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Dissabte, 3 de març de 2018

Descoberta d’hivern: El Pla de l’Estany i Fontcoberta.
Recordatori
de quatre personatges històrics de l’escoltisme
Atenent una proposta del Clri. Gral. de MEG, Mn. Jordi Font, ens trobarem a la seva
parròquia de Fontcoberta, al Pla de l’Estany, Bisbat de Girona. La idea original era recordar la
figura de Genís Samper, antic Clri. Gral. de Minyons Escoltes Guies Sant Jordi de Catalunya,
traspassat feia poc. Malauradament al cap de poc ens deixaven un antic Clri. Gral., Ricard
Pedrals, i un antic Cri. Gral., Josep Martorell. A tots ells, més l’antic Clri. de la Branca Minyons,
Frederic Bassó, que els va precedir, els recordarem en una eucaristia que se celebrarà per la
tarda del dia 3.
Pel matí haurem visitat el Parc Neolític de La Draga, a l’estany de Banyoles, on el fet
d’haver passat segles sota l’aigua ha permès recuperar eines i mànecs de fusta ben
conservats, i on s’ha recreat l’entorn on vivien els habitants del poblat allí situat.

El Parc Neolític de la Draga
La Draga és l’únic jaciment neolític lacustre
de la Península ibèrica, amb una cronologia
que es remunta al 5300-5200 aC. Els seus
habitants es poden considerar els primers
pagesos i ramaders de Catalunya.
El poblat va ser habitat durant un centenar
d’anys i es va abandonar per la pujada del
nivell de les aigües de l’estany.
És un dels pocs jaciments europeus on
s’han pogut recuperar intactes els mànecs
de fusta de moltes eines d’ús quotidià, i
també eines totalment de fusta.

Fontcoberta
El topònim de Fontcoberta procedeix de la font
de Can Pujol que brolla a l’interior d’aquesta
casa, la més notable del poble.
Fontcoberta té només 74 habitants. L’església
gairebé només s’utilitza per a actes solemnes
com casaments o dies senyalats, ja que la de
Melianta queda més propera. Tot i això segueix
conservant l’ajuntament, pel seu valor històric i
per ser el centre geogràfic del municipi.
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Església parroquial de Sant Feliu de Fontcoberta
Situada al nucli de Fontcoberta, malgrat les reformes
renaixentistes (la portada i el cor), ofereix un aspecte
notable. És d’una nau, disposada en direcció SE-NW i
té adossat un campanar de planta quadrada a la
banda de tramuntana. Data de finals del segle XII,
construïda sobre l’anterior, del segle X, té una bella
façana amb carreus d’arcs llombards, si bé
reformada. És de gran interès artístic la imatge de la
Verge del Patrocini, de marbre policromat, del segle
XIV.

Melianta
Melianta és una urbanització formada cap a finals
dels anys 60 i que als anys 80 va tenir una crescuda
forta, fet que la va convertir en el nucli urbà més
important del municipi de Fontcoberta. Aquesta
urbanització
actualment
presenta
les
característiques de poble, no hi ha edificacions de
més de dues plantes. A l’església (dreta) té el seu
cau l’AEiG Pla de l’Estany.

PROGRAMA I INSTRUCCIONS
10 h 15

Trobada al Parc de la Draga, a Banyoles.
Com arribar-hi:
(Del Sud) Per l’AP-7: Sortida 6 vers C-66. Passat Banyoles, en una rotonda,
seguir per la GIP-5121 sentit Banyoles. En arribar a una altra rotonda, seguir per
la Ctra. De Figueres fins a trobar la C-150a. Girar a la dreta fins el Parc de la
Draga.
(Alternativa, per Olot i Besalú) Per A-26 vers C-66 i després agafar la C-150a fins
el Parc de la Draga.

10 h 30

Inici de la visita guiada al Parc Neolític de La Draga. Durada aproximada:
dues hores. En acabar, trasllat al veïnat de Melianta.

13 h

Dinar a ca l’Àngel, carretera de Banyoles a Esponellà, 19, de Melianta. Cal
que, en fer la inscripció, trieu els plats del menú adjunt. En acabar,
trasllat a l’església de Melianta, carrer Berenguer d’Espasens, 12, o bé a
l’església parroquial de Sant Feliu de Fontcoberta, depenent del nombre
de participants.

16 h 15

Missa en memòria de Genís Samper, Ricard Pedrals, Josep Martorell i
Frederic Bassó.
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17 h 30

(Aproximadament) Comiat.

PREU DE LA SORTIDA
Per únic per persona: 25 €
CAL FER LA INSCRIPCIÓ A SECRETARIA
-FENT CONSTAR QUINS PLATS TRIEU PEL DINARCOM MÉS AVIAT MILLOR I NO MÉS TARD DEL 23 DE FEBRER
RECOMANEM QUE TOTHOM PORTI EL FULARD GROC
Tel. 935 902 700 –info@escoltesiguies.cat
A l’atenció de la Neus
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