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CoL·LABoRACioNs
Podeu col·laborar amb El Castell aportant les vostres fotos per
publicar-les a la portada, i també amb fotos antigues per a
la secció d’àlbum fotogràfic, cartes, receptes gastronòmiques,
entreteniments i qualsevol article o reportatge que considereu.
Per a això, us podeu posar en contacte amb qualsevol membre del
Consell de Redacció o bé fer el lliurament a REVISTA EL CASTELL,
Plaça dels Comtes d’Empúries, 1 - 17141 Bellcaire d’Empordà.
mail: elcastell@bellcaire.net
L’Editorial i el Consell de Redacció no s’identifiquen necessàriament
ni es fan responsables de l’opinió publicada en aquells articles
i reportatges que apareixen signats.
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Ja és primavera...
Aquesta nova revista d’El Castell, que ens anuncia la programació
de la festa petita de la Divina Pastora, és anunci, alhora, que ja estem en plena primavera, més desitjada que mai si tenim en compte
aquest hivern tan fred, plujós, ventós i tempestuós.
Les darreres nevades del dia 8 de març van provocar tal desgavell
que, al dia d’avui, encara no hi ha una total normalitat. Els boscos
estan replets d’arbres caiguts per la neu i el vent, torres de baixa i
poblacimitja tensió pel terra –encara que substituïdes per d’altres–, poblaci
ons amb generadors que reforcen el consum elèctric, etc.
Amb aquest temporal de neu s’ha posat de manifest la deixadesa de
les línies elèctriques i la fragilitat i precarietat del sistema elèctric
actual del qual, lamentablement, vàrem haver de patir tots amb les
conseqüències ja conegudes com les apagades de llum, el tall amb
el subministrament d’aigua, la manca d’operativitat de telefonia, tan
mòbil com fixa, etc.
No obstant, al marge de totes aquestes anomalies, el temporal també ha posat de manifest un aspecte molt més positiu: l’alt grau de
civisme, seny, paciència i, sobretot, d’ajut, de solidaritat que, entre
tots plegats, vàrem demostrar en les greus dificultats del moment.
Això demostra que en situacions extremes l’ésser humà és capaç
d’expressar el pitjor de si mateix –tal com es diu– però també el
millor, tal com s’ha demostrat.
Per altra part, en aquesta nova revista de primavera, us informem
del nou escut heràldic de Bellcaire. La nostra població, doncs, ja
disposa d’un nou element distintiu que reflecteix la nostra història,
identitat i, en definitiva, la nostra pròpia essència.
Aquest escut recull simbòlicament els fets més rellevants de la història del nostre municipi com ara el castell, el Rec o el senyal del
Comtes d’Empúries. En aquest reportatge, per tant, us volem donar
a conèixer el significat dels seus elements i disseny, ja que, a partir
d’ara, serà el nostre principal símbol oficial d’identitat.
Esperem i desitgem que participeu en totes i cadascuna de les activitats programades en aquesta festa petita de la Divina Pastora i que
en gaudiu d’allò més.
El ConsEll dE REdaCCió
Edita: AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D’EMPORDÀ
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Fil directe amb l’alcalde

AJUNTAMENT dE BEllcAirE
Tel. 972 788 105 ● Fax 972 765 064
www.bellcaire.net
ajuntament@bellcaire.net

Benvolguts amics i amigues,

Oficines municipals
Secretari, JOSEP BLANCO CARBÓ
secretaria@bellcaire.net
Matins, de dilluns a divendres
de 9 - 13h del migdia
Tardes dels dilluns i els dimecres
de 16 - 19h
Serveis Tècnics Municipals
BERNAT BRUGUERA
LAURA CORSUNSKY
Dimecres de 10 - 14h
Cal concertar cita prèvia
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He de començar donant la benvinguda a l’oficialització del nou escut
heràldic del municipi per part del Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya. A les pàgines interiors hi trobareu una explicació del procés que s’ha seguit.
Deixeu-me, però, que centri aquest escrit en el fet que més ens ha trasbalsat aquests darrers
temps: la nevada del 8 de març. Aquest dia, i els dos següents, vàrem passar per un epi-

Serveis Socials
Visites al Dispensari de Bellcaire
2n i 4rt dijous del mes de 9 a 11h.
Cal trucar a l’ajuntament
per concertar la visita.

que anaven passant les hores i començàvem a patir-ne les conseqüències, l’alegria s’anava

Serv. Soc. de Torroella de Montgrí
972 755 005

És cert que la neu als carrers del nostre territori és un fet excepcional: el dilluns al matí

Plens ordinaris de l’Ajuntament
L’últim dijous del mes, en mesos alterns.
Gener, març, maig, juliol, setembre
i novembre, a les 9 del vespre.
rEcOllidA d’EScOMBrAriES
recollida habitual
Dilluns, dimecres i divendres al matí
deixalleria mòbil
Cada primer dimecres de mes.
SErVEiS SANiTAriS
consulta mèdica
Metge: JORDi GARCiA
infermera: ROSA CANTò
Administrativa: VANESA RODRíGUEz
Horari Albons:
Metge
Dilluns: ....................................... 11:00 a 12:45h
Dimarts: ..................................... 11:30 a 14:00h
Divendres:................................. 08:00 a 10:15h
infermeria
Dilluns: ........................................ 11:00 a 13:00h
Dimarts: ...................................... 11:45 a 13:30h
Divendres:............ 08:00 a 10:30h (as c/15 dies)
Horari Bellcaire:
Metge
Dilluns: ........................................08:00 a 10:10h
Dimecres:.................................... 11:30 a 14:00h
Divendres:................................... 11:10 a 12:40h
infermeria
Dilluns: .................. 09:00 a 10:20h(as c/15 dies)
Dimecres:....................................12:00 a 14:00h
Divendres:................................... 11:15 a 13:00h
Horari metge l’Escala
Dilluns: ........................................13:40 a 14:30h
Dimarts: ......................................08:00 a 10:40h
Dimecres:....................................08:00 a 10:40h
Dijous:.........................................15:00 a 19:00h
Divendres:...................................13:40 a 14:30h
Dispensari Albons ..........................972 76 50 85
Dispensari Bellcaire .......................972 76 50 05
CAP l’Escala ................................. 972 77 60 60
Urgències ambulància ................................. 061
Farmàcia
Lda. SARA BAGUÉ........................ 972 788 471
TElÈFONS d’iNTErÈS
Escola Pública El Rajaret..........972 788 035
Parròquia de Bellcaire ...............972 788 201
Mossos d’Esquadra ................................. 088
Bombers .................................................. 085
SOREA (avaries 24h) .............902 250 370
SOREA (informació) ...............902 250 070
de dilluns a divendres ......... de 08:00 a 20:00h

HOrAriS SArFA
direcció Figueres direcció Palafrugell
09:25 (feiners)
07:20 (feiners)
10:55 (feiners)
08:05 (diari)
13:25 (ds., dg. i festius)
14:55 (diari)
18:55 (diari)
14:25 (feiners)
18:55 (diari)

sodi climatològic que al començament tots vàrem viure amb molta alegria, però que a mida
convertint en caos.
tots érem al carrer amb les nostres màquines fotogràfiques per captar les imatges que,
per estranyes a casa nostra, volíem immortalitzar. Aquest dia, els nens, amb trineus i
plàstics lliscant pels carrers, van ser-ne els grans protagonistes. Però, a mida que anaven passant les hores, aquest temporal, lligat a una sèrie de circumstàncies, ara per ara
encara per aclarir, va malmetre bona part de la xarxa elèctrica. La manca d’energia elèctrica va incidir també en la resta de serveis que en depenen: aigua, calefacció, telèfon,
cobertura per als mòbils, i va crear una situació d’aïllament i inseguretat, d’una banda, i
de l’altra, dels problemes que suposa haver de viure sense saber fins quan recuperaríem
els serveis bàsics.
Davant d’aquesta situació, cada municipi es va haver d’espavilar com va poder. Nosaltres
també. Durant els dos primers dies el contacte amb les administracions va ser nul. El primer
que vàrem fer al nostre poble va ser obrir tots els carrers i facilitar les entrades i sortides
de les cases, netejar les branques dels arbres caiguts pel poble, fer la comprovació dels fils
caiguts i posar-nos en contacte amb la companyia d’aigües per intentar restablir el servei de
l’aigua amb generadors; això no va ser necessari, ja que en el moment que varen disposar
dels dos generadors necessaris, vàrem recuperar l’electricitat al municipi. Més endavant,
hem continuat les actuacions de neteja i hem reparat moltes parts del cementiri pels desperfectes ocasionats per la nevada
Tot i que vàrem viure moments difícils, per a altres municipis de la comarca la situació encara
va ser més greu: alguns, i força, varen estar fins a cinc i més dies sense corrent elèctric.
Cal dir que per al restabliment total de la xarxa, amb plenes garanties de subministrament,
encara n’hi ha per a dies.
Davant aquests fets i perquè l’experiència que ens ha tocat patir no es repeteixi mai més,
es va elaborar un manifest d’alcaldes que han subscrit la majoria de municipis de les
comarques gironines, nosaltres també. En aquest manifest demanem, entre altres coses,
que les empreses titulars de la xarxa elèctrica (Fecsa-Endesa, Red Eléctrica) assumeixin
les responsabilitats que els pertoca i que per part de la Generalitat es revisin els protocols
d’actuació davant situacions d’emergència. Val a dir que per banda de la institució hi ha
hagut una resposta positiva per pal·liar els danys produïts per les nevades, ara caldrà
veure quina serà la resposta de les empreses elèctriques de cares a assumir les seves
responsabilitats.
Per acabar, vull dir-vos que, com sempre, trobareu a la pàgina del Grup Municipal de Bellcaire-AM la informació de què s’ha fet i s’està fent des de l’Ajuntament i vull desitjar-vos a tots,
també com sempre, que passeu una molt bona festa de la Divina Pastora.

JAumE GIFRE
AlCAlDE

AJUNTAMENT DE
BELLCAIRE D'EMPORDÀ
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Tema

El nou escut heràldic
de Bellcaire d’Empordà
Bellcaire d’Empordà ha adoptat recentment un nou escut heràldic, en el qual
hi apareixen els trets més destacats del municipi i que el fan exclusiu i únic.
D’aquesta manera, el municipi ja disposa d’un element distintiu d’identitat i
d’essència pròpia, un referent de la seva història i tradició.
L’escut heràldic

Bellcaire estrena escut

L’heràldica és l’estudi de les armes mitjançant l’expressió ar-

En el nou escut de Bellcaire d’Empordà, l’element principal és

tística: és un repàs a la història i a les dinasties reials fins a

un castell, el senyal més tradicional i típic del municipi. Aquest

l’actualitat. De l’escut se’n fan diferents usos, com ara iden-

castell representa l’antiga residència dels comtes d’Empúries

tificar persones, llinatges, membres d’una jerarquia o família,

des de finals del segle XIII i principis del XIV. Actualment, el

gremis, associacions i ciutats, vil·les i territoris, entre d’altres.

castell presenta enderrocs importants motivats en gran part

En aquest sentit, l’escut és un dels elements principals de

per les guerres que van venir després, tot i que el pas del

l’heràldica i un dels signes d’identitat més característics d’una

temps ha estat un altre dels factors més destacats que han

ciutat, donat que representa i simbolitza l’essència de la seva

convertit en runes algunes de les zones d’aquesta fortalesa,

història i dels seus esdeveniments.

com ara les torres i el recinte exterior de la muralla.

seguint la normativa de l’heràldica, segons el Decret 139/2007,

A la part inferior de l’escut hi apareixen dos faixats: per una

de 26 de juny, que regula la denominació, els símbols i els re-

banda, un faixat ondat d’argent i d’atzur que representa el pas

gistres d’ens locals de Catalunya, tots els elements que formen

del rec del Molí pel municipi i, per l’altra, un faixat d’or i de

un escut heràldic s’han de basar en fets històrics, accidents

gules, senyal propi dels comtes d’Empúries.

geogràfics, característiques pròpies del municipi o del seu nom.

La seva forma és caironada o, el que és el mateix, formada per

Ha de constituir una representació al·legòrica que faci referèn-

un quadrat recolzat sobre un dels seus vèrtex amb una de les di-

cia als relats que formen la seva història complint, alhora, algun

agonals disposada de forma vertical i l’altra horitzontal. Presenta

d’aquests requisits: originalitat, exclusivitat i magnitud.

elements de color (atzur, sinople) en el faixat, les gules i l’escut,

En resum, en un escut s’hi recull de forma simbòlica i d’acord

i metall (argent i or) en els elements del castell i els faixats.

amb les normes de l’heràldica els fets més rellevants de la

Al cim de l’escut hi va el timbre, un element que indica la categoria

història de la localitat. Amb aquestes premisses s’ha redis-

del municipi: si es tracta d’un poble, d’una vila o d’una ciutat. Cada

senyat l’escut de Bellcaire d’Empordà. Per tant, quins són els

escut ha de portar el timbre corresponent i, en el cas de Bellcaire,

elements que hi apareixen i què el fan únic?

hi correspon una corona de poble, ja que és el tipus de corona
que correspon a aquest municipi de menys d’un miler d’habitants.

Un símbol d’identitat
L’escut heràldic d’un municipi pot tenir diverses utilitats. Pel que
fa a l’aspecte formal i burocràtic, s’empra, per exemple, com a
capçalera en els documents oficials de l’administració (informes,
impresos, títols oficials expedits, etc.); estampat en objectes de
merchandising, uniformes dels treballadors i vehicles oficials; en
revistes, publicacions, fulletons, cartells, impresos i elements informatius... Però a banda d’aquesta funció de caràcter oficial, visual i identificativa, l’escut heràldic esdevé un nexe d’unitat per
als ciutadans i les ciutadanes que viuen en un municipi, donat que
fomenta el sentiment de pertinença i en ressalta els seus orígens
i les seves arrels. sens dubte, esdevé un enllaç d’orgull i de pertinença, un element de reforç, de respecte i d’estima vers les terres
on han nascut i/o han viscut al llarg de la seva vida.

Tema
El castell, el pas del rec del Molí
i el senyal del comtes d’Empúries
són els elements principals del
nou escut de Bellcaire d’Empordà
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Cronologia

Foto: Carles B. GorBs

de l’escut de Bellcaire d’Empordà
•

El 8 de maig de 1992, el Ple de l’Ajuntament
adoptà per unanimitat sol·licitar a la Direcció
General de l’Administració Local de la Generalitat de Catalunya els serveis de l’heraldista, a fi
d’iniciar el tràmits per oficialitzar l’escut heràldic del Municipi

•

El 10 de juny de 1992, Armand de Fluvià,
conseller heràldic de Catalunya, emet un informe de com ha de ser aquest escut.

•

El 17 de juny de 1992, la Direcció General
de l’Administració Local (DGAL) remet l’informe a l’Ajuntament, indicant els passos a seguir per tal d’oficialitzar l’escut. En la mateixa
data, la DGAL envia el mateix informe a l’institut d’Estudis Catalans a fi que emetin dictamen,
d’acord amb el Reglament dels símbols dels ens
locals de Catalunya.

•

El 22 d’octubre de 1992, la DGAL envia a
l’Ajuntament còpia de l’informe favorable sobre
la proposta d’escut heràldic, emès per l’institut
d’Estudis Catalans.

•

El 8 de juny de 2004, la DGAL comunica a
l’Ajuntament que en relació amb l’expedient
de l’escut heràldic de l’any 1992, en cas de no
aportar en 3 mesos la documentació necessària
per continuar amb la tramitació de l’escut, es
declararia la seva caducitat.

•

El 6 d’agost de 2004, el Ple de l’Ajuntament
acorda “estudiar la proposta feta pel conseller
heràldic per tal de trobar un escut heràldic diferenciador entre altres municipis”.

•

El 27 de gener de 2006, el Ple de l’Ajuntament
aprova una nova proposta d’escut heràldic.

•

El 28 de gener de 2006, el conseller heràldic remet un informe a l’Ajuntament pel qual
es compromet a fer un nou informe de l’escut
heràldic tenint en compte algunes de les noves
propostes fetes per l’Ajuntament.

•

El 28 d’octubre de 2008, la DGAL va fer arribar a l’Ajuntament una nova proposta de l’escut
feta pel conseller heràldic Armand de Fluvià.

•

El 15 de setembre de 2009, la DGDL sollicita de l’Ajuntament les certificacions necessàries per continuar la tramitació en un termini
de tres mesos.

•

El 26 de novembre de 2009, el Ple de l’Ajuntament aprova definitivament l’escut heràldic
de Bellcaire d’Empordà.

Antecedents
El municipi de Bellcaire d’Empordà disposa d’aquest nou escut
heràldic des de principis d’any. Fins ara, el municipi havia utilitzat
altres segells i escuts. I és que la normativa permet utilitzar els
escuts estatal o de la Generalitat a aquells municipis que no en
tenen. En el passat, l’Ajuntament de Bellcaire d’Empordà també
havia utilitzat, per exemple, un segell ovalat amb l’escut estatal
durant les primeres dècades del segle XX i el senyal de la Generalitat al llarg de la dècada dels 80. Des de l’any 1992 i fins
a l’actualitat, l’Ajuntament va utilitzar una altra variant d’escut
cordiforme, que contenia un altre escut rectangular amb faixat

Foto: Carles B. GorBs

d’or i de gules i un edifici en runes com a element destacat.

CRIstInA GAllEGo
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Informació municipal

Resum dels plens

Resum dels plens
Sessió ordinària
del 26 de novembre de 2009

segueix dient el senyor Geli que l’informe diu el que diu
però altra cosa és la sensibilitat de la gent. Que l’escut
és discutible.

Aprovació de les actes
s’aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària del

Pren la paraula la regidora Cecília Barnosell i comenta

24 de setembre de 2009.

que és evident que aquest escut no s’assembla al que
hi ha ara.

Coneixement de decrets i resolucions dictats per l’Alcaldia des de la data de la convocatòria del Ple ordinari

Torna a agafar la paraula l’alcalde per dir que és un

anterior fins a la data de la convocatòria actual

tema que s’arrossega des de fa quatre anys i que tampoc no es pot sotmetre a votació popular. i que, a més,

Per part de l’alcalde es posa en coneixement del Ple de

l’informe és molt acurat. Que no hi ha gaires més espe-

la Corporació que, des de la data de la convocatòria

cialistes en aquest tema a Catalunya.

del Ple ordinari anterior fins a la data de convocatòria
de l’actual, ha dictat els decrets i resolucions. Tots els

Pren la paraula el regidor Joan Geli i diu que no el con-

membres en prenen coneixement.

venç l’escut i que li sembla que als regidors de l’equip
de govern tampoc. Afegeix, que si s’ha estat tant de

Aprovació del Pla de Protecció Civil i el Manual

temps sense, s’hi pot estar més temps. Demana el se-

d’Actuació per a Emergències Sísmiques

nyor Geli quantes persones han vist aquest escut, tren-

L’alcalde explica que, com passa en d’altres plans de

ta? Quaranta? Diu que molta gent no l’ha vist. Respon

protecció civil, l’equip redactor de l’àrea del siG del

l’alcalde que potser és gent del seu grup que no l’ha

Consell Comarcal del Baix Empordà ha confeccionat per

vist, però que hi ha altra gent que sí. Esmenta l’alcalde

a la seva aprovació el pla sisMiCAT per a emergències

que ell considera que el nou escut heràldic és molt re-

sísmiques, el qual una vegada presentat és aprovat per

presentatiu. Repeteix el senyor Geli que es tracta d’una

unanimitat de tots els assistents.

qüestió de sensibilitat.

Aprovació de l’escut heràldic municipal

L’alcalde manté que val la pena i que són matisos de

Esmenta l’alcalde que el 2 de setembre de 2005 es va

contingut. Afegeix el senyor Gifre que la majoria de mu-

iniciar aquest expedient i que el febrer de l’any 2006 el

nicipis de l’Empordà tenen la mateixa simbologia.

Ple de l’Ajuntament va fer l’aprovació inicial. La resposta a aquesta incoació de l’expedient –diu l’alcalde– va

Pren la paraula la regidora Cecília Barnosell per dir que

arribar el 14 d’octubre de 2008 per part de la Direcció

tinguem en compte que no parlem d’un logotip i que en

General d’Administració Local.

un escut heràldic hi ha altres condicionants.

Recorda l’alcalde que hi ha un informe d’un assessor

Afegeix l’alcalde que dels presents cap n’és expert i

d’heràldica, més concretament, l’Armand de Fluvià. De-

que s’haurà de tenir en compte el que diu l’informe de

talla el senyor Gifre diferents aspectes de l’informe. Diu

l’assessor d’heràldica. suposa –diu el regidor Joan Geli–

que hi consta un anyell i una espiga. Hi ha també una

que es basen en drets històrics.

onada d’aigua, l’agnus dei. Comenta l’alcalde que segons
l’informe de l’assessor, un escut no pot tenir tanta simbo-

A continuació se sotmet a votació l’aprovació de la nova

logia i no pot ser que tingui un rec, un castell, el comptat

proposta d’escut heràldic municipal segons el dictamen

d’Empúries, etc.. com sembla que molta gent voldria.

i la representació gràfica que es proposa i s’aprova amb
els vots favorables dels cinc membres de l’equip de go-

A continuació pren la paraula el senyor Joan Geli i es-

vern i l’abstenció dels dos regidors de la oposició senyor

menta que a molta gent no li acaba d’agradar l’escut.

Geli i Antúnez.

Resum dels plens
Aprovació de l’expedient administratiu

Informació municipal
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el braç que la màniga. Durant aquest darrers dos anys

de suplement de crèdit

el pressupost del 2007 no el vam fer nosaltres que sàpi-

Comença la seva exposició l’alcalde dient que hi ha un nou

ga. Per què ha passat tot això? Amb què s’han gastat els

sistema comptable a l’Ajuntament. Que des del 2002 no

diners?, es pregunta el senyor Geli. Tot i que aquestes

s’havien presentat els comptes a la sindicatura de Comp-

modificacions de pressupost es fan per tot, potser aquí el

tes i que ara s’ha fet des del 2002 al 2006. Ara es vol fer

que s’ha fet es anar tirant de beta.

la liquidació del 2007. suposa –diu el senyor Gifre– el bloqueig d’uns cent cinquanta mil euros fins a la data actual.

Torna a prendre la paraula l’alcalde per detallar que d’una
vegada per totes es treballarà amb pressupostos reals. El

L’alcalde esmenta que tot el procés el porta XALOC. Que

senyor Joan Geli diu que és d’agrair, però que aquesta mo-

ara, amb el nou sistema, quan en una partida que tens

dificació de crèdit no s’ajusta a la realitat. El senyor Jaume

pressupostada una quantitat, a partir del moment en

Gifre diu que es fa ara, el 2009, perquè des del 2002 a

què esgotes la quantitat no pots entrar cap més import

2007 no s’havia fet res del que s’havia de fer en aquest

ni pagar les factures.

sentit i que aquesta modificació no suposa cap problema.

El que s’ha detectat entrant ara amb el nou sistema de

El senyor Geli expressa un cop més els seus dubtes en

comptabilitat apunt per apunt en els exercicis 2007 i 2008

diferents partides. Pren la paraula la regidora d’Hisen-

–diu l’alcalde– són les quantitats que no tenien partida o con-

da, senyora Mònica Hurtado, per concretar que els ens

signació suficient i per això cal fer un suplement de crèdit.

públics funcionen diferent als ens privats i que el que
detalla el senyor Joan Geli amb els dubtes no té raó de

El senyor Gifre diu que sabem per primer cop en molts

ser pel fet que estem a un Ajuntament. Que el procedi-

d’anys què gastem i s’estarà en condicions de fer un

ment que ara es vol portar a terme és el correcte.

pressupost real a partir de 2010. Es tractaria d’aprovar
l’expedient de modificació de crèdit tal com ens propo-

A continuació se sotmet a votació l’expedient de suplement

sa XALOC per reajustar la real situació comptable.

de crèdit segons el document comptable i en les quantitats
i detalls que consten en l’annex al aquest document segons

Per altra banda, vol el senyor Gifre enllaçar amb el punt

la confecció realitzada per XALOC i que els regidors tenien

sisè d’aquest Ple atès que, segons apunta, s’ha de te-

amb caràcter previ mitjançant la convocatòria.

nir en compte també les despeses que no s’ha pogut
imputar. Esmenta el senyor Gifre que vist l’article 35

La votació, un cop efectuada, suposa l’aprovació d’aquest

del Reial Decret 500/1990 procediria fer una modifi-

punt de l’ordre del dia pels vots favorables de tots els

cació de crèdit amb càrrec al romanent de tresoreria.

membres assistents de l’equip de govern i el vot en con-

L’Ajuntament fins ara, diu el senyor Gifre, es movia amb

tra dels regidors senyors Joan Geli i Jordi Antúnez.

pressupostos ficticis. A partir de 2010 es mourà amb
Aprovació de modificació de l’expedient de crèdit

pressupostos reals.

Molt lligat amb l’anterior, segons diu l’alcalde, hi ha l’exA continuació pren la paraula el senyor Geli que afirma

pedient de modificació de crèdit que ja ha exposat en

que en resum el que ha fet l’Ajuntament és estirar més

el punt anterior. De fet, no es pot sotmetre’l a votació

Camí Vell d’Ullà, s/n
17141 Bellcaire d’Empordà
fbellcaire@hotmail.com

tel. 972 78 81 41
fax 972 78 84 17
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al mateix temps que el punt anterior, però tot arranca i

Resum dels plens
Recorda el senyor Joan Geli el que va avisar dels trà-

s’origina pel mateix i, per indicació de XALOC i del ma-

mits per a l’ampliació de la guarderia (exposició pública,

teix secretari, la votació es fa a part.

etc.) i la senyora Marta Fuster diu que s’està parlant
amb el Departament d’Educació.

Per tant, se sotmet a votació el finançament del suplement de crèdit amb romanent líquid de tresoreria amb
el suplement de crèdit sC 2/2009 del pressupost de des-

Sessió extraordinària
del 12 de gener de 2010

peses de la corporació, amb el vot favorable de tots els
membres de l’equip de govern assistents i el vot en con-

Aprovació dels comptes generals corresponents a

tra dels dos regidors senyors Joan Geli i Jordi Antúnez.

l’exercici 2008, integrat per la mateixa entitat
s’aprova, amb el vot favorable de tots els assistents al

Informació d’Alcaldia i regidors

Ple, ratificar l’aprovació dels estats i comptes aprovats

Exposa l’alcalde el tema de la TDT. Diu que a final d’any

per la Comissió Especial de Comptes en data 18 de fe-

s’acaba i que s’han editat uns tríptics amb un número

brer de 2009.

de telèfon i se’n fa la màxima difusió.
A continuació l’alcalde vol deixar constància i agrair que
segueix dient que fa un mes que funciona l’estació de

durant la tramitació de tot el procés de regularització

bombeig. Hi ha, diu, punts del clavegueram que cal

dels exercicis des del 2002 al 2008 sempre s’ha aprovat

acabar de retocar.

per unanimitat. També vol destacar que ja s’han rescatat uns cinquanta mil euros des que es va iniciar aquest

segueix dient l’alcalde que, pel que fa a l’escola, el De-

procés i, a més, vol fer esment que amb les noves me-

partament d’Educació demana fer un projecte i que els

sures pressupostàries del Ministeri d’Hisenda, a partir

serveis tècnics hi estan treballant. Que abans de l’am-

d’ara, totes les corporacions municipals que no tinguin

pliació es realitzaran contactes amb l’AMPA.

els comptes sanejats no podran rebre els imports de les
subvencions.

Quant a la polèmica respecte a intervenció de l’Ajuntament al pati de l’escola es diu que hi ha la contesta

Adjudicació de l’execució del projecte

derivada de les peticions fetes i que s’avala el que deia

“Restauració del castell de Bellcaire d’Empordà”

l’informe tècnic de l’Ajuntament, tot i que expressa-

Exposa l’alcalde que un cop aprovat en el Ple de data

ment –reconeix el senyor Gifre– es posarà un passamà

30 de juliol de 2009 el Plec de Clàusules Administrati-

tot i que la intervenció, torna a recordar, no era cap

ves en què pel procediment negociat s’oferia la possi-

tipus d’ampliació.

bilitat d’optar a l’execució del projecte de “Restauració
del castell de Bellcaire d’Empordà“, ha transcorregut

A continuació pren la paraula el senyor Antúnez i diu

els terminis indicats sense que s’hagi produït cap tipus

que és el tercer Ple que demana el tema de la deixalleria

d’impugnació.

i el centre cívic. Pren la paraula l’alcalde per dir que al
centre cívic s’ha fet una actuació a les terrasses que eren

Agafa la paraula en Joan Geli per dir que vol fer una

importants amb l’acord dels veïns i que espera que aviat

consideració. Diu que no donarà noms, que és un pro-

acabin les actuacions. Hi ha un problema d’humitats que

cediment negociat i a partir d’aquí hi ha una resolució.

s’havia de solucionar abans d’acabar les obres.

Diu que si en teoria el projecte demanava una classificació i només de les quatre empreses una té classi-

Pel que fa a la deixalleria diu que queden pendents els

ficació, no es podia haver fet de manera que totes la

contenidors i que al gener faran la inspecció per proce-

tinguessin per tenir més opcions?

dir al pagament.
L’alcalde respon que és un procediment negociat que amb
Afegeix l’alcalde que de l’escola bressol properament

caràcter previ s’han fet gestions, que a les empreses se’ls

estaran fets els mòduls per instal·lar-los passat festes,

ha donat el Plec de Clàusules i que totes sabien les con-

que s’està tramitant la llicència d’activitats i adequant

dicions per optar, s’han fet entrevistes, etc., i que totes

l’entorn on s’emplaça.

sabien els pressupostos formals necessaris per optar.

Resum dels plens
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Que l’Ajuntament no pot demanar abans d’hora la docu-

Pren la paraula el senyor Geli per dir que la informa-

mentació i que és en el moment de l’obertura de pliques

ció està bé, fent referència al dossier que s’adjunta.

que es constata quines empreses tenen i quines no els

Esmenta que segons deia l’equip de govern, quan và-

requisits. No només el de la classificació sinó tots. En

reu entrar, els pressupostos d’abans eren massa alts i

Joan Geli diu que de totes maneres si fos un procedi-

ara en presenteu un d’un import superior.

ment concursal ho entendria, però no en un procediment negociat.

L’alcalde respon que no es pensava que diria això. Diu
que el pressupost que presenta s’ajusta a l’estat comp-

Reitera l’alcalde que les quatre empreses estaven, se-

table i que reflecteix tots els moviments comptables.

gons deien, en disposició i que ha estat en el moment

Puja però reflecteix la realitat, diu el senyor Gifre.

d’obertura de pliques que s’ha visualitzat. En Joan Geli
demana una certa sensibilitat. segueix dient l’alcalde
que fins l’obertura de pliques no es podia saber.

Respon el senyor Geli dient que de fet són les grans
obres que fan pujar la quantitat final. Amb independència d’això, per què han canviat les despeses? L’alcalde li

Diu en Joan Geli que hi ha la voluntat política i altres

pregunta que és el que vol saber.

criteris també.
Diu el senyor Geli que entén que es canviïn els conA continuació se sotmet a votació la proposta d’aprovar

ceptes, però de les grans obres? L’alcalde respon que

l’adjudicació de l’execució del projecte de “ Restauració

es segueix la nova estructura de pressupostos que ve

del Castell de Bellcaire d’Empordà” a la mercantil Nar-

avalada per XALOC. Que ara ha canviat fins i tot la

cís Matas societat Limitada, que s’aprova amb el vot

terminologia.

favorable de quatre dels membres de l’equip de govern,
amb l’excepció de la senyora Cecília Barnosell que no

Esmenta l’alcalde, pel que fa a les despeses, que ara

hi és, i l’abstenció del senyor Joan Geli i el senyor Jordi

són més reals i posa com a exemple la partida de per-

Antúnez.

sonal amb tot el que significa la inclusió dels monitors.
Afegeix dient que s’ha fet un esforç de contenció.

Proposta d’aprovació inicial del
pressupost municipal per a l’exercici 2010

L’alcalde i el senyor Geli entren en un debat de termino-

Vist el pressupost general municipal per l’exercici 2010

logia per tal de clarificar les partides.

per part de l’Alcaldia es proposa al Ple que adopti l’acord
d’aprovar provisionalment el pressupost general municipal

Diu l’alcalde que es restin les inversions i es veurà, de

per al 2010, les bases d’execució i la plantilla de personal.

fet, el pressupost real de l’Ajuntament. Que s’ha d’interpretar així.

Detalla l’alcalde l’estudi econòmic i financer que consta a l’expedient del pressupost i proposa l’aprovació

Pren la paraula el senyor Geli i diu que Bellcaire ha anat

provisional del pressupost que puja a 2.209.048,84 €.

in crescendo. Que tot i així no pugen els ingressos, i

Esmenta que si no hi ha al·legacions s’aprovarà defini-

al final amb què es gasta a cada partida són criteris

tivament un cop fetes les publicacions.

polítics.
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Resum dels plens

A continuació se sotmet a votació la proposta d’aprova-

A continuació se sotmet a votació l’aportació de cent

ció inicial del pressupost per a 2010, les bases d’execu-

euros al micròfons amb una destinació final a les vícti-

ció i la plantilla de personal. S’aprova amb el vot afir-

mes del terratrèmol d’Haití i s’aprova per unanimitat de

matiu de quatre dels membres de l’equip de govern i les

tots els assistents.

dos abstencions dels senyors Joan Geli i Jordi Antúnez.
Aprovació de la memòria valorada relativa a l’adequació

Sessió extraordinària
del 28 de gener de 2010

de l’enllumenat del carrer Major i del carrer del Molí de
Bellcaire d’Empordà i posterior formalització de petició a
càrrec del Fondo Estatal de inversión Local 2010, segons

Aprovació de les actes

el Reial Decret Llei 13/2009, de 26 d’octubre, pel qual es

s’aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària del

crea el fons estatal per a l’ocupació i sostenibilitat local

26 de novembre de 2009 i la del Ple extraordinari del
12 de gener de 2010

Comença l’exposició l’alcalde dient que, com ja tothom
sap, els municipis tenen per segon cop la possibilitat de

Coneixement de decrets i resolucions signats per l’Al-

concórrer al Fons Estatal d’inversió, el que s’anomena “Pla

caldia des de la data de convocatòria del ple ordinari

Zapatero”. Així, diu l’alcalde, el projecte pensat per l’Ajun-

anterior fins a la data de la convocatòria actual

tament, donat que hi ha un problema greu amb l’enllumenat bastant gran, és la millora de tot el centre, ja que

Per part de l’alcalde es posa en coneixement del Ple de

sembla que estigui fosc amb les bombetes de baix con-

la Corporació que, des de la data de la convocatòria del

sum. Es vol soterrar i procedir al canvi de faroles i posar-

Ple ordinari anterior fins a la data de convocatòria de

les semblants a les que hi ha al centre, el mateix model,

l’actual, ha dictat els decrets i resolucions que s’acom-

diu el senyor Gifre. L’import és de seixanta-vuit mil euros

panyen a aquesta acta.

(68.000,00 €), que en la pràctica és el que correspon i té
adjudicat el nostre Ajuntament. És el que ens toca.

Aprovació de partida a favor del Microfons de Catalunya
per a la cooperació i el desenvolupament amb destina-

Pren la paraula el senyor Jordi Antúnez per dir que ho

ció final a les víctimes del terratrèmol d’Haití

veuen bé. Diu que, de fet, hi ha moltes altres coses al
municipi que s’haurien d’arreglar. Parla el senyor Antú-

inicia la seva exposició l’alcalde Jaume Gifre dient que

nez del clavegueram, per exemple. Afegeix, a més, que

ha arribat una petició del Microfons de Catalunya per a

ja que es fa una memòria cal que es faci ben feta, ja que

la cooperació al desenvolupament. Aquest organisme fa

hi ha alguns errors (en alguna banda hi posa Ajuntament

d’intermediari amb una oNG anomenada Famílies sen-

de Cruïlles o que les fotos són només d’un dels carrers).

se Fronteres que treballa a la zona d’Haití des de molt
abans del terratrèmol.

Pren la paraula l’alcalde per dir que la memòria s’ha

Pensem, diu el senyor Gifre, que val la pena. La inten-

d’excusar per aquests errors. Que entén que aquests

confeccionat pel Consell Comarcal i que se’ls hauria
ció de l’Ajuntament és fer una aportació de cent euros

darrers dies han tingut, arran del Fons d’inversió Esta-

(100,00 €). se’ns ha incorporat una llista amb les apor-

tal, força feina de diferents municipis i que han treballat

tacions fetes per altres municipis i l’import de l’Ajunta-

fins a última hora. Exposa l’alcalde que aquesta vegada

ment de Bellcaire està per sobre de molts.

no s’han fet tres projectes, sinó només un i que això
simplifica la tramitació respecte la darrera vegada.

A continuació pren la paraula el senyor Jordi Antúnez i
assenyala que està bé i diu que algunes aportacions fe-

A continuació se sotmet a votació aquest punt de l’ordre

tes per alguns ajuntaments, malgrat que la suma total

del dia i s’aprova per unanimitat de tots els assistents.

és respectable, són ridícules.
Acceptació de la subvenció amb caràcter extraordinari
Pren la paraula l’alcalde i diu que aquesta iniciativa està

atorgada per la Diputació de Girona relativa al projec-

bé, que hi ha, però, altres problemes i que també es

te “Rehabilitació del castell de Bellcaire d’Empordà, on

podria fer més endavant amb altres qüestions.

s’ubiquen les dependències municipals”

Resum dels plens
Explica l’alcalde que ha arribat fa pocs dies la confirmació
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Pren la paraula l’alcalde i diu que un cop es faci tota

de la subvenció extraordinària demanada a la Diputació

la tramitació ja es modificarà l’emplaçament i que,

de Girona relativa a la rehabilitació del castell de Bellcaire.

per tant, és provisional.

Entén i espera, l’alcalde, que tothom hi estarà d’acord.

Pren un altre cop la paraula el senyor Joan Geli per

Acte seguit sotmet a votació la formal acceptació

demanar si es necessita permís d’urbanisme. i aques-

d’aquesta subvenció, que és votada per unanimitat

ta instal·lació per què no es feia el 2007? o el 2008?

de tots els assistents.

o a principis del 2009? Per què ara? Diu el senyor Geli
que el conveni i l’inici dels tràmits d’aquest pla millor

Informació d’Alcaldia i regidors

és del gener de 2009 i per què s’ha esperat fins ara...,

Comenta l’alcalde que el 24 de gener van reunir-se

demana.

amb el conseller Joaquim Nadal pel tema de la carretera i que no ha donat dates. Tot això, esmenta en

L’alcalde li respon que la modificació puntual encara

Jaume Gifre, va lligat amb els semàfors. El projecte

no està aprovada per la comissió d’urbanisme de Gi-

no preveu, diu l’alcalde, la rotonda sud. Ara, tot ha

rona i que se seguirà la tramitació prevista. Que un

passat a Carreteres i tot està pendent.

cop estigui aprovada per Girona s’executarà segons
els acords previstos.

Esmenta l’alcalde que el dimecres vinent porten els
mòduls a la guarderia.

Pregunta el senyor Geli si hi ha llicència d’activitats.
Com està la situ-ació en aquest punt. L’alcalde pren la

A continuació la regidora Marta Fuster pren la paraula

paraula per dir que s’han fet gestions amb el Depar-

i explica la reunió de la darrera setmana amb l’otero.

tament d’Educació i amb Urbanisme en aquest sentit i

Està a punt, diu la regidora, la modificació puntual del

que l’Ajuntament fa el que la normativa li exigeix.

Rajaret. i la setmana passada –diu la regidora Marta
Fuster– l’otero pel que fa a l’institut de Verges va ex-

El senyor Joan Geli, acte seguit, vol esmentar el tema

plicar alguna cosa tot i que sembla que hi ha encara

de la minideixalleria que encara no està acabada i

força aspectes que s’han de concretar.

que, a més, està en zona verda. Pren la paraula l’al-

A continuació pren la paraula el regidor Joan Geli per

que posin el rètol a la minideixalleria i que la classi-

calde i admet el retard i esmenta que s’està pendent
fer esment del tema que acaba de parlar la regidora i

ficació de la zona on està ubicada la deixalleria entra

diu que el fet que els alumnes de dotze a setze anys

dins la modificació del POUM i, per tant, pot estar

vagin a Verges en general es veu bé per al poble.

ubicada allà.

A continuació el senyor Joan Geli esmenta la finalització de la col·locació dels mòduls i vol fer, diu, memòria. Parla del conveni que es va signar. Pregunta
si és paper mullat. Demana que se li aclareixi si és
provisional o no aquesta instal·lació.

C/ Major, 41 - 17141 BELLCAIRE D’EMPORDÀ
972 788 591
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Grups polítics

Grup Municipal del PSC – PM
Cap a on anem a Bellcaire?

però això sí: que els “més petits” vagin als mòduls!,

Últim any de legislatura i, a hores d’ara, cap pro-

d’utilitzar el menjador, com passa actualment. Una altra

per tal d’usar aquest espai com una aula i no haver
jecte de futur per a Bellcaire

tossudesa de l’equip de govern.

Fa 4 anys hi havia molts projectes preparats per execu-

El camp de futbol continua empantanegat des de fa

tar (algun dels quals ara hi ha qui s’atribueix): rec del

temps, els vestidors sense aigua calenta, el camp ple

Molí, deixalleria, rehabilitació del Castell, un nou edifici

de clots..., i això fa que no es pugui ni entrenar-hi ni

per a l’escola, un pàrquing, una rotonda, una millora de

jugar-hi cap partit, alhora que hi hagi una pèrdua de

la travessera urbana de la carretera de l’Escala, etc. No

potencials clients al Local social (que prou faltat està

discutirem si eren perfectes o millorables, però el que

d’ambient).

sí és segur, és que hi eren! Això hauria permès millorar

Una Minideixalleria ubicada en zona verda, acabada

el poble i, alguns d’ells, per manca d’ambició o bé per

des de fa tres mesos i que no es pot obrir, ja que s’ha de

tossudesa, s’han quedat pel camí. I ara què tenim?

fer un nou pla d’usos per veure què i quan s’hi pot portar.

Un Centre Cívic que després de tres anys sembla que

Una instal·lació d’aquesta mena, perquè funcioni, neces-

s’acabarà (tot sacrificant una placeta del poble), però

sita ser fàcil i còmoda d’utilitzar i, per tant, si hi posem

no sabem quin ús se’n farà ni per a qui servirà. si ha

gaires limitacions ja no ho serà i perdrà la seva funció.

de servir per a la gent gran i els joves, llavors què en

L’aigua és un altre servei que no funciona, però segons

farem del Local social i del Local de Joves? Continuem

el senyor alcalde “Un servei d’aquest tipus ha de tenir

creient que aquesta és una de les tossuderies de l’actual

unes garanties, tant pel que fa a la qualitat com al fun-

govern, i que amb el temps es demostrarà que aquesta

cionament; i això actualment a ajuntaments com el nos-

inversió, al voltant dels 400.000 €, es podia haver de-

tre només ho poden garantir empreses especialitzades”

dicat al que havia d’ésser prioritari, l’escola i la llar

–revista núm. 41. sembla, doncs, que la realitat és una

d’infants. Aquesta opció es va descartar, per això ara

altra molt diferent, perquè el servei d’aigua no l’hem vist

s’ha hagut de posar mòduls per als més menuts, així

ni solucionat, ni tan sols millorat. i no ens referim només

doncs, el que hauria d’ésser una escola bressol o llar

als dos dies sense llum per la nevada, ja que només

d’infants s’ha de dir “casalet”, ja que no reuneix tots els

amb dos generadors podíem haver tingut aigua des del

requisits legals.

primer dia, sinó als diversos talls d’aigua que hem patit,

Es diu que els posen de caràcter “provisional”, però no

i malgrat les disculpes demanades per sorea, la factura

es diu fins quan..., sembla clar que per a aquest Ajunta-

l’haurem de pagar igualment a final de mes.

ment els terminis no són prioritaris. segons la informa-

A banda d’aquestes àrees, hi ha el “dia a dia”: forats en

ció municipal no s’han inaugurat per falta de connexió

els carrers des de fa temps, les rieres sense netejar (i

elèctrica a causa d’un error en la petició del butlletí, en

això que fa tres anys ja teníem les màquines a punt),

comptes de demanar-lo per als mòduls s’havia demanat

després de la nevada no s’han demanat més conteni-

per al centre cívic. i nosaltres ens preguntem si mai

dors de restes vegetals i s’amunteguen als costats dels

algú no ha demanat la connexió per a un lloc on no hi

contenidors, un any més amb camins intransitables i

ha la instal·lació feta o és una excusa més com tantes

així moltes altres coses més.

d’altres, que si per l’octubre, que si pel desembre, que

Per acabar, només cal dir que l’externalització de ser-

si passat Nadal, etc. Això sí, amb els nostres impostos

veis està molt bé, quan permet una millora significativa

es va pagant muntatge i lloguer d’uns mòduls i amb els

del servei amb una disminució de costos, però a Bellcai-

temps que corren no és qüestió d’anar tirant els diners

re ni es milloren els serveis ni es redueixen els costos.

(que no han de ser pocs) o potser no ho saben que

Que la primavera amb la seva esplendor ens porti a tots

estem en crisi?

plegats la claror, l’optimisme i la serenor que faci de

Un altre aspecte és el de la “reforma” que ara ha d’ésser

Bellcaire un poble millor!

una “ampliació” de l’escola passant per reduint-ne l’espai d’esbarjo. Però de moment tot està a les beceroles,

Bona Festa Petita per a tots!!!

GMB
AM

Grups polítics

Informació municipal

15

Grup Municipal de Bellcaire – AM
Després d’un fred hivern, encetem la primavera com

d’altres amb els serveis tècnics i dues s’han fet con-

cal, amb pluges, sol, canvi d’hora i la ii Jornada del

juntament. Tot això ha estat per negociar i arribar a

Castell, que esperem hagi estat del vostre grat. Com

acords amb el departament, l’escola, i l’Ajuntament,

a cada número, aprofitem aquest espai per informar-

per adequar l’escola i trobar una solució satisfactò-

vos de les coses que anem fent des de les diverses

ria per a tothom en aquests moments tan delicats

àrees de govern:

de reduccions pressupostàries. Aquesta és una pro-

Pel que fa a l’Àrea d’Obres i Serveis, un cop aca-

posta difícil però possible. Del projecte encarrilat

bada la construcció de la minideixalleria, en aquests

de l’anterior mandat només tenim constància que

moments estem elaborant el projecte de gestió que

al juny del 2007, és a dir, després de les eleccions,

ha de permetre portar un bon control de tot el tema

s’havia fet l’acreditació dels terrenys del camp de

de residus del municipi.

futbol. Potser és una mica agosarat dir-ne “encar-

Haureu vist que s’ha asfaltat un tall del camí d’Ullà,

rilat” d’això.

des de la carretera fins passada la minideixalleria.

Quant a l’Àrea de Benestar Social i Sanitat, ja

Aquest asfaltat ha estat sufragat, a petició de l’Ajun-

tots haureu vist que ens han canviat l’horari i el met-

tament, per l’empresa que havia efectuat unes obres

ge, actualment tenim el Dr. Jordi Garcia. L’Ajunta-

de soterrament de línies elèctriques i que havien

ment s’ha reunit amb el director de la Fundació salut

malmès, encara més, aquest tram.

Empordà per establir unes pautes de funcionament,

Un cop acabades les obres del Fons Estatal d’inver-

entre les quals hi ha la possibilitat que qualsevol veí

sió Local (FEiL) corresponent a l’any 2009, que com

de Bellcaire es pugui visitar amb el seu metge de

sabeu s’ha utilitzat per fer les millores de l’escola i

capçalera a les diverses localitats on ell visita.

del Local social, iniciarem les obres del FEiL 2010,

Un altre tema important, i pel qual aquest Ajun-

que l’hem destinat a millores de l’enllumenat públic.

tament té especial estima, és la Festa-Homenatge

El projecte que hem aprovat consisteix en un nou

a la Gent Gran, que ja celebrarà la dotzena edició

enllumenat al carrer del Molí, carrer del Nord i un

i que enguany tindrà lloc el diumenge 13 de juny.

sector del carrer Major.

D’aquí a pocs dies ja penjarem els cartells anunciant

Pel que fa a l’Àrea d’Educació i Cultura us volem

el programa.

informar dels passos que s’estan fent per a l’ade-

Tampoc no volem deixar de fer esment del Casal de

quació de l’escola. Abans d’entrar a explicar-vos en

Primavera, que un any més s’ha tirat endavant i en

quin punt ens trobem, cal que aclarim el que diu el

el qual la mainada del poble han tingut uns dies per

grup a l’oposició sobre aquest tema, a la darrera

compartir experiències i jocs que els monitors els

revista. Certament no podem predir el futur i, per

van preparar.

tant, no sabem quan arribarà a créixer, o no, el po-

Per acabar, volem agrair novament la iniciativa del

ble d’aquí a 20 anys. El que sí que som conscients

grup de pares i mares que van tirar endavant un vis-

és de la realitat que tenim i de la responsabilitat que

tós Carnestoltes, i també al grup de joves que van

hem d’assumir. Diu l’oposició que “es va tirar enrere

recuperar el playback de Bellcaire. Les dues inicia-

un projecte d’una nova escola encarrilat a l’anteri-

tives van ser tot un èxit! i encara que ja ens sembli

or mandat”. A l’anterior mandat n’hi havia molts de

que han passat massa dies no volem oblidar-nos de

projectes sobre la taula i al final, ja es va veure, tot

donar el nostre agraïment a tots els col·laboradors

es va quedar en bones propostes que no es van po-

que van fer possible que els Reis arribessin a Bellcai-

der dur a terme, potser per haver-se allunyat massa

re. Esperem que aquestes iniciatives, les consolida-

de la realitat.

des i les que comencen, continuïn endavant.

Amb l’ànim que tothom estigui al cas de la situa-

i ara, gaudiu tan com pugueu de la Festa de la Divi-

ció actual, cal que sapigueu que fins a dia d’avui

na Pastora.

l’Ajuntament s’ha reunit 7 vegades amb la Delegació d’Educació, algunes directament amb el delegat,

Molt bona Festa Petita a tothom!!!
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Activitats

Activitats
Pastorets

El dissabte 12 de desembre,
organitzat des de l’escola, es
va representar els Pastorets, al
local social. Després de la representació, en la qual hi participen tots els nens i nenes de
l’escola, hi va haver berenar
per a tots els assistents.

Encant de les ànimes
El diumenge 20 de desembre,
després de la missa, es va celebrar el tradicional “Encant de
les Ànimes” organitzat des de
la Parròquia.

Activitats

17

Pessebre vivent
El dilluns 21 de desembre va tenir
lloc el pessebre vivent al pati de
l’escola. Tot i el temps, ja que feia
molta fred, els nens i nenes de l’escola van representar, en castellà,
cadascú el seu paper de caputxeta
vermella i el llop, flequer, pescador,
fuster, els tres Reis…

Casal de Nadal
Del 23 al 31 de desembre es va dur

hi van assistir en horari de matí. Les

a terme el casal organitzat des de

activitats que es van realitzar van

l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament.

ser: jocs variats, manualitats, taller

Uns 15 nens i nenes de 3 a 12 anys

de fanalets (obert a tothom)...

Cavalcada dels Reis Mags de l’Orient
El dimarts 5 de gener, la comitiva reial d’Orient entra-

Els nens i nenes, organitzats per edats, van poden deixar

va pel carrer Molí fins arribar a l’església de Sant Joan

la carta i explicar als Reis Mags tots els seus desitjos. Els

on, després de l’adoració, es dirigiren cap al Local So-

regals que ens van deixar els Mags de l’Orient foren: una

cial on tots els nens i nenes els esperaven amb molta

pissarra per als més petits, un quit de manualitats per als

il·lusió.

mitjans i unes pales de ping-pong per als més grans.
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Activitats
Exposició “Sumaríssim 1939-1945”

Del 10 de gener fins al 27 de gener d’enguany, l’Àrea
de Cultura de l’Ajuntament va organitzar l’exposició
“Sumaríssim 1939-1945” a la Capella de Santa Maria.
Aquesta exposició explicava, mitjançant plafons, com
van ser els primers consells de guerra a les comarques de Girona. Unes 50 persones van visitar l’exposició cedida pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà i
l’Arxiu Històric de Girona.

Promotor - Constructor
Rehabilitació Cases rústiques
Venda de Solars

Tel. 972 776 099 - Fax 972 776 266
Av. Montgó, 46 - 17130 L’Escala
plansoninvers@telefonica.net

Activitats
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Carnaval

El divendres 5 de febrer en Carnestoltes arribava a

El dissabte 13 de febrer se celebrava el Carnaval orga-

l’escola. Donava les consignes per a tota la setmana

nitzat per pares i mares de l’escola en col·laboració amb

en la qual els nens i nenes de l’escola van complir

l’Ajuntament, amb desfilada per la passarel·la del local

cada dia: barrets, llaços, llacets i llaçots, cara pin-

dels nens i nenes, pares disfressats, acompanyats en

tada amb bigotis, ulleres i, per a l’últim dia, vestits

tot moment per la disco-mòbil de Josep Palma.

estrafolaris.

Es va estrenar el decorat de l’escenari gràcies a la col·

El divendres 12 de febrer va tenir lloc la rua fins a

laboració d’unes mares que es van encarregar de con-

la plaça del Castell, on tots els nens van ballar dife-

feccionar-lo. I es va finalitzar la vetllada amb xocolatada

rents danses populars.

per a tothom.

Marta Fuster i Carbó
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Joventut

“Espai Jove” a la revista municipal
El jovent de Bellcaire d’Empordà cada dia pren més for-

la nostra activitat per la Festa Major! Tothom qui estigui

ça i empenta i això es veu i es percep en molts àmbits

interessat a participar en la baixada pot consultar les

diferents. Es veu en l’increment de les activitats destina-

bases amb la informació i els requisits a l’Ajuntament

des i organitzades pels mateixos joves del poble, com per

en horari d’atenció al públic.

exemple en la reeixida primera edició del Dia del Playback.
Es veu en la creació de la primera associació de joves del

Dissabte, 28 d’agost – NIT JOVE PER LA FESTA MAJOR DE

poble i també en l’augment del nombre de joves en el

BELLCAIRE D’EMPORDÀ, amb l’actuació de “La Banda Puig”.

local del carrer major que fan del local de joves un espai
de referència, trobada, participació i lleure cada dia més

Servei d’assessorament per a joves

actiu i consolidat. És per tot això que, a partir d’ara, el

Si estàs cercant feina, vols aprendre a fer un bon cur-

jovent de Bellcaire d’Empordà també comptarà amb un

rículum, t’agradaria obtenir més informació de cursos

apartat a la Revista El Castell, en el qual s’informarà de

formatius, tallers, centres de salut, etc. posa’t amb

les activitats dels i per als joves, a la vegada que ofereix a

contacte amb la tècnica de Joventut al 609 027 708 o

tots els joves un espai per poder fer sentir la seva veu.

per correu electrònic a: mlucero@baixemporda.cat

Participa i digues la teva!

Trobades de joves

Si ets jove i de Bellcaire d’Empordà i vols col·laborar en

A més d’aquestes activitats, fins fa poc els i les joves

la pàgina dels joves de la revista amb els teus articles,

ens trobàvem les tardes dels dijous per preparar acti-

acudits, vinyetes, fotos, idees o qualsevol altra cosa

vitats, sortides, etc., però a partir de Setmana Santa

que vulguis compartir amb la resta del poble, pots fer-

les dates de les trobades de joves seran les tardes dels

ho posant-te en contacte amb la tècnica de joventut al

dimarts al local de joves de Bellcaire d’Empordà.

609 027 708 o via mail: mlucero@baixemporda.cat.

I si vols més informació de les trobades i les activitats de
joves entra a www.facebook.com/joves.debellcaire

Properes activitats programades
Dissabte, 17 d’abril – NIT JOVE PER LA FESTA DE

Informació dels casals de Bellcaire

LA DIVINA PASTORA (entrada gratuïta). A les 23:00 ho-

CASAL DE PRIMAVERA

res amb els grups PLAN B, MATATS i per acabar DJ!

Del 29 de març a l’1 d’abril

Dissabte, 24 d’abril – GIMCANA DE SANT JORDI

De l’1 de juliol al 31 d’agost

CASAL D’ESTIU
organitzada pel grup de joves.

Més informació i inscripcions a l’Ajuntament en horari
d’atenció al públic.

Diumenge, 22 d’agost – II BAIXADA DE CARRETONS DE BELLCAIRE D’EMPORDÀ. Davant de l’èxit que

Marta Lucero

va tenir la primera edició, els joves tornem a organitzar

Tècnica de Joventut Compartida

CONSTRUCCIONS - RESTAURACIONS - PROMOCIONS

Carrer Tramuntana, 15
Tel. 972 76 51 03 - Tel. 676 66 99 99 - Tel. 609 04 23 97
17141 Bellcaire d’Empordà (Girona)

PP
P

FUSTERIA - EBANISTERIA
PERE POCH PIJUAN

Carretera de l’Escala, s/n
Tel. 972 78 84 90
17141 Bellcaire d’Empordà

Esport
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Club de Futbol Base l’Empordanet

Les instal·lacions del camp
de futbol de Bellcaire
Foto: Carles B. GorBs

La temporada de Club de futbol base l’Empordanet va
vent en popa. Els nanos els veiem gaudir cada setmana
jugant a futbol pels diversos camps on el nostre club entrena i juga. De Bellcaire hi ha força joves que hi estan
associats, en tenim de totes les edats de bellcairencs que
juguen a futbol amb l’Empordanet, tots ells bons i entusiastes jugadors, des de l’equip dels grans, els juvenils que
juguen a Verges, ens trobem en Marc Foix; o bé els cadets amb el golejador de l’equip, en Miquel Font, i l’incisiu
defensa en Adrià Dalmau, que també juguen al camp del
Verges. I què dir dels nous i esperats fitxatges dels infantils que juguen al Municipal de Jafre, en Ferran Font i en
Pere Vicens, que amb els seus coneixements futbolístics
a ben segur aportaran saba nova a l’equip. També a Jafre
hi juga l’equip aleví de l’Empordanet, on hi trobem l’Arnau
Marín, en Rahid Marroig i l’Adrià serrano, que amb llur
bon fer esportiu, estan realitzant una bona temporada. I
què dir de les promeses del futbol 7 on, com a benjamins
hi trobem l’Albert sabaté, de segon any, i de primer any

en les millors condicions i proximitat del lleure i l’esport.

en Guillem saballs i l’Enric Vicens, que formen el plan-

Un any sense les instal·lacions és un mal any. Des de

ter de bellcairencs que al costat dels més petits i valents

l’Empordanet hi posem tots plegats i de manera altruista

prebenjamins, Pol Alvarado, Marc solés i David Font, fan

tots els esforços perquè els nanos d’avui dia vegin en la

la bona colla de jugadors que esperen ben aviat poder

nostra manera de fer un exemple de futur que no passa

practicar l’esport del futbol al seu poble.

necessàriament pel benefici econòmic de ningú.

segur que l’Ajuntament tindrà a punt les instal·lacions

Esperem, en el proper número de la vostra revista, po-

del camp de futbol per a la temporada que s’inicia a finals

der en el nom dels joves bellcairencs i en el de l’Em-

del proper estiu. Des de la junta de l’Empordanet volem

pordanet, agrair al poble i a l’Ajuntament de Bellcaire

demanar a l’Ajuntament que, malgrat la crisi econòmica

d’Empordà l’esforç que la mainada i l’esport es mereix, i

que estem patint, posi els seus esforços per tenir a punt

gaudir d’unes instal·lacions on puguem anar a veure com

al més aviat possible el camp de futbol i les seves instal-

de bé s’ho passen els nostres fills i filles.

lacions, vestuaris, enllumenat, accessos…, entre tots
hem de fer possible que els més menuts puguin gaudir,

Carrer Major, 27
Tel 972 76 50 62
Mòbil 629 86 95 95
17141 BELLCAiRE D'EMPORDÀ

JoAn JoRDI sAuqué
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Escola

Canvis a l’escola El Rajaret
L’escola ens ha quedat petita
L’Escola de Bellcaire, que va ser inaugurada
ja fa 40 anys, ha arribat finalment al punt
de saturació.
Al llarg d’aquests anys s’hi han anat fent
reestructuracions i reformes sense parar: en primer lloc, transformar els pisos dels mestres en espais per a l’escola;
després, ampliar, amb la construcció del
menjador i del porxo i fer-hi un espai per
als ordinadors i, a partir del curs 20042005, anar construint uns envans i suprimir-ne d’altres per adaptar l’espai a les
necessitats dels alumnes, que han anat
Sortim.

augmentant.
Des del curs 2005-2006 es va veure la necessitat de tenir una escola nova. Aquest
curs hem arribat finalment a la saturació:
hem hagut d’habilitar el menjador com
a aula. A partir d’aquí, ja no tenim més
possibilitats de créixer i es fa molt necessaria una ampliació.
En un primer moment, comptarem amb l’espai de l’actual Llar d’Infants El Rajolí que,
un moment o altre, es traslladarà als barracons que ja hi ha a l’altra banda del rec, en
espera que es construeixi la nova Llar.
D’altra banda, estem esperant que des de
Serveis Territorials es resolgui l’ampliació

Aprenem coses.

de l’actual edifici de l’escola per poder seguir endavant amb la nostra activitat.
Nosaltres seguim fent... (almenys durant
aquest curs).

Canvi d’institut
Fins ara, els estudiants de Bellcaire, en
acabar la Primària, anaven a l’Institut de
Torroella. A partir del curs vinent, 20102011, els que acaben 6è, aniran a fer 1r
d’ESO a Verges, on l’escola passa a ser
Escola-Institut, que acollirà nenes i nens
des de 3 anys fins a 4t d’ESO. Per al Batxillerat seguiran anant a l’IES Montgrí de
Torroella.
Ens ajudem.

CEIP El Rajaret

Escola
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40è aniversari del CEIP El Rajaret
Enguany se celebren 40 anys de l’escola de Bellcaire i, per aquest motiu, ens ha
semblat important fer-ne una petita (i no per això menys important) commemoració,
impulsada per un grup d’amics i membres de l’AMPA del CEIP El Rajaret.
Per una banda s’ha organitzat una exposició per tal de

De totes maneres, però, sabem que ha mostrat el seu

recollir en imatges i records diversos d’aquests 40 anys

agraïment i interès per la invitació i que si no hi pot

d’història i que s’obrirà al públic en el marc de la Festa

assistir no serà per manca de ganes.

Petita (de la Divina Pastora) que any rere any se celebra

Fa molts anys que aquesta tradicional Fira es va iniciar,

al poble pels volts de les mateixes dates. L’exposició

promoguda dins de l’escola i que se celebra anualment

serà a la Capella de Santa Maria, a l’interior del castell.

des de l’any 1976. A l’inici estava organitzada pels mes-

La celebració culminarà el diumenge 18 d’abril amb

tres i alumnes (amb la col·laboració dels pares) i des

una nova i especial edició de la Fira Escolar de Be-

de ja fa una bona colla d’anys ha passat a estar pro-

llcaire, tan emblemàtica per a l’escola i, en extensió,

moguda gairebé de manera íntegra pels pares (AMPA).

per a tot el poble. I en diem “especial” perquè hem

Actualment els alumnes de l’escola l’abandonen abans

demanat a la Marta Serra que sigui la persona encar-

per incorporar-se a l’ESO i l’edat dels alumnes que ro-

regada d’inaugurar la Fira Escolar, amb unes parau-

manen al centre és menor, cosa que dificulta en gran

les adreçades al públic assistent en relació amb els

mesura l’organització de l’esdeveniment tal com es va

40 anys d’escola i de celebració de la Fira. Tenint en

concebre i que va propiciar que fos l’AMPA qui n’assu-

compte que és una part fonamental de l’engranatge

mís la seva organització.

en la història de l’esdeveniment i que n’és una gran

Tots els qui hem estat alumnes de l’escola i que vam

coneixedora, per a nosaltres serà un gran honor po-

formar part del que representava la seva organitza-

der comptar amb el seu suport i la seva col·laboració.

ció (la preparació i execució de les parades setmanes

Tanmateix, a l’hora de tancar l’escrit de la revista no

abans de la data assenyalada) sentim nostàlgia per tot

sabem amb seguretat si així podrà ser, donat que per

allò que aquell ambient representava: tria de parada

motius personals la Marta Serra no sap si el dia de la

i dels seus membres, tiquets, regals, disseny, pintura,

Fira podrà assistir-hi, esperem que sí.

marqueteria, col·laboració entre grans i petits… En definitiva, tot allò que cohesiona i
que fa veritablement ric el treball en equip. És per això que
enguany hem promogut des de
l’AMPA una trobada organitzativa de la Fira dies abans per
treballar conjuntament pares
i fills amb l’objectiu de recuperar part de l’essència inicial
de la Fira i intentar reviure el
clima que es vivia anys abans.
Esperem que la proposta tingui
bona acollida i gaudim d’una
bona participació. Alhora també us animem a tots plegats a
venir el diumenge 18 a passar
un matí divertit per compartir
en família!!

Fira Escolar de Bellcaire

AMPA del CEIP El Rajaret
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Medi ambient

La reutilització de les aigües
depurades, un nou recurs d’aigua
En els darrers anys es parla amb freqüència de la necessitat de nous recursos d’aigua
a Catalunya que permetin superar no tan sols períodes crítics com la sequera
del 2007-2008, sinó també de manera habitual en períodes de normalitat.
Un d’aquests nous recursos és la reutilització de les

seva reutilització en uns usos determinats (BOE núm.

aigües residuals depurades, que augmentarà els re-

294 R.D. 1620/2007).

cursos hídrics existents i permetrà cobrir així part de
la demanda d’aigua en tots aquells casos en els quals

Hi ha diferents sistemes de regeneració, des dels

no es necessiti d’una qualitat d’aigua potable i la re-

més senzills fins als més complexos, l’objectiu dels

ducció dels abocaments d’aquestes aigües al medi

quals és el de millorar la qualitat sanitària de l’aigua,

ambient.

a través de la reducció i/o eliminació dels microorganismes patògens encara presents en les aigües resi-

S’entén per regeneració d’aigua depurada al tracta-

duals depurades i també de la millora de la qualitat

ment addicional o complementari d’aquesta aigua

fisicoquímica i la reducció dels nutrients presents en

que permet assolir un nivell de qualitat apte per a la

l’aigua (Metcalf i Eddy, 2003).

Figura 1. Esquema del tractament de regeneració de l’estació depuradora d’aigües residuals de Blanes.

can brancós - turisme rural

www.canbrancos.com
tel. 972 788 581

Medi ambient
Així, un tractament de regeneració convencional pot
constar de les següents etapes (figura 1):
•

Decantació lamelar: és un tractament físic,
en el qual prèviament s’han addicionat uns coagulants-floculants que s’adhereixen als flocs de
matèria orgànica i facilita que precipitin en les
plaques inclinades del decantador i que per gravetat descendeixin fins al fons. Un cop separats
de l’aigua, aquests elements reben un tractament específic i l’aigua decantada continua el
seu camí cap als altres filtres o bé cap a les
membranes.

•

Filtració: l’aigua passa a través d’un medi porós que impedeix el pas de la major part de les
partícules en suspensió presents en l’aigua. Hi
ha diferents tipus de filtres: de sorra oberts o
tancats, de tela, disc filtrants i d’anelles, que
varien entre si segons la grandària del porus.

•

Desinfecció: amb llum ultraviolada (UV) i/o dosificació de clor (hipoclorit sòdic) que eliminen
els virus i bacteris que hi pugui haver en l’aigua,
i així millorar-ne la qualitat microbiològica. Una
combinació de dos sistemes de desinfecció amplien l’espectre d’eliminació.

•

Tecnologia de membranes: en els casos on
s’ha d’obtenir una aigua d’elevada qualitat, una
part o la totalitat de l’aigua regenerada es tracta amb membranes, com la microfiltració i/o
l’ultrafiltració i l’osmosi inversa. La principal diferència d’aquestes membranes és el diàmetre
de porus, que oscil·la entre els 0.0001 i 10 µm,
i que reté qualsevol impuresa de l’aigua (sals,
virus, bacteris, proteïnes, contaminants orgànics, entre d’altres).
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Medi ambient

Des del 7 de desembre de 2007, s’aprova el Reial Decret

A nivell més local, tan sols a la Costa Brava s’han rege-

1620/2007, pel qual s’estableix el règim jurídic de la re-

nerat 6.2 hm3, és a dir, un 21.1% de l’aigua depurada

utilització d’aigües depurades. Es defineixen els criteris

en aquesta zona durant l’any 2009.

de qualitat per a la reutilització d’aigües segons els usos
previstos, en els quals s’especifiquen els paràmetres que

En l’àmbit de la Costa Brava, el volum d’’aigua rege-

s’han d’analitzar, la freqüència i els valors màxims. Se-

nerada es destina en un 34% a la recàrrega d’aqüífers,

gons l’ús que se’n vulgui fer es classifiquen en:

seguit d’un 32% per a usos ambientals, d’un 19% per

•

3% per a usos urbans no potables.

a reg de camps de golf, un 12% per al reg agrícola i un
Urbans: per a reg de zones verdes urbanes, la neteja de carrers, sistemes contraincendis...
Totes aquestes millores en els sistemes de regadiu
•

Agrícoles: per al reg de cultius llenyosos, en con-

agrícoles i de camps de golf que permeten l’ús d’aigua

tacte directe amb la part comestible, de flors orna-

regenerada, comporten un estalvi d’aigua, una millor

mentals, pastures...

gestió de la demanda i dels recursos hídrics disponi-

Industrials: aigües de procés i neteja excepte en

els diferents àmbits, entre d’altres, permetran reduir la

l’industria alimentària, torres de refrigeració i con-

captació d’aigua prepotable (aigües superficials i sub-

densadors evaporatius.

terrànies) per a altres usos que no sigui per al consum

bles. L’ampliació i la utilització de l’aigua regenerada en
•

d’aigua de boca.
•

Recreatius: reg de camps de golf, masses d’aigua
i cabals circulants ornamentals en el quals s’impe-

Mireia Alberch i Arralde

deix l’accés al públic de l’aigua.
•

Ambientals: recàrrega d’aqüífers per percolació, per

Biòloga
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injecció directa, reg de boscos, manteniment zones
humides, zones verdes no accessibles al públic...

Agència Catalana de l’Aigua

Catalunya té unes 260.000 hectàrees de cultiu de re-

Consorci de la Costa Brava.

gadiu, que suposa un 8% de la seva superfície total, i

http://www.ccbgi.org

el cultiu del blat de moro i d’userda és un dels cultius

Tecnología del agua. Eficacia en la eliminación de partículas

amb consums més elevats d’ aigua. Per altra banda,

por diferentes sistema de filtración aplicados al tratamiento

http:// aca-web.gencat.cat/aca

hi ha 31 camps de golf que ocupen una superfície

terciario de las aguas residuales urbanas. Desembre 2009.

1170 hectàrees, que consumeixen grans quantitats

Reial Decret 1620/2007

d’ aigua, la majoria dels quals, però, utilitzen aigua

http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/08/pdfs/A50639-50661.pdf

regenerada.

Metcalf i Eddy. (2003). Metcalf & Eddy, Inc., Wastewater
Engineering: Treatment and Reuse, 4 re ed. revised by Ge-

En l’actualitat es reutilitzen entre 400 i 500 hm3 sobre

orge Tchnobanoglous , Franklin L. Burton, H. David Stensel,

un total de 3400 hm3 d’aigües depurades a Espanya.

McGraw-Hill, New York (2003).

BAR

LOCAL SOCIAL
DE BELLCAIRE

Menús, brasa i... SOM ELS MILLORS!!!

Racó del saber

Sabies que…

Les abelles

Si les abelles desapareguessin del planeta, la humanitat
les seguiria quatre anys més tard. Aquesta frase sembla ser
molt lapidària, però la veritat és que arreu del món les abelles estan desapareixent de manera massiva.
Científics i apicultors de tot el món contemplen desconcertats com milions d’abelles desapareixen sense deixar rastre
per tot el planeta, sense saber com i per què es produeix
aquest fenomen, intuint que les seves conseqüències podrien tenir un abast catastròfic global.
El fenomen va tenir difusió per primera vegada a l’Estat de
Florida, Estats Units, on l’ any 2006 els apicultors varen donar la veu d’alarma sobre la desaparició de milions d’abelles
(un 25 % del total). Aquell fenomen es va anomenar “Collapse de les Colònies” – CDC.
Les abelles desapareixien literalment, ja que no es trobaven exemplars morts, i les obreres marxaven deixant abandonada la reina en el seu panell.
A mitjans de novembre de 2008 es va debatre l’assumpte
al Parlament Europeu, i l’eurodiputat Neil Parish va advertir
de forma taxativa que “no es pot seguir ignorant el problema”, ja que el 76 % de la producció d’aliments de consum
humà depèn directament o indirectament del sector apícola
i que, a més, el 84 % de les espècies vegetals cultivades a
Europa depenen de la pol·linització per sobreviure.
són moltes les hipòtesis que han aparegut per donar explicació d’aquest fenomen. Científics espanyols van anunciar que el responsable era la presència d’un fong “Nosema

Mas Pantaleó, s/n
17141 BELLCAIRE
D’EMPORDÀ
GIRONA
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Ceranae”, un fong parasitari procedent de la Xina, el qual
afectava a les colònies europees i americanes que no tenien
els mecanismes immunològics per enfrontar-s’hi.
Científics britànics informaven que les causes de la desaparició estaven relacionades amb una afecció anomenada
“virus de les ales deformades” (DWV).
Moltes malalties víriques en les abelles estan relacionades
amb l’estrès, que s’associa a pressions climàtiques, o també
relacionat amb altres malalties o paràsits.
Els ecologistes ho associen amb els cultius modificats genèticament i amb els monocultius, que provoquen un dèficit en la
producció de pol·len, aliment principal de les abelles i que debilita
el sistema immunitari fent-lo més vulnerable als virus i malalties.
Fins al moment no s’hi ha trobat una explicació factible i
aclaridora; les abelles desapareixen de manera alarmant.
El Parlament Europeu ha sol·licitat a la Comissió la creació de zones de compensació ecològica, riques en pol·len
i nèctar, allunyades de les ciutats; promoure les mesures
necessàries per lluitar contra el risc d’una pol·linització insuficient, és a dir, la suspensió dels tractaments parasitaris
durant la floració i la reducció de l’ús de llavors modificades;
i finalment, desenvolupar la investigació contra els paràsits
i malalties que afecten a les abelles.
Civilitzacions antigues, com la maia i l’egípcia, consideraven l’abella un animal sagrat i la mel, un aliment dels Déus.
mARIA CARmE sERRA
Biòloga

tel. 972 78 81 38
fax 972 78 85 13
excavacionsfont@bellcaire.net
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Rafel Serra Foix, de cal Rapet
Em dic Rafel Serra i Foix i vaig néixer l’any 1917, el dia

començar a anar a estudi i ja tenia 9 anys. Al col·legi

9 de desembre, l’endemà de la Puríssima Concepció, a

hi anava a dalt del castell i el professor era el senyor

la casa que en deien can Josep de la Clota. El meu pare

Flavio, que havia arribat a Bellcaire amb la mainada

es deia Josep Serra i Pla i la mare Maria Foix i Sancho.

petita i els iaios.

Érem tres germans, jo sóc el gran, després la Carmeta,
cinc anys més petita i la Nuri amb qui em portava onze

El pare tenia un carro i arrencava oliveres, en feia es-

anys i li era padrí. L’avi matern el vaig conèixer i, fins i

telles, i les venia per fer foc. Les venia a Bellcaire i als

tot, en tenia una foto. Vaig començar a treballar de molt

pobles del voltant. Però sobretot, es dedicava a tractar

jove, així que em vaig comprar una màquina de retratar

amb userda. Comprava userda als pagesos, l’embala-

i em vaig aficionar molt a la fotografia. Ningú més de la

va i la portava amb carro cap a Banyoles o a Girona.

colla no en tenia llavors. Un dia, d’un clixé vaig treure

Una anècdota és que el pare tenia una euga que era

el cap de l’avi i el vaig posar a sobre del d’un home que

molt bona i ell li tenia tanta confiança que s’adormia pel

anava amb moto i va quedar tan bé que tothom deia

camí, ja que sabia segur que l’animal el portaria a lloc.

que l’avi anava amb moto!

Molta gent ho sabia i un dia, una parella de la Guàrdia
Civil li varen girar el carro i al matí quan es va despertar

Quan era petit, abans d’anar a estudi, vàrem anar a

en comptes de ser a Banyoles es va trobar que tornava

viure a Sobrestany, a can Guidet, i més tard a can Tol.

a ser aquí a casa, a Bellcaire! Tothom rivia!

La primera era una casa en la qual la gent creia que hi
havia bruixes. A l’hora d’anar a dormir per pujar a dalt,

El mot de casa és Cal Rapet. Resulta que llavors el meu

la meva mare sempre em feia anar al davant perquè es

pare anava a Ca la Nieves, a l’Escala, a esmorzar, sobre-

veu que la mainada esquiva les bruixes. Vàrem viure a

tot quan treballava amb la userda o embalava i sempre

Sobrestany mentre arreglàvem la casa del carrer Molí,

demanava rapets (raps petits). Algun dia que arribava

actual número 30. Quan vàrem acabar les obres vaig

tard o no hi anava deien: Mira, falta el rapet! Això va
agradar i va quedar. A l’Escala, la gent de Bellcaire hi
anava molt, també a estirar les xarxes de l’art, ja que
per pagar els donaven peix.
Quan vaig plegar d’escola vaig anar a Torroella a fer de
mecànic a can Comas. Encara no arribava al seient de
la bicicleta i posava una saca lligada al quadro per poder seure. Abans, els camins estaven molt espatllats i
això d’anar cada dia amb bicicleta no anava massa bé i
vàrem pensar que el millor seria anar a viure a cal jefe.
La meva feina era despatxar gasolina i m’agradava molt
al matí treure els cotxes a fora la plaça d’en Bellido i al
vespre entrar-los al garatge; els de la colla es pensaven
que era el rei!
Llavors, però, el pare i la mare es varen separar. Això va
ser molt gros! Tothom plorava, jo no volia anar als llocs
perquè tothom em mirava més del compte... en tota la
província no hi havia ningú més!
El pare va marxar a Verges i després es va fer una casa
a la Tallada, on visc ara. La germana gran, la Carmeta,
va anar amb el pare i jo em vaig quedar amb la mare i

En Rafel a la botiga de casa seva, a la Tallada. (foto actual).

la Nuri. Llavors, la mare va dir que jo hauria d’anar amb

El món d’ahir
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el pare, que tenia jornalers i podria treballar. La Nuri
era molt petita i la mare va estar molt per ella, però va
haver de treballar molt i molt, jo vaig anar amb el pare
i amb tot el que podia ajudava la mare perquè a casa
sobrava de tot i allà els faltava de tot. Vaig anar i venir
a Bellcaire fins que em vaig casar i amb la meva dona
definitivament ens vàrem instal·lar a la Tallada.
Tot això passava abans de la Guerra Civil. Jo era associat a la CNT per treballar a can Comas. Va arribar un
moment en què vàrem formar un equip a Bellcaire i no
hi havia ningú sindicalitzat, i ja que jo ja feia un any que
ho era, vaig ser el president de la Confederació. Durant
la guerra vàrem anar a Girona per formar el grup i ens
varen preguntar si hi havia alguna casa de la qual la gent
hagués marxat. Nosaltres els hi vàrem contestar que a
can Camps, i allà mateix ens varen fer papers i van decidir
que can Camps seria la seu del sindicat a Bellcaire, tot i
que poc temps abans també s’hi havia traslladat l’Ajuntament. Allò sembla que no podia donar gaire bon resultat...
Allà vàrem tenir les reunions una colla de temps, però
després ja ho vàrem pagar, ja que la truita es va girar…
Durant la guerra em varen enviar al front a Aragó i era
l’ajudant d’un capità. Un matí em va dir que anés a bus-

Foto del casament d’en Rafel i la Pepita l’any 1949.

car la parella d’homes que els hi deien l’escucha perquè
reculessin. Jo sabia més o menys on eren i anava tirant

uns ni altres no volien, no tenia importància. Nosaltres,

endavant i sentia les bales que passaven xiulant. Tot de

que ja ens tocava les de perdre, hi vàrem entrar amb

cop vaig sentir Alto! Era un tinent meu, que em va donar

pocs tiros i els diaris en van parlar amb unes lletres gros-

un cop de culata al pit i em va acusar de voler passar de

ses! A la guerra també vaig ser camillero per agafar els

bàndol. Em va fer agafar i va anar repartint les meves

ferits i portar-los a la rereguarda. Molts morien cridant la

coses amb els companys. Jo ja em veia perdut. Però

seva mare, estirats darrere una paret. La guerra, no us

tots van dir que com podia ser que el president de la

ho podeu pas pensar, tot el que és dolent és allà!

Confederació es passés. En Perruca, un perruquer molt
modern de l’Escala, fins i tot va escriure una carta que

Quan es va acabar la guerra, després d’estar un temps

responia amb la seva vida per la meva. Al final no em va-

al poble i de tenir nòvia, la Montserrat de cal Xeto, em

ren matar, però sempre anava vigilat pel tinent que me

varen fer anar a un camp disciplinari on m’hi vaig estar

la tenia jurada. El front era a Terol. Era una ciutat que ni

dos anys, set mesos i quinze dies.
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Per a l’amic Rafel Serra de la Tallada
Poema escrit per Jaume Genover, de Ventalló

Es diu Rafel, és de la Tallada,
té bona anomenada i recull molta mel.
Es diu Rafel, té aquestes idees,
té bucs d’abelles que cuida amb bon zel.
Es diu Rafel, hi té molta afició,
és un bon apicultor de gandul, no en té un pèl.
Es diu Rafel, de cognom Serra,
ningú hi fa la guerra i ja té guanyat el cel.
Es diu Rafel, el seu fill és paleta,
té la consciència molt neta, és bo com un caramel.
Es diu Rafel, quan va a veure les abelles,
es tapa el cap i les orelles i la cara amb un vel.

En Rafel recollint la mel dels bucs.

Vàrem passar molta gana i misèria i ens varen enviar a

a l’Ovellaria, Sobrestany, Marenyà, Empúries, Tor i Vila-

fer treballs forçats a Reus, on vàrem construir l’aeroport i

damat, depenent del tipus de floració i el gust que volíem

després cap a València. Durant aquell temps vaig escriu-

per a cada mel. Heu de pensar que les abelles si tenen

re un diari que la meva neboda Cati fa poc ha trobat.

flors a la vora no van a buscar-ne d’altres i això ens ajuda
si volem un gust determinat. L’únic que s’ha de tenir en

Finalment vaig poder tornar a Bellcaire, tot i que havia

compte quan s’acaba la floració, per exemple de la farigo-

perdut molts anys de la meva joventut. Després de su-

la, és treure els bucs ràpidament per evitar que es barregi

perar alguns impediments, em vaig casar amb la Maria

el gust amb altres tipus de flors.

Brancós i Mirandes de Gualta. Només de veure-la vaig
saber que ella era la dona amb qui volia casar-me. Ens

Des de llavors no he deixat mai aquesta afició i el meu

vàrem casar el 1949 i el 1950 va néixer en Lluís i el

fill continua amb el negoci. Ara, però, ajudo fent fum

1962 la Nuri. Cada un ha tingut dos fills, l’Anna i la Mar-

per evitar que ens piquin les abelles quan anem a collir

ta, i en Jordi i la Sandra.

la mel i a la botiga, on venem mel de romaní, de mil
flors, de muntanya, de farigola, de bruc, d’alzina, de

Durant molts anys vaig treballar a l’empresa Pou de l’Es-

castanyer, de pomera,... a més de pol·len i gelea reial.

cala, de pintor, però la meva gran afició han sigut les abelles. Un dia, estellant una olivera amb el pare, vaig trobar

A més de les abelles, sempre m’ha agradat molt anar

un eixam dins un forat. Amb molt de compte el vaig collir

d’excursió, cosa que faig sovint. A més, tinc la sort de

i el vaig portar a casa. De seguida vaig conèixer gent que

tenir una amiga, la Cèlia, que em dóna la mà i m’acom-

es dedicava a les abelles com en Casadellà de Gualta, i

panya en els viatges o si més no, a berenar a Girona.

em va créixer aquesta afició. La meva dona m’ajudava i jo
deixava altres coses per fer per dedicar-m’hi. Carregàvem

Transcripció: Montse Casas

els bucs al Vespacar que teníem i els portàvem, sobretot,

Text: Mariona Font
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La Unió Europea i el comerç d’armes

Aquestes reflexions són tretes d’un article de “PAU GLO-

En la regulació de la UE sobre aquest tema hi ha tres

BAL60”. Suposo que el que interessa és fer conèixer

trampes. La primera és que no es prohibeix del tot i sen-

aquesta realitat, així que fem aquest escrit partint de

se excepcions l’exportació a països en els quals els orga-

l’article esmentat.

nismes internacionals han constatat que hi ha greus violacions dels drets humans. La posició comuna demana

Segons dades de SIPRI (Stockolm International Rese-

que els estats han de sospesar i vigilar la concessió de

arch Institute) la UE és el primer exportador mundial

les exportacions als països que trepitgen greument els

d’armament pesat. Passa per davant a Rússia i Estats

drets humans, però no les prohibeix expressament.

Units. El que és greu és que les exportacions cal que
siguin aprovades pels estats que les fan.

La segona trampa rau en la possibilitat que estats
exportadors tinguin en compte llurs propis interessos

Hi ha un instrument de control de les exportacions d’arma-

econòmics, socials, comercials i industrials a l’hora

ment en la Comunitat Europea i és la POSICIÓ COMUNA

de concedir permisos d’exportació, encara que aquest

2008/944/PESC, que estableix vuit criteris que cal tenir

fet estigui en oberta contradicció amb la posició co-

en compte a l’hora d’autoritzar l’exportació d’armament.

muna. És pràctica corrent que els estats afavoreixin
les indústries d’armament que hi ha en el seu ter-

Primer, el respecte dels compromisos i obligacions in-

ritori, obrint mercats, assessorant i, sobretot, asse-

ternacionals dels Estats membres, especialment els em-

gurant i ajudant les seves operacions de venda d’ar-

bargaments d’armes acordats. Segon, el respecte als

mes. Volent afavorir els seus interessos econòmics,

drets humans en el país de destinació final de l’arma-

socials,comercials i industrials, la posició comuna

ment. Tercer, la situació interna dels país de destinació

dóna carta de naturalesa a les polítiques de suport a

final, en relació amb l’existència de tensions o conflictes

la indústria d’armament.

armats. Quart, el manteniment de la pau, la seguretat i
l’estabilitat regionals. Cinquè, la seguretat nacional dels

El darrer punt negre és la possibilitat que un estat de

estats membres. Sisè, els compromisos del país com-

la UE pugui autoritzar una exportació d’armament, tot

prador enfront de la comunitat internacional. Setè, el

i que un altre estat membre hagi denegat una operació

risc que l’armament exportat es desviï dintre del país

similar. El resultat és que els estats veuran d’una mane-

comprador o es reexporti en condicions no desitjades.

ra menys rigorosa els criteris de la posició comuna, per

Vuitè, la compatibilitat de les exportacions amb la capa-

tal de no perjudicar la seva indústria armamentista. La

citat econòmica i tècnica del país receptor.

posició comuna 2008/944PESC, de fet, deixa en mans
dels estats l’aplicació de la política comunitària de con-

Aquests vuit criteris haurien de fer possible el respecte

trol d’armament.

als drets humans, al dret internacional i haurien d’afavorir la prevenció de conflictes. Hi ha, però, una realitat

Els estats europeus, és una trista constatació, semblen

que desmenteix aquests criteris: en efecte, els països

més preocupats a promoure les exportacions d’arma-

de la UE han exportat armes a Aràbia Saudita, Xina, Co-

ment que de prevenir conflictes, afavorir el respecte als

lòmbia, Índia, Irak, Israel, Pakistan,

drets humans i fomentar la pau i la seguretat internaci-

Sud-àfrica o Tan-

zània. Les exportacions d’armament a aquests països

onal. Trista constatació.

vulneren els vuit criteris expressats més amunt. Feta la
llei, feta la trampa, recorda la dita catalana.

Vicenç Fiol
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La relació de mare i fills
La relació entre una mare i els seus fills és una de les

Les mares mai no es jubilen de la feina de “mares”.

coses més importants de tota persona. Molt sovint és

De totes maneres, també hi ha uns perfils de mare “con-

entranyable, però sovint és problemàtica. De totes ma-

flictiva” per als fills: víctima, dominant i no maternal.

neres, sempre hi ha la possibilitat de tirar endavant. Es
tracta de construir una font d’afecte i suport mutu que

Mare víctima

ens ompli i reconforti.

És la que transmet als fills com de malament l’ha trac-

La mare és el vincle que ens acompanya tota la vida. És

tada la vida. És l’eterna patidora. És la “pobra mare”,

el primer que percebem. Aquesta presència no és igual

perquè ella diu “pobra de mi”. És una mare a la qual li

al llarg de la nostra vida. Canvia amb el pas del temps.

costa desprendre’s dels fills, ja que la vida dels fills, ja

Més o menys la transformació de la relació mare-fills

adults, sempre estarà condicionada per la mare: el seu

passa per quatre etapes.

lloc de residència, la seva parella, el treball, els néts,
etc. Genera problemes en el matrimoni dels fills, ja que

1a etapa–abans dels 6 anys

la parella acaba cansada de la presència de la sogra a

En aquesta edat, la mare és el món enter: és l’abric,

tot arreu.

l’aliment, la tendresa, la protecció, la primera olor coneguda i la primera carícia. Representa tot el que un

Mare dominant

nen necessita.

És la mare que controla tot el que fan els fills: els horaris, els estudis, la roba, les amistats, quan són petits

2a etapa–dels 7 als 13 anys

i adolescents; i quan els fills es casen: supervisen la

Ara el fill ja no necessita tant la mare. Comença a tenir

parella, el pis, els mobles, el menú, i quan tenen néts

vida social amb els amics i a l’escola, però continua vo-

passen la seva autoritat pel davant dels pares. Els fills

lent la presència de la mare: Mare… fes-me l’esmorzar…

n’estan literalment sotmesos.

has vist els meus llibres?... em portes al gimnàs? etc.,
però al vespre, quan arriba a casa, li agraden les carícies, jugar, parlar amb la mare.

Mare no maternal
És la mare que porta la casa impecablement bé: fa el
menjar, neteja, treballa a dins i fora de casa, però no té

3a etapa–dels 14 als 20 anys

mai temps per jugar amb els fills, o per dialogar amb

És l’etapa més conflictiva. Els fills volen ésser indepen-

ells, o per interessar-se pels problemes. Els fills se sen-

dents. Ara la mare comprova espantada que els seus

ten amb les necessitats cobertes, però orfes d’afecte.

fills no la necessiten i que no la volen. Sembla que la

Se senten sols.

mare sobra per a tot. A estones fins i tot sembla que
l’odien o passen olímpicament d’ella. S’entén que la

Aquests perfils de mare no es donen aïllats ni sempre

mare tendra, sol·lícita i afectuosa s’ha convertit en pe-

ho són totes les mares, sinó que habitualment surten

sada, ridícula i controladora.

combinats uns i altres. La comunicació és la que manté
units a mare i fills. Sols si se sap connectar amb ells,

4a etapa–dels 21 endavant

es pot tirar endavant. La clau és que els fills se sen-

Aquí els fills ja són adults i qui més qui menys comença

tin compresos, estimats i escoltats activament i amb

una transformació i poden tractar la mare de tu a tu. Ja

empatia. No és necessari estar d’acord amb tot el que

no hi ha una part que ordena i l’altra que obeeix; ni una

expliquen per escoltar-los amb atenció; han de trobar

que vol protegir i l’altra que no vol ser protegida; una

que es vol comprendre’ls i que interessen els seus sen-

que ho sap tot i l’altra que ho ha d’aprendre tot.

timents. S’ha de mirar-los als ulls, evitar els sermons,

La relació entra cada vegada més en un període d’har-

no ser repetitiva i adreçar una abraçada, un petó, una

monia, serenitat i comprensió. Moltes vegades les rela-

mà a l’espatlla… en resum, cal fer sentir que la mare,

cions dels fills amb la mare es fan conflictives per si ma-

sempre, sempre, estarà al costat dels fills.

teixes, ja que comencen amb absoluta dependència, i
cada cop es fa més pesada i els fills se n’acaben desfent.

Caterina Puig
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El taller de memòria

Alumnes del Taller de Memòria de Bellcaire i La Tallada

Som una colla de dones que assistim al taller de psico-

La ginesta

estimulació o, amb paraules no tan tècniques, al taller

La ginesta altra vegada,

de memòria. En aquest taller treballem diferents capa-

la ginesta amb tanta olor,

citats cognitives, el llenguatge, el càlcul, el raonament,

és la meva enamorada

l’estimulació tàctil i visual... Fer aquests exercicis ens

que ve al temps de la calor.

fa recordar quan anàvem a l’escola. Passant una bona
estona fem treballar la ment.

Per a fer-li una abraçada

Un dels exercicis que ens agrada més és un de llen-

he pujat dalt del serrat:

guatge que consisteix a dir totes les lletres que formen

de la primera besada

una paraula, tal com fan al programa televisiu “El gran

m’ha deixat tot perfumat.

dictat”. També ens agrada molt llegir textos i aprendre
poemes de memòria, participar en jocs de taula memo-

Feia un vent que enarborava,

rístics i pintar mandales que ens serveixen per treballar

feia un sol molt resplendent:

la creativitat. El que creiem que fora bo és que l’Ajunta-

la ginesta es regirava

ment subvencionés part del cost d’aquest taller.

furiosa al sol rient.

Entre totes fem una bona colla i ens sentim ben avingudes. En aquest grup hi ha la nostra Eva, que és l’alumna

Jo la prenc per la cintura:

més jove i la més aplicada. Mai no se’n descuida de

la tisora va en renou

portar els deures fets.

desflorant tanta hermosura

Per acabar, ens agradaria compartir amb vosaltres un

fins que el cor me n’ha dit prou.

dels poemes que hem après, de Joan Maragall, que ens
ha agradat molt a totes.

Grup Taller de Memòria
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Els arbres del camp de futbol
Ja a les acaballes de la temporada passada i ence-

camp, ja que no quedava espai entre els arbres i la tanca

tant l’estiu, vam tenir una entrevista amb la Junta

de l’entorn del camp.

Directiva del Club de Futbol Base l’Empordanet i vam
veure la necessitat de fer unes reformes en el camp

Pel que fa als pollancres, l’alçada que havien agafat dis-

de futbol de Bellcaire, no tant pel que feia el terreny

minuïa la il·luminació del camp i, per tant, per raons de

de joc sinó en el seu entorn. La deixadesa d’un dels

seguretat, vam creure convenient talar-los.

únics equipaments esportius que comptem en el nostre poble era evident i l’únic club que actualment l’uti-

Podem entendre el seu valor, tal i com comenta en Jau-

litzava, l’Empordanet, ens demanava un arranjament

me Hugas en l’anterior revista, ja que aquests arbres

de l’entorn del camp.

van ser plantats per veïns del poble i recollim la vostra
proposta d’aprofitar els màxims espais possibles per

Tant els xipresos de la banda est del camp de futbol com

plantar-hi noves espècies. Estudiarem, un cop acaba-

els pollancres de l’altre costat requerien també del seu

des les obres, de plantar-hi nous arbres i de fer el man-

manteniment i cura, que durant uns quants anys, m’atre-

teniment que calgui per no arribar a la mateixa situació

viria a dir molts, no s’ha fet, i que ha portat a què no es

en la qual ens hem trobat actualment.

poguessin recuperar i ens veiéssim amb la necessitat de
treure’ls. Vistos des del lateral, entraven dins del terreny

Marta Fuster i Carbó

de joc i dificultaven que els equips poguessin jugar en

Regidora d’Esports

condicions i, tanmateix, no es podia accedir al voltant del

Ajuntament de Bellcaire d’Empordà

Tots aquells escrits adreçats a aquesta secció seran publicats sempre i quan siguin respectuosos, estiguin degudament signats
i no tinguin una extensió de més d’una pàgina de Word (uns 3.000 caràcters amb espais).

ENIGEST, SL
c/ Bonaventura Carreras Peralta, 5, pral
17004 GIRONA
Tel: 972-21-56-71 Fax: 972-22-11- 40
e-mail: enigest@enigest.com

EMPRESA D’ENGINYERIA CIVIL, SERVEIS I GESTIÓ
-

Ha redactat projectes d’obres marítimes, com ara el nou port esportiu de Roses.
Ha redactat projectes de carreteres, com el desdoblament de la carretera A-26 de Besalú a Olot.
Ha redactat projectes de ponts, com ara la passarel·la atirantada de Sant Antoni de Calonge.
Actualment es troba redactant projectes d’infraestructures al municipi de Bellcaire d’Empordà.
Ha portat a terme la direcció i control d’infinitat d’obres dins la província de Girona.
Amb un equip pluridisciplinar de persones i mitjans realitzem tot tipus de projectes d’enginyeria
civil, assessorament tècnic a particulars i empreses, així com direccions d’obra.
Els nostres camps d’actuació passen pels de l’enginyeria civil, enginyeria industrial, enginyeria
mediambiental i urbanisme.
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MÚSICA – Cançoner

Plany Bàquic

Cançó
recollida
al volum IX
pàgina 327
dels Materials
de l’Obra del
Cançoner
Popular de
Catalunya.

Rafael Patxot i Jubert era un meteoròleg, mecenes, bibli-

El dia 19 de juliol sortiren de Figueres i anaren pas-

òfil i escriptor de Sant Feliu de Guíxols, que l’any 1921 es

sant, amb diferents dies, per pobles preguntant i reco-

va proposar patrocinar un projecte anomenat “Obra del

llint cançons. Quan arribaren a Agullana, entre altres

Cançoner Popular de Catalunya”. Aquest projecte va con-

cantaires, van estar parlant i intercanviant informacions

sistir a recollir la música i la lletra de les cançons populars

amb l’Emili Joan Donat, conegut també per “el Nyiga”

cantades a tot el territori de parla catalana, des del Rosse-

(una bona peça i no massa treballadora pel que he po-

lló fins a Alacant, passant per l’Alguer i les Illes Balears.

gut comprovar actualment amb la gent que el coneixia).

El recull d’aquest material es va fer des del 1922 fins

Tomàs i a en Joan Amades va ser el Plany Bàquic, cançó

al 1936 quan, malgrat estar en una etapa fecunda, el

que, com el seu títol indica, fa un crit de dolor a Bacus,

projecte es veié afectat per la guerra civil. Rafael Pat-

el déu romà del vi.

Una de les cançons que va cantar “el Nyiga” a en Joan

xot es va exiliar i el material fou resguardat una part
pels Patxot a Barcelona i una altra en un lloc segur de

La cançó és un tresor i, entre altres coses, una demos-

Suïssa. Les instruccions, però, eren clares: quan tornés

tració exagerada de “bona educació”. El cantaire dema-

una estabilitat política i cultural prou forta caldria reu-

na perdó a l’aigua perquè se l’ha de beure per força, ja

nificar i fer que els estudiosos el poguessin consultar. I

que la malura, és a dir, la fil·loxera, ha fet malbé les

així va ser, l’any 1986 es varen començar a moure fils i

vinyes i no hi ha gens de vi. Aquesta cançó, per tant i de

l’abril 1991, després de certes negociacions, començà a

ben segur, que es va fer arran de l’entrada a Catalunya

arribar el material al Monestir de Montserrat. I a partir

d’aquesta plaga a finals del segle XIX.

d’aquí s’ha anat publicant aquest material en diferents
volums i classificats en missions.

El cantador està desesperat, demana al “vinyadero” que
podi, que torni a treballar la vinya i així poder aconse-

Hi ha missions fetes, com ja hem dit, arreu del territo-

guir aquella “tisana” que fa cantar cançons. No pot més,

ri i algunes als pobles veïns de Bellcaire com l’Escala,

ho diu ben clar, “des que hi ha la malura lo meu cor

Torroella, Tor i Verges, però avui presentem una cançó

d’aigua és negat”.

que recolliren en Joan Tomàs i en Joan Amades a l’Alt
Empordà, a Agullana concretament, l’estiu del 1928.

Robert Pellicer i Viader

Es pot trobar a Internet a: http://books.google.com/books?id=1jP2hN9VT5EC&pg=PP1&dq=plany+baquic+agullana&ei
=eU6iS4H1DKHuMoee0LYH&hl=ca&cd=1#v=onepage&q=agullana&f=false
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Tramuntana a finals de juny

La gran nevada

El nostre vent
Foto: MARTA FUSTER

Dilluns, 8 de març de 2010

Molt i molt enfurismada
bufa i bufa la tramuntana
a pagès, és com una pedregada.
Trenca plantes del nostre hort,
mongeteres, tomates, carbassons
i també algun pebrot.
Ja tremolen els pagesos,
ai, ai, ai, l’ordi i el blat,
bufant tanta tramuntana
se’n perdrà una bona part.

Comença a nevar,
però la pluja d’abans
la neu no deixa quallar.

Dimarts amb tanta neu al carrer
el dia havia de començar
per als petits molt i molt bé.

Flocs de neu per tot arreu,
neva amb més força,
ja s’hi marca tot el peu.

Ninots de neu de tota mena,
curses de trineus i boles
que anaven per la panxa
i per l’esquena.

Els carrers ja són molt blancs,
les cases són de pessebre,
fins i tot els pobles dels voltants.
És difícil caminar
amb la neu a mitja cama,
molt bonic és, però per mirar.
Grans i petits dins de casa,
ja ningú surt al carrer
sense saber el que ens esperava.
Munts i munts de flocs de neu,
no sembla el nostre poble,
sinó més bé el Pirineu.
Pocs hiverns acaben així
que el Montgrí, nostra muntanya,
tingui a la seva falda tan blanc coixí.
El dilluns ja s’ha acabat,
també ha parat de nevar
però tothom està glaçat.
Sense telèfon, aigua i llum,
feia anys que no es veia
xemeneies amb tant fum.

Després de la gran nevada
a molts pobles i ciutats
els va venir la gran encasquetada.
Als grans tocava pensar,
no faltaven els maldecaps.
Qui els podria solucionar?
Dies i dies han mancat
per solucionar els problemes,
però tot s’ha arreglat.
D’aquesta nevada tindrem
records bons, records dolents,
que mai els oblidarem.

Pobres préssecs, nectarines, pomes
i les peres del perer,
moltes se’n van per terra,
la meitat es fan malbé.
A la vora de la mar
quines onades més blanques,
el vent les va trencant
i plenes de ruixols van quedant.
Les barques fa tornar a port
doncs el vent bufa tan fort
que navegar no poden
i d’allà quietes no es mouen.
La sorra de la platja
la tramuntana se’n duu bufant
lluny, molt lluny, la fa anar
i quan el vent mancarà
l’hauran d’anar a buscar.
Les faldilles voleiant,
els barrets se’n van volant,
un piló de caps esperrucats
i nosaltres enfadats.
Prou bufar la tramuntana!
Uns quants dies de calma
és el que desitgem
pagesos d’aquesta plana
i els pescadors
de la nostra Costa Brava.

En el llibre d’història
apuntada quedarà
la data de “La gran nevada”
i mai no s’esborrarà.

Poema:
Consol Gifre

Poema:
Consol Gifre

Lletra
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Precomiat
Ara que ja he arribat a l’últim esglaó de la meva vida

mètrica (la base per escriure poesia), motiu pel qual

terrenal, però que encara crec que tinc la ment prou

espero que tots els meus lectors em sabran dispensar

clara per raonar, fa temps que estic pensant de qui-

i, els verdaders poetes perdonar, la meva gosadia en

na manera puc demostrar el meu perpetu agraïment

atrevir-me a intentar ficar-me en aquest gènere. El

a totes les persones que, al llarg de la vida, he tingut

meu pensament vers tots vosaltres el sento en el meu

l’honor de tenir com a companys de viatge en cada un

cor amb la mateixa intensitat que ho pugui sentir els

dels meus pobles: de naixença o d’adopció.

millors poetes. El difícil, per a mi, és la forma d’ex-

Em disposo a fer-ho per mitjà de la lírica, si bé he

voluntats).

pressar-ho (encara que ho faig amb la millor de les
de reconèixer que la meva escassa formació ha estat autodidàctica i desconec totalment les regles de la

Gràcies!

Foto: Carles B. GorBs

ma doble pàtria
L’Escala

Jo pertanyo a dos pobles
als que estimo de tot cor:
Bellcaire –que és on vaig néixer–
i l’Escala –el meu amor.
Bellcaire és com una mare
que nat al món m’ha portat
fou l’escollida del pare
i jo en sóc el resultat.
És per ço que li professo
un gran amor filial

i, quan la llum se m’apagui,

L’Escala és la donzella

en mes carns jo sento el mal.

de qui el meu cor s’ha prendat

serà ma acomiadament

és tan encisera i bella

als dos pobles entregar-me

que m’hi sóc empadronat.

i aquest és mon testament:

Em plau de viure a l’Escala

A Bellcaire vull restar-hi

Bellcaire

Foto: DaVID GUÀrDIa

i, si el danyen, ho confesso

respirant l’aire del mar,

a reposar amb els meus.

aire fresc que se’ns regala

A l’Escala vull tornar-hi,

als qui ens n’hem enamorat.

per gaudir-ne eternament.

Al mig de la gent pagesa

Per no donar cap desaire

m’hi sento identificat

i a cap dels pobles ferir:

i, entre la gent marinera,

porteu-me el cos a Bellcaire

estic com el peix al mar.

però l’ànima... seguirà fent camí
entre l’Escala i aquí.

El meu amor reparteixo
als dos pobles, per igual,
més, per ço, no el divideixo,
és doblar-lo, el que em cal.

VAlEntí lloREns I PAGès
Bellcaire, abril de 2010
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Cuina de primavera
Aquest hivern sí que ha costat de passar! Aquest any

La primera recepta és una crema de pèsols del lli-

sí que ha sigut dur! Després de la fred i de les nevades,

bre de receptes de cuina de la meva admirada Mireia

que ens costaran molt d’oblidar, tenim ganes de calo-

Carbó. Ja veureu que la fareu moltes vegades i amb

reta i colorets.

presentacions diferents. La podeu servir freda o calentona, tot i que jo us la recomano freda a la tempo-

La caloreta ens la donarà el sol de primavera i els colo-

rada de calor. si la voleu fer fora de temporada, quan

rets ens els donarà la natura amb totes les seves ver-

no fa calor, la podeu fer calenta i fins i tot amb pèsols

dures i flors. Nosaltres les podem aprofitar per fer plats

congelats.

saborosos, frescos i lleugers, que aviat vindrà l’estiu i

Crema de pèsols
amb aroma de menta

voldrem estar ben guapos.
Per començar recordarem tots els productes de tem-

INGREDIENTS

porada que són els que més bé ens poden anar per a
aquests plats.

•

1 quilo de pèsols desgranats

•

1 ceba tendra

A l’abril trobarem al mercat o a l’hort: alls tendres,

•

1 porro

bledes, bròquil, carbassa, canonge, calçot, carxofa,

•

2 litres d’aigua

ceba tendra, cirera, col verda, coliflor, enciam romà,

•

8 fulletes de menta fresca

espàrrecs, faves, nespres, maduixa, mandarina, lli-

•

oli d’oliva

mona, pèsol, poma, porro, taronja, tirabec i tomà-

•

sal i pebre

quets.
Per a una presentació:
Al maig ja vindran els albercocs, carabassons, ceba ten-

150 ml de nata de 35% matèria grassa, sal i pebre.

dra, espinacs, espàrrecs, fonoll, nectarines, maduixots,
mongeta tendra, pebrot verd i pèsol.

Per a una presentació diferent:
1 iogurt, una mica de llet, un grapat de nous.

Amb tanta quantitat de productes no ens serà gens difícil fer una alimentació bona, variada, lleugera si així ho
volem i, sobretot, molt sana.

PREPARACIó
Netegeu la ceba tendra i el porro i talleu-los a làmines i
rodanxes. Poseu oli en una cassola i sofregiu-hi la ceba

Aquesta temporada us donaré dues receptes molt bo-

i el porro. Ha de coure, però no ha de agafar color, no-

nes i sobretot facilíssimes, que és el que ens interessa

més s’ha de estovar. Afegiu-hi els pèsols, sal i pebre i

a la cuina: poc temps i resultats magnífics.

l’aigua. Deixeu-ho coure tot junt uns 20 minuts.
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Fora del foc traieu 2 cullerots de líquid de cocció i reserveu-lo. Tritureu amb el minipimer les verdures i les
fulles de menta fins que la crema estigui ben fina. És
important passar la crema per un colador xinés per tal
que no trobem les pells dels pèsols. si us agrada la
crema espessa, la podeu posar en gots i servir-la amb
una mica de nata muntada amb sal i pebre al damunt.
Aquesta presentació queda molt bé i és més innovadora
que servir-la amb plats fondos de sopa, però si no és
així com la voleu servir, feu-ho amb un raig de iogurt
clarejat amb llet i unes nous picadetes per sobre.
La recepta que us dono a continuació és la de unes
postres excepcionals fetes amb productes ben frescos i

Per muntar les postres agafeu unes copes o gots in-

plenes de color.

dividuals i aneu fent capes dels diferents ingredients.
Comenceu per una capa de iogurt, a sobre poseu-hi

Aquesta recepta la vàrem fer en el curs de cuina de

una capa de kiwi. Torneu a posar una capa de iogurt i al

primavera i va tenir molt d’èxit, justament perquè és

damunt de tot una capa de puré de maduixa. Adorneu

fàcil i no engreixa gens, la qual cosa va de primera per

la copa amb una maduixa enganxada al got i unes fulles

acabar un àpat familiar o amb amics i sobretot si a taula

de menta.

hi ha mainada

Aquestes postres es poden fer amb les fruites que més

Copa de fruita
INGREDIENTS
(Per a 6 persones)

us agradin combinant-les sempre amb iogurt i mirant
que els colors siguin ben vius.
A la classe les vàrem fer amb puré de plàtan i maduixes.
Estava realment deliciós, però més calòric, això sí.

•

4 iogurts tipus grec ensucrats

•

3 kiwis

•

300 grams de maduixes

postres amb iogurt descremat i ensucrat amb edulco-

•

Fulles de menta

rant. Perd una mica de cremositat, s’ha de dir la veritat,

si encara voleu que siguin més lleugeres podeu fer les

però gairebé no tindrà calories, de totes maneres “un
PREPARACIó

dia és un dia” o no?

En un bol bateu els iogurts per tal que quedin com una
crema fina. Passeu els kiwis pelats per la batedora. En

Que us vagi de gust.

un altre got de batedora, passeu també les maduixes
netes i sense la part verda per la batedora.

MERCè RiBot i Casals

AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ
Plaça Comtes d'Empúries, 1
Tel. 972 788 105 - Fax: 972 765 064
www.bellcaire.net

