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REVISTA DE BELLCAIRE D’EMPORDÀ

Editorial

La dignitat i voluntat de Catalunya
El passat dia 10 de juliol, Barcelona es va omplir de gent vinguda d’arreu del país
per tal de manifestar el seu rebuig a la sentència del Tribunal Constitucional en
contra de l’Estatut de Catalunya. El Passeig de Gràcia i els seus carrers adjacents
es van omplir de gom a gom per expressar el descontentament de la majoria del
poble català en contra d’aquesta sentència i l’allunyament cada vegada més gran
entre Catalunya i Espanya.
En aquesta gran manifestació –la del milió i mig, com ja es coneix– va venir gent
de totes les comarques de Catalunya i de la majoria de pobles, per petits que
fossin. També de Bellcaire hi vam assistir algunes persones. I és que aquesta sen
sentència ens afecta a tots i cadascun dels catalans i, per tant, també dels bellcairencs
i bellcairenques.
Aquesta sentència és un atemptat, una agressió a Catalunya, però també als drets
més fonamentals de qualsevol democràcia, a l’essència d’aquesta democràcia. La
mateixa Constitución Española afirma en el seu primer article, apartat 2, “que la
sobirania resideix en el poble”. I el poble es va manifestar i va aprovar l’Estatut
a través dels seus representants (els diputats), tant en el Congrés dels diputats
espanyol, com en el Parlament de Catalunya, i de forma directa en el referèndum
celebrat. Així, més enllà de la voluntat de cadascú envers el futur de Catalunya
(autonomisme, federalisme, independència...), cal ser respectuós amb la voluntat
pacífica, democràtica i majoritària del poble. I si alguna llei entrés en contradicció amb la voluntat majoritària del poble, el que s’ha de fer és canviar la llei i no
menysprear aquesta voluntat majoritària. El contrari serien actituds més dignes
d’altres règims ja del passat que no pas d’un sistema en el qual democràticament i
pacíficament la gent ha de tenir el dret a decidir sobre qualsevol qüestió i aspecte
que li pugui afectar. Aquesta és l’essència de la democràcia. Per tant, cal respectar
i fer respectar la dignitat i voluntat de Catalunya.
Per altra part, en aquest nou número d’El Castell de Bellcaire, a més de les seves
seccions habituals, us aportem com a tema central un estudi, rigorós i històric, sobre els inicis del futbol a Bellcaire, realitzar per Marx Foix, i que us serà presentat
en diverses parts en els següents números de la revista.
Ara que el camp de futbol està en ple debat i que el seu proper arranjament farà,
sens dubte, reviure il·lusions i records sobre el futbol a casa nostra, hem cregut
oportú publicar aquest reportatge que, sens dubte, aportarà molts records a moltes persones i que, evidentment, és un fragment de la història del nostre poble.
Només ens queda que desitjar-vos una molt bona Festa Major i que gaudiu i participeu de totes les activitats programades.
Bona Festa!
El consEll dE rEdacció
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Fil directe amb l’alcalde

En l’anterior escrit donava la benvinguda al nou escut

exercir el seu dret a decidir, i demanar a les institu-

heràldic del municipi. Aquest el vull començar tam-

cions i la ciutadania que s’impliquin en aquesta nova

bé donant una nova benvinguda, la del Centre Cívic.

etapa històrica que s’obre en el camí del dret a decidir

Espero amb moltes ganes el dia que us pugui salu-

del poble de Catalunya.

dar celebrant la finalització de l’obra d’adequació del
Castell-Palau, que s’acaba d’iniciar. L’escut, el Centre

“In, inde, independència” va ser el lema més clamat a

Cívic i el Castell tenen aspectes i finalitats ben dife-

la manifestació del 10 de juliol, a la qual vaig anar. Un

rents, però comparteixen la manifestació de caràcter

milió cinc-cents mil catalans –entre aquests catalans

identitari del municipi. N’hi ha altres, com són l’escola

n’hi havia de procedència castellana, africana etc.– ens

i la guarderia, que també formen part de la identitat

vam concentrar al Passeig de Gràcia per reclamar el

del nostre poble, que presentaven i presenten encara

dret d’una nació a decidir el seu futur. A la mateixa hora,

greus deficiències, però no hi escatimarem esforços

al País Basc, Londres i Nova York, milers de persones es

per poder-les millorar.

manifestaven en solidaritat amb Catalunya. Va ser un
dia memorable, un dia que si no és esperançador no-

Permeteu-me que aprofiti el “Fil directe” per fer refe-

més pot ser frustrant, perquè molta gent i d’edats ben

rència a un tema molt important que ens afecta com

diferents vam clamar el dret a constituir-nos com a país.

a municipi i com a catalans: la resolució del Tribunal

Mentre era allà vaig pensar en tota aquella gent que

Constitucional, emesa el 28 de juny, contra l’Estatut i

com jo, l’any 1977 ja vam anar a la mítica manifestació

la resposta del poble de Catalunya, el 10 de juliol, en

en què el clam va ser “Llibertat, amnistia i estatut d’au-

la manifestació de Barcelona. En el ple passat vàrem

tonomia”. No voldria pas ser derrotista, però convin-

aprovar per unanimitat la Moció sobre la Sentència del

dreu amb mi que en aquests més de trenta anys, poca

Tribunal Constitucional, sobre l’Estatut d’Autonomia i

cosa hem avançat. Ara se’ns presenta una oportunitat

l’Exercici del Dret a Decidir. En aquesta moció, l’Ajun-

d’or, un moment històric amb el qual molts hem somni-

tament de Bellcaire va acordar manifestar el seu re-

at, aprofitem-lo! Us desitjo de cor que passeu una molt

buig a la vulneració de la voluntat popular que suposa

bona Festa Major i Visca Catalunya!

la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut
d’Autonomia, instar el Parlament de Catalunya a inici-

JaUME GiFrE

ar un procés democràtic per tal que Catalunya pugui

alcalde

TELÈFONS D’INTERÈS

informacions d’interès
HORARIS SARFA

ESCOLA PúBLICA EL RAJARET..................................... 972 788 035
PARRòqUIA DE BELLCAIRE .......................................... 972 788 201
MOSSOS D’ESqUADRA ................................................................ 088
BOMBERS .................................................................................. 085
SOREA (avaries 24 hores).............................................902 250 370
SOREA (informació)..................................................... 902 250 070
(de dilluns a divendres de 08:00 a 20:00 hores)
AJUNTAMENT
Tel. 972 788 105 Fax. 972 765 064
www.bellcaire.net
ajuntament@bellcaire.net
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 I Laura Corsunsky
Dimecres de 10 - 14h
Cal concertar cita prèvia.

sErVEis socials
2n i 4t dijous del mes. Visites al
Dispensari de Bellcaire de 9 a 11h.
Cal trucar a l’ajuntament
per concertar la visita.
Serveis Socials de
Torroella de Montgrí: 972 755 005
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.

Direcció Figueres
7:20 (feiners) / 8:05 (diari) /
14:55 (diari) / 18:55 (diari)

recollida d’escombraries
Recollida habitual els 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

Direcció Palafrugell
9:25 (feiners) / 10:55 (feiners)
/13:25 (ds., dg. i festius) / 14:25
(feiners) / 18:55 ( diari)
Dilluns:
Metge i Adm.: 08:00 a 9:30h. receptes
Infermeria: 09:00 a 10:00h
Dimarts:
Metge i Adm.: 12:45 a 14:00h. receptes
Divendres:
Metge i Adm.: 10:30 a 12:00h. receptes
Infermeria: 10:00 a 11:30h

Urgències. aBs de l’Escala
Tel. 972 776 060
Farmàcia
Lda. SARA BAGUÉ
Tel. 972 788 471

AJUNTAMENT DE
BELLCAIRE D'EMPORDÀ
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Els inicis del futbol a Bellcaire
(1920-1945)
Les pàgines següents formen part
del treball de recerca que vaig
dur a terme durant el batxillerat,
anomenat “Història del Club Futbol
Bellcaire”. Tracta, com indica el seu
nom, sobre com es va desenvolupar
el club mentre va existir, i parla
de la majoria dels seu aspectes,
tant futbolístics, econòmics com
socials. El vaig configurar a partir
d’entrevistes dutes a terme a
persones que van estar relacionades
amb el club, articles de diaris que
en Jaume Hugas va anar recollint
al llarg de la seva vida, documents
trobats a l’Arxiu Nacional de
Catalunya i a partir d’informació
extreta de la revista El Castell i del
llibre Història del futbol a l’Escala.
Tot seguit, podeu llegir un resum de
la primera part del treball.

De tant en tant, s’organitzava alguna competició entre
joves de Bellcaire d’Empordà i altres aficionats al futbol d’algun poble veí. Aquestes competicions o partits
amistosos se solien jugar en un lloc al qual en deien “el
camp de futbol”. Segons els entrevistats, aquest lloc era
a la carretera de l’Escala, passada la corba a l’esquerra i era el camp que ara pertany al mas de can Perich.
Era un terreny força improductiu, que no es treballava
i, segurament per això, el joves del moment trobaven
que era el lloc més oportú per anar a jugar a futbol. És
clar que, durant aquella època, no hi havia un camp
especial per jugar a futbol i havien de jugar on podien.
Tot es feia de manera improvisada, ja que mai no van
haver-hi porteries de futbol. Les pilotes que feien servir
eren de cuiro amb peces hexagonals allargades cosides
i una cambra de goma a dins plena d’aire.
Ja en aquell temps, a Bellcaire començava a haver-hi
una certa ambició pel futbol. Durant una època, cada
diumenge al matí, una colla de joves anaven a l’era de
“Can Colls” i hi improvisaven un lloc per anar a xutar i
passar l’estona. En aquell mas hi feien la pallera, que
normalment era la més llarga del poble. Aquest fet els
anava molt bé, ja que aquells joves utilitzaven la palla
que quedava com a porteria. Un d’aquest joves era en
Lluís Dalmau que, segons recorden alguns dels entrevistats, va ser el millor porter de la comarca. En Dalmau es
col·locava davant la pallera i començava a desafiar els
xutadors, els quals intentaven fer-li gol. D’aquesta ma-

Arriba el futbol

nera, formaven un ambient distret. Els xutadors eren el

Al principi dels anys 20, la majoria de la societat ca-

seu germà Joan Dalmau, els nois de can Ferrer (en Paret

talana es dedicava a la pagesia. A diferència de les

i en Miquel), en Pons Xelis, els germans Pepito i Lluís

ciutats, que feia temps que s’estaven industrialitzant,

Titos, en Quimet Font (sabater del poble) i els germans

Bellcaire era un poble dedicat bàsicament a l’agricul-

del Mas Bahí (l’Enric, en Josep i en Joan). En Valentí Llo-

tura i a la ramaderia, on la gent, majoritàriament, era

rens comenta que “en Dalmau era bo de veritat. Havia

humil, encara que hi havia alguna família benestant.

jugat amb el Palafrugell una temporada, quan estava a la

Els joves del moment no tenien gaires opcions per dis-

primera divisió d’aquell moment, fet que demostrava la

treure’s i se solien reunir per anar a xutar pilota. No

seva qualitat com a porter. Segurament, això també feia

se sap qui els va explicar el reglament o qui va ser la

que hi anés més gent a veure aquell joc tan divertit. En-

persona que va introduir el futbol a Bellcaire. Segura-

tre tots feien un bon espectacle i mig poble anava cada

ment, però, aquest nou esport va arribar al petit poble

diumenge al matí a la pallera a veure l’exhibició”.

per la influència dels pobles del voltant que, com és el
cas de l’Escala, feia anys que coneixien el futbol (l’any

També s’havia jugat alguna vegada al davant del ce-

1912 es va formar el primer equip de futbol de l’Escala,

mentiri de Bellcaire, que es troba als afores del poble, a

l’Emporità Futbol Club).

uns metres del començament del Camí Vell que porta a

Tema
Torroella. La zona utilitzada com a terreny de joc era la
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de seguida. Abans de poder-hi començar a jugar, però,

que ara fa la funció d’aparcament. De la part de dalt no

fou necessari adaptar tota aquella zona. Estava plena

se’n podia disposar, ja que quan plovia molt es formava

d’alzines i el primer que van fer va ser tallar-ne la part

un “xorregall” força fondo que feia impossible jugar-hi.

que envaïa el camp. La gent del poble va col·laborar força

Allà tampoc no hi havia porteries, que s’improvisaven

en aquesta tasca i així es va poder enllestir més de pres-

amb un parell de pedres. Alguns entrevistats recorden,

sa. Fet això, es va aplanar una mica la terra del camp

sobretot, un partit disputat entre joves torroellencs i

i s’hi van col·locar dues porteries de fusta. A dins del

bellcairencs, en el qual els locals van guanyar 11 a 0.

camp hi havia tres alzines molt grosses que van costar

Cal dir que el porter de Torroella era el pare de l’actor

molt de tallar i, per aquest motiu, li van posar el nom de

Massotkleiner, en Salvador Massot, que més tard va ju-

“Camp de les Tres Alzines”. Finalment, amb el terreny en

gar amb el primer equip del CF Bellcaire.

mínimes condicions, van començar a jugar-hi a futbol.

Durant els anys posteriors, l’activitat futbolística va

Havent arreglat el camp, van formar una mena de junta,

continuar al poble. S’hi disputaven partits amistosos

tot i que no s’hi podia considerar completament, ja que

entre els pobles propers, es feien alguns partits entre

no hi havia president, ni vicepresident, ni secretari...

la gent del poble i, naturalment, els joves hi continua-

Més aviat, eren un grup d’amics que es reunien de tant

ven jugant per passar-s’ho bé. D’aquesta manera, va

en tant per tal d’organitzar i dirigir l’equip. Hi va haver

ser com al petit poble de Bellcaire d’Empordà s’hi va

moltes persones que van participar en aquest nou pro-

començar a despertar aquell interès pel futbol que, més

jecte, però els entrevistats recorden especialment els

tard, acabaria com una de les activitats socials i cultu-

germans Ernest i Robert Barceló.

rals més importants.
Durant aquells anys, l’equip bellcairenc (format pels

El primer camp

joves que es reunien al forn de Cal Titus) va dispu-

Uns anys abans que esclatés la Guerra Civil, un noi va

tar diversos partits amistosos contra equips dels pobles

començar a treballar de flequer al forn de pa de cal Titus.

del voltant. Aquests equips, habitualment, eren Albons,

Aquest noi era en “Talla” i procedia de cal Gall de l’Escala,

amb qui hi havia una gran rivalitat, l’Escala, Verges i

on havia jugat a futbol. De seguida es va relacionar amb

l’Armentera. L’equip amb el qual tenien més bona rela-

la gent poble i, a partir d’aquella arribada, el forn de cal

ció era el de l’Escala i cal dir que sempre hi havia molt

Titos es va convertir en el punt de concentració de tots

bon ambient als partits. Els equips no estaven federats,

els joves del poble. Els més habituals eren els germans

així que en Robert Barceló solia fer d’àrbitre als partits

Dalmau, els Titus, en Talla, els tres fills del Mas Bahí,

amistosos que es jugaven al Camp de les Tres Alzines.

en Xelis, en Bartomeu Dalmau, en Quimet Font, l’Enric
l’estona i s’hi discutia tota mena de temes. Va ser en

La Guerra Civil
i els primers anys de la postguerra

Camps i en Llovet, entre d’altres. Allà hi anaven a passar
aquelles trobades que es va començar a parlar de futbol,

Amb això, va arribar la Guerra Civil i les mobilitzacions,

ja que el jovent no tenia activitats per fer a Bellcaire. Se-

i els primers que van haver d’anar al front a lluitar van

gurament per això i, animats per en Talla (ja havia jugat

ésser els joves amb edat de jugar a futbol. Aquells van

a futbol), van decidir que es faria un equip al poble.

ser uns anys de penúries i por, en què moltes famílies
van haver de donar suport al bàndol franquista o al re-

Primer de tot, necessitaven obtenir un terreny de joc. Per

publicà. A Bellcaire, com a la resta de pobles de Cata-

aquest motiu van acudir a en Narcís Camps, perquè era el

lunya, no només es van parar les activitats esportives,

terratinent més important del poble i comptaven que els

sinó totes, i el futbol es va deixar de banda mentre va

podria deixar un dels seus camps. I així va ser. En Narcís,

durar la guerra.

animat pel fet que el seu fill Enric fos un dels joves involucrats en aquell projecte, va acceptar la proposta.

Aquells tres anys van ser molts durs i molts bellcairencs
van perdre els seus familiars. L’ambient era de tristesa i

El terreny que es va destinar al camp de futbol era on

l’única cosa que intentaven era tirar endavant. Per això,

actualment hi ha la urbanització del Mas Duch. En aquell

primerament, va costar molt reanimar la vida social del

moment no s’utilitzava per a res i en Camps el va deixar

poble.
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Al cap d’un temps, es van començar a reunir un grup

En aquella època, alguns soldats que s’estaven a l’Escala i

de joves excombatents amb ganes de tornar a jugar a

a Viladamat van començar a jugar amb l’equip Bellcairenc.

futbol. Aquests joves eren els fills del mas Bahí (Enric,

Aquests soldats no hi anaven a canvi de diners, ja que nin-

Josep i Joan), en Quimet Font, en Siset Manantne (va-

gú no cobrava, sinó que venien a canvi de menjar i d’algun

lent com una roca), en Josep Vilà, el qual era un gran

sopar que es feia de tant en tant. Els soldats que s’han des-

aficionat al futbol, tot i que mai hi havia jugat, en Lluís

tacat són els que hi van estar més temps: hi havia un porter,

Titus i alguns altres joves del moment.

en “Tirites”, que era força bo; un tal Blanes, que actuava com
a mig; un extrem anomenat Guasch, del millor que corria per

Primer de tot, van demanar al nou alcalde de Bellcaire, en Nar-

aquells camps i en Masó, un davanter centre de Banyoles,

cís Camps, si podien continuar utilitzant el Camp de les Alzines

el qual era la referència del Bellcaire en atac. A més, també

com abans de la guerra i aquest va acceptar. Al costat del camp

va jugar-hi un sergent a la posició d’interior, ja que era in-

s’hi havia construït el cementiri de Bellcaire i, per fer-ho, s’ha-

dispensable perquè els soldats tinguessin el seu permís per

vien tallat les alzines que hi havia a tot voltant, fet que millorà

jugar amb l’equip. La seva col·laboració va ser bastant llarga,

l’entorn del terreny de joc.

d’uns tres anys, ja que en aquell moment la mili normal tenia

Joaquim Font, un dels jugadors
del Bellcaire dels anys 40

aquesta durada.
Durant aquells anys, els jugadors se solien trobar els diumenges
per jugar entre ells. De tant en tant, disputaven partits amb els
pobles veïns que, com a Bellcaire, havien fet un equip per passar
l’estona. Normalment, aquests eren partits que s’organitzaven per
les festes majors i, a part dels jugadors habituals, havia vingut
algun jugador important del moment. Un d’ells va ser el famós
jugador Escolar, un dels millors extrems que ha tingut el FC Barcelona. Va venir per la festa major del poble de l’any 1944, ja que
en aquells temps el menjar era molt escàs i els jugadors professionals no cobraven gaire. D’aquesta manera, a canvi d’ajudar l’equip,
guanyava unes miques de diners i dinava gratuïtament. Un altre
jugador famós que va venir a jugar fou en Domènec Balmanya.
Va néixer a Girona l’any 1914 i va ser un gran futbolista als anys
trenta. Va debutar com a jugador al Girona i l’any 1935 va fitxar
pel primer equip del FC Barcelona, tot i que el 1937 va haver de
parar la seva carrera futbolística per culpa de la guerra. L’any 40
el van agafar com a presoner i el van posar a treballar en la construcció del pont de Torroella. El moliner del poble aquell temps es
movia molt, per això va aconseguir que en Balmaña jugués amb
el Bellcaire durant un temps. Jugava a canvi de menjar, ja que en
aquells moments escassejava i, a més, es deslliurava de treballar els diumenges en la construcció del pont. L’any 1941, quan el
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van deixar marxar, va poder tornar a jugar
amb el FC Barcelona (1941-1944), amb el
qual va guanyar la Copa d’Espanya i va
disputar 111 partits.
Durant aquella època, també s’organitzaven alguns torneigs entre municipis.
El torneig Copa Emporium, en què hi
participaven Bellcaire, Albons, l’Escala,
Verges, Castelló i Roses, n’és un exemple. Actualment, se’n conserva un cartell
de propaganda, que informava sobre el
partit que s’havia de disputar entre el
CD Albons i el CF Bellcaire.
En aquest cartell s’hi poden distingir diferents trets característics d’aquella època, a part de l’alineació que presentava
el Bellcaire, que era:
•

Porter: Dalmau.

•

Defenses: Vilanova, Pellicer.

•

Mitjos: Blanes, Puig, Alavedra.

•

Davanters: Ranero, Ros, Masó,
Balmaña, Font.

Com es pot comprovar, les alineacions
utilitzades aquell temps no eren com les
actuals. Normalment, solien jugar un porter,
dos defenses, tres mitjos i cinc davanters.
En Josep Custals recorda que “tres dels
cinc davanters no baixaven mai del mig del
camp (no existia la regla del fora de joc) i,
els altres dos, feien les funcions d’un mig”.
Programa del torneig Copa Emporium.

Cal destacar els símbols franquistes que, obligatòriament,
s’havien d’afegir al cartell i el fet que la llengua utilitzada fos
el castellà.
La Cati Vilà (filla d’en Josep Vilà) i el seu marit Manel Maspoch
em van facilitar les fitxes dels jugadors del Bellcaire utilitzades
en el torneig Copa Emporium. Tot i no ser federat, aquestes
fitxes s’utilitzaven per tenir una mica el control sobre el nombre
de jugadors que formaven cada equip.
Aquesta activitat amateur va durar uns quants anys, fins que
va arribar una persona amb moltes ganes de treballar, que va
proposar formar una junta i formalitzar l’equip bellcairenc.
Fitxa del torneig “Copa Emporium” del jugador bellcairenc
Lluís Dalmau (Vegeu el suplement de la revista).

Marc Foix
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resum dels plens

El secretari respon que hi ha dues maneres: “Si el Ple
no ho aprova perquè hi ha errades imputables al Consell, caldria retornar-ho perquè es modifiqui o aprovar-

Sessió extraordinària
del 25 de març de 2010

ho amb esmenes i que els serveis administratius de
l’Ajuntament agafin bé les dades i fer l’aprovació condicionada a aquestes esmenes”.

Aprovació de les actes
L’alcalde: “D’acord. Nosaltres el que proposaríem és
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària del 28 de

aprovar-ho i que es facin les esmenes. Votem a favor

gener de 2010.

condicionat a què es facin les rectificacions perquè no

Coneixement de decrets i resolucions signats per l’Al-

dinari.”

haguem d’esperar dos mesos més o fer un ple extraorcaldia des de la data de la convocatòria del Ple ordinari
anterior fins a la data de la convocatòria actual

Joan Geli: “No dubtarem del concepte, però és que ha
passat en cada paperot d’aquests”.

Per part de l’alcalde es posa en coneixement del Ple de
la Corporació que, des de la data de la convocatòria del

L’alcalde: ”El que és evident és que no fa massa que

Ple ordinari anterior fins a la data de convocatòria de

el tenim aquí. Entenem que s’ha de canviar i el farem

l’actual, ha dictat decrets i resolucions. Tots els mem-

canviar. Ho aprovaríem amb intenció de canviar-ho”.

bres en prenen coneixement.
Després d’aquests comentaris, la proposta s’aprova
Aprovació del manual d’actuació per a accidents

amb els vots favorables de tots els membres del Ple

en el transport de mercaderies perilloses, el pla

assistents excepte les dues abstencions del senyor Joan

de protecció civil TrAnSCAT i el seu programa

Geli i del senyor Antúnez.

d’implantació
Aprovar la incoació de l’expedient administratiu
Referent a aquest punt, l’alcalde comenta: “És el manu-

mitjançant el procediment negociat sense publici-

al d’actuació per a accidents, es tracta d’aprovar-lo. Un

tat i amb caràcter d’urgència per adjudicar el pro-

més i, s’escau, en un dia interessant. Si algú té alguna

jecte consistent en “Adequació de l’enllumenat al

cosa a dir...”.

carrer Major i el carrer Molí de bellcaire d’Empordà”, segons el que es disposa en l’article 15.1 del

Pren la paraula el senyor Antúnez que diu: “Si bé

reial Decret Llei 13/2009, de 26 d’octubre, mit-

a part de si serveix o servirà, i després de veure el

jançant el qual es crea els fons estatal per a l’ocu-

NEUCAT com ha anat, a part d’això, de fet no és que

pació i sostenibilitat local.

l’hàgim mirat molt, però no es pot votar a favor perquè està ple, ple d’errors. El tema del local social, fal-

Pren la paraula l’alcalde que diu: “A continuació es

ten masos..., persones que surten com a vulnerables

proposa l’aprovació de l’inici de l’expedient administra-

ja són mortes. Si ha de servir d’alguna cosa, crec

tiu pel procediment negociat”. Exposa que: “El passat

que el Consell Comarcal no té les dades, hi ha moltes

28 de gener vàrem aprovar la memòria valorada del

errades”.

projecte del FEIL 2010, el 24 de febrer es va publicar

A continuació pren la paraula l’alcalde que manifesta

de l’article 15 del Reial Decret. A partir d’aquí es va

i ha passat un mes, el que disposa l’apartat primer
que: “Bé, em sembla bé el que dius”. El senyor Antú-

iniciar el procés, amb el procediment negociat pel pro-

nez afegeix: “Potser el fons està bé, però hi ha moltes

cediment d’urgència. És l’inici d’adjudicació d’aquest

errades”.

projecte, però pel procediment negociat. Hi ha alguna
pregunta?”.

L’alcalde comenta al secretari: “Hi hauria alguna manera, Josep, de demanar la correcció? Ho dic per no

El regidor Joan Geli pren la paraula i contesta: “A

haver-ho d’aprovar en un altre Ple...”.

veure, vistes experiències anteriors, al final ho aca-

Informació municipal
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La proposta s’aprova amb els vots favorables de tots els

gència, com en el tema del castell. Ho fem pel pro-

membres del Ple assistents, excepte els vots en contra

cediment negociat, anem a buscar les empreses...,

del senyor Joan Geli i del senyor Antúnez.

sense publicitat, què més hi podem posar? Una cosa
que no em sembla bé és que hi hagi tanta transcen-

Aprovació inicial del projecte constructiu de la lí-

dència amb la urgència. Sempre acabem de manera

nia elèctrica soterrada de mitja tensió a 25 kV de

urgent i a l’últim moment. Què és admissible i viable

l’estació receptora de Bellcaire d’Empordà fins al

dins dels criteris, sí. És necessari fer-ho d’aquesta

sector SUP i la Closa del Llop

manera?”.
Després de la informació de l’alcalde, s’aprova el proL’alcalde respon: “És una manera, aquest procedi-

jecte de soterrament de la línia elèctrica de mitja tensió

ment és absolutament normal en les administracions

per unanimitat de tots els membres assistents.

i, per altra banda, és un projecte que s’ha de fer en
un any i, per tant, és la nostra manera de veure-ho

Ratificar el Manifest d’alcaldes pel temporal de

així”.

neu del dia 8 de març de 2010

La proposta s’aprova amb els vots favorables de tots els

L’alcalde informa sobre el manifest: “Es tracta d’un

membres del Ple assistents excepte les dues abstenci-

manifest des del món municipalista en què, resumint,

ons del senyor Joan Geli i del senyor Antúnez.

s’indica i es demana l’assumpció de responsabilitats de
les companyies elèctriques..., que el Govern de la Ge-

Aprovació de la tercera certificació presentada

neralitat obligui les companyies a fer una auditoria de

per Argón informática SA i relativa als treballs

l’estat de totes les línies de distribució, i també que el

d’execució del projecte de reforma del Centre Cí-

Govern de la Generalitat revisi tots els protocols d’actu-

vic inclòs en el PUOSC 2008-2012

ació i que s’obrin ajuts. Del que es tracta és que es va
fer l’adhesió i ara cal ratificar-ho en el Ple”.

Es passa a l’aprovació de la certificació, la tercera, que
correspon als treballs executats per l’empresa Argón

El regidor Joan Geli comenta que: “Hi ha un dubte, enu-

Informática de l’obra del Centre Cívic. Aquesta terce-

meres els quatre punts. Un és revisar els protocols d’ac-

ra certificació és per un import de quaranta-quatre mil

tuació i vist l’èxit del NEUCAT jo pregunto: i els proto-

vuit-cents cinquanta-un euros amb setanta-vuit cèn-

cols d’actuació de l’Ajuntament, no s’haurien de revisar

tims (44.851,78.- €).

també? Reclamem als altres, però, i nosaltres? Tot ho
hem fet bé?”

La proposta s’aprova amb els vots favorables de tots els
membres assistents del Ple.

Pren la paraula l’alcalde que respon: “Això és un mani-

Aprovació provisional de la modificació puntual

per tots els grups parlamentaris de manera global. Això

número 4 del Pla General d’Ordenació Urbana de

que dius tu, Joan, en parlem a precs i preguntes des-

bellcaire d’Empordà

prés”.

Diu l’alcalde que: “El 28 de gener de 2010 ja vàrem

Després d’un molt curt debat, s’aprova el Manifest per

aprovar de manera inicial, en l’anterior Ple, la modifi-

unanimitat de tots els membres del Ple assistents.

fest aprovat per uns cent vint o cent trenta municipis i

cació de sostre necessària per fer les obres de reforma
de l’escola municipal i ara que ha passat un mes i no

informació d’Alcaldia i regidors

hi ha al·legacions es tractaria de aprovar-ho provisionalment”.

L’alcalde informa sobre la nevada, quant a la situació
que es va viure al municipi “...si hi ha alguna cosa que

Pren la paraula el senyor Joan Geli que comenta que:

no s’ha fet bé, cal tenir-ho en compte de cara al futur.

“Continuem dient al mateix que ja vàrem dir en el seu

La situació aquí va ser semblant a tot arreu. El col·lapse

moment. És un error”.

per les comunicacions eren nul·les. La manca de llum
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va comportar la incomunicació amb l’exterior. L’ende-

memòria valorada per avaluar els desperfectes, ja què

mà, des de primera hora del matí fins al dimecres al

està bastant malament, sobretot la banda d’ombra és

matí, es va encarregar de treure la neu dels carrers del

la que està pitjor...”.

municipi.
Pren la paraula el senyor Antúnez i diu: “Tornant al
En aquell moment, a partir del dimecres, faltaven enca-

d’abans, el manifest està molt bé, però de què ha servit

ra accessos a alguna casa i es va fer. Respecte al tema

el pla NEUCAT? Hi hauria d’haver una cosa més a ni-

de la comunicació, ja que en el municipi va venir la llum

vell local. La gent, el dia que precisament neva, es deu

al cap de dos dies i mig, a partir d’aquell moment van

preguntar per què serveix el NEUCAT. No sap quan les

començar a funcionar els mòbils per poder-nos comu-

màquines surten, la sal arriba tres dies més tard. Esta-

nicar amb l’exterior. Per altra banda, hi ha el sistema,

ria bé des de l’Ajuntament tenir un mínim protocol per

el RESCAT, per als municipis que no tenim policia mu-

avisar la gent, portar menjar...”.

nicipal, que tampoc inicialment va servir de res. L’única
cosa que al final vàrem poder demanar va ser sal, però

L’alcalde afegeix: ”Podríem tenir-ho present. Pot ser in-

ens van dir que l’havíem d’anar a buscar.

teressant. Per altra banda, el que sí és veritat és que
tots els alcaldes han expressat que això no pot tornar

Un dels altres aspectes que va comportar la manca de

a passar. El dispositiu de RESCAT hauria d’anar con-

llum és que si no hi ha llum automàticament no hi ha

nectat amb serveis d’urgències amb mossos i, ara, no

aigua. Vaig parlar amb SOREA, i el que van dir és que

està activat. El conveni de RESCAT és amb el Departa-

amb un grup electrogen, en el grup de pressió, el dipò-

ment d’Interior. Els ajuntaments hem de demanar que

sit es buidaria i que, per tant, no hi hauria aigua quan

aquests plans serveixin i no siguin una cosa d’aparador.

vingués la llum. Calien dos grups electrògens, SOREA

El cert és que els aparells de RESCAT van funcionar. Em

tenia en aquells moments també molts problemes, però

van trucar de FECSA”.

la qüestió és que el dimecres estaven amb els dos grups
electrògens per garantir l’aigua i que, quan vingués la

Pren la paraula el senyor Antúnez que diu: “La qües-

llum, continuaríem tenint aigua, i si no, ens hauríem

tió és que al final aquí no han vingut ni bombers, ni

hagut d’esperar mig dia per tenir-ne”.

mossos. Es tracta que el poble es cuidi del seu..., des
de fora”.

“Per altra banda –continua l’alcalde– des de FECSA, el
dimecres em varen informar que no sabien quan vindria

Joan Geli comenta: ”Doncs, lligant-ho tot, amb el pla

la llum i al final va venir al cap de tres hores. Hi havia

TRANSCAT, per si volca un camió aquí a la corba, no és

molta descoordinació. En aquell moment teníem el dis-

més fàcil com fan a Tarragona, que si passa alguna cosa

positiu de l’aigua, vàrem estar de sort amb la llum i no

sona una sirena i tothom es tanca a casa? És més fàcil

es va haver d’activar, suposo que és un avantatge, la

si amb aquests plans hem de trucar trenta persones”.

subestació. La veritat és que el NEUCAT no va funcionar.
El diumenge abans no vàrem rebre cap previsió de neu.

Conclou l’alcalde aquest apartat: ”Crec que en el nos-

Ningú no tenia cap mena d’avís. El RESCAT funciona bé

tre municipi, el tema de la nevada, el vàrem passar

per a temes d’urgència, però no hi ha un protocol per

relativament bé en comparació amb altres municipis

fer-lo servir. Això és una mica com ha anat tot. Ara bé,

afectats”.

han caigut arbres, s’ha hagut de netejar... i encara hi ha
fils de telèfons que pengen. S’haurà de posar tot a to”.

A continuació l’alcalde va informar que l’escut heràldic
ha estat aprovat definitivament per la Generalitat de

Continua l’alcalde “per altra part, hi ha línies d’ajuts

Catalunya.

que s’han aprovat. Per una banda tota la massa forestal, per l’altra desperfectes als ajuntaments i als par-

L’alcalde va continuar informant que s’està retardant

ticulars. A nosaltres ens donen un determinat import.

la connexió de la llum als mòduls: “He d’assumir l’er-

Sembla ser que el Govern espanyol també el vol donar,

ror. S’estava tramitant la del Centre Cívic i no la dels

però encara no se sap. Nosaltres preveurem la neteja

mòduls. Per tant, aquesta petició s’ha fet fa dos dies.

de carrers, tenim el tema del cementiri, farem una

Esperem que en breu es pugui resoldre”.

Informació municipal
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Com sabeu, som en proporció els que aportem més ter-

van afectar al municipi, al gener i febrer, de manera

reny. Vam fer veure que hi estàvem a favor, però que

repetida. “SOREA m’ha passat l’informe. Per una banda,

demanàvem una infraestructura al poble.

hi ha les avaries en el transformador i, per l’altra, es va
cremar una bomba del pou. Problemes tècnics n’hi ha

Llavors, el dia 2 d’abril, com l’any passat, farem una

moltes vegades, n’hi poden haver, però el que és real-

jornada a l’entorn del castell lúdic i cultural. Vénen ar-

ment important és el control del nivell dels pous i que

tesans per fer vendes. Hi ha intercanvi de plaques. S’ha

no es buidi el dipòsit”.

demanat a en Badia que faci una conferència. Hi haurà
jocs per a la mainada”.

Joan Geli pregunta: “No et creuràs que el nivell del pou
està a baix de tot?”

Marta Fuster parla de la Festa Major i diu que es farà
en dos dies: “El primer és la Nit Jove i, el diumenge,

L’alcalde respon: “Sí que es van cremar les bombes pel

tindrem l’ofici, sardanes, concert i ball a càrrec de l’Or-

nivell del pou. Així ho diu l’informe de SOREA, a causa

questra Maravella

del nivell del pou”.
A continuació pren la paraula el senyor Joan Geli que
Joan Geli, afegeix: “No s’ho pot creure ningú. Potser fa

manifesta: “Començaré pel primer que has dit de les

dos anys. Em costa de creure, la veritat.”

nevades. Si hi ha ajuts, hi haurà ajuts per als camins?

Diu l’alcalde: “Això és el que va passar. Això es el què

diu que es mirarà.

No n’ha quedat malmès un, han sigut molts”. L’alcalde
diu SOREA. Vàrem portar sis camions per arribar al nivell d’aigua”.

Joan Geli es pregunta: “El tema dels mòduls, quant ens
costa? Sabia que és relativament car. Els tenim allà..., van

Joan Geli, comenta: “Jo dic el que penso. El nivell freà-

passant els dies”. Marta Fuster li respon que 900 euros.

tic no ha baixat”.
Joan Geli també pregunta sobre la connexió elèctrica
L’alcalde afirma que: “El que podem fer és que els

i l’alcalde respon que “ja han vingut, s’ho han mirat”.

tècnics de SOREA ens ho comentin exactament. Des

Geli afegeix: “és que si el terreny no és nostre no t’ho

del febrer que es va esmenar, la cosa ha estat funci-

fan”. Joan Geli pregunta pel tema del camp de futbol.

onant”.

L’alcalde explica: “Les màquines han d’entrar. Els de
Rubau primer han fet la minideixalleria, l’asfaltat, i ara,

L’alcalde informa d’un altre aspecte. “Una altra qües-

després de les nevades, començaran”.

tió: es va assistir a la comissió informativa per aprovar
el projecte de Parc Natural al Parlament de Catalunya

Per últim, diu l’alcalde, pel que fa al Centre Cívic, que:

a Barcelona. L’Ajuntament hi està a favor. L’al·legació,

“Ara van més ràpid. Havien anat lents”. Joan Geli comen-

però, que es va fer des de l’Ajuntament és perquè es doti

ta que: “S’han passat de termini”, a la qual cosa l’alcalde

d’una infraestructura el poble. Valorem l’interès ecològic

diu: “No podem parlar en aquest poble de compliment de

i mediambiental, també el que pot aportar el municipi.

termini d’obres, n’hi ha que s’han passat quatre anys”.
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inauguració del Centre Cívic

El diumenge 25 de juliol es va inaugurar el nou Centre Cívic. Es tracta
d’un equipament municipal al servei
dels bellcairens i bellcairenques i
que ha d’ajudar a promoure i donar
suport a les iniciatives socials, a la
creació i difusió cultural de diversos
sectors de la població a través d’una
programació periòdica d’activitats,
alhora de donar cabuda a la participació ciutadana a través de propostes culturals i socials, en definitiva,
que actuï de motor per al desenvolupament cultural i social del poble.
L’equipament consta d’un espai de
lleure per a la gent gran, una sala

funcionament l’espai de lleure per

neralitat de Catalunya, juntament

de lectura amb equipament infor-

a la gent gran, i després la sala de

amb la Diputació de Girona, amb

màtic, una sala de conferències i

lectura i la de conferències.

una aportació del 90%, són els

tres sales polivalents destinades a

qui han fet possible la realització

ser utilitzades per les entitats del

L’equipament va ser inaugurat pel

d’aquesta obra d’un import total de

poble i per a possibles cursos i/ o

delegat del govern a Girona, Jordi

424.000 €.

tallers que s’hi puguin organitzar.

Martinoy, l’alcalde, Jaume Gifre, i la
directora dels serveis territorials de

El nou Centre Cívic de Bellcaire

De cares al funcionament, aquest

Governació i Administracions Pú-

està situat a la planta baixa d’un

serà progressiu. De moment, les

bliques, Mireia Mata, acompanyats

edifici d’habitatges, al costat del

tres sales polivalents seran ocu-

pels regidors de l’Ajuntament.

dispensari mèdic, amb la idea de

pades com a dependències muni-

mantenir els equipaments mu-

cipals mentre l’Ajuntament estigui

El Departament de Governació i

nicipals integrats dins del nucli

en obres. Properament entrarà en

Administracions Públiques de la Ge-

urbà.

Grups polítics
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No tot és el que sembla!
Un any més tornem a tenir aquí la Festa Major i ja

Aquest equip de govern ha donat l’esquena a la ini-

queda menys d’un any per acabar la legislatura i mol-

ciativa d’una associació per crear l’Arxiu històric de

ta feina sense fer... És un bon moment per fer balanç

Bellcaire. Paraules textuals de l’alcalde: “Hi ha un

d’aquests últims tres anys.

grup de gent que pel que jo tinc entès o em diuen

Com és sabut per tothom, ja que l’alcalde personal-

Tan costós és això? Tan difícil és trobar un espai

ment va convidar tots els veïns i veïnes, es va fer la

adequat?

necessita un local amb un ordinador i un escàner”.

inauguració del centre cívic, un espai que tothom va
valorar el dia de la seva inauguració, però les nos-

Ha anat passant el temps i res no ha canviat, molt

tres preguntes són: per a qui servirà i què s’hi farà?

bones paraules per a tothom, però a l’hora de la veri-

Qui i com es gestionarà? El mateix alcalde va dir:

tat poques coses s’han solucionat. Tot és culpa d’algú

“anirem fent a mesura que anem veient”.

altre, que si l’administració, que si l’anterior govern,
que si la crisi, etc. En aquestes alçades, i així creiem

Passarà igual que amb la minideixalleria, que està

que els fets ho demostren, potser hi ha d’altres as-

feta de fa mesos i encara no està oberta perquè no

pectes que s’han de considerar.

tenim els papers arreglats, però continuem pagant
per tenir la deixalleria mòbil.

Les bones paraules, les bones intencions i l’educació
estan molt bé, l’equip de govern les empra bé, però

De la guarderia provisional, tenim els mòduls des del

cal posar-hi fets al darrere que ho demostrin.

mes de febrer i encara no s’ha obert. Ja poden anar
inaugurant obres si després no saben com gestio-

Ja sabem que l’administració és com és, però no po-

nar-ho! Quan veus una instal·lació de qualitat com

dem culpar els altres del que nosaltres no fem prou

el centre cívic polivalent i després veus els barracons

bé, si no tenim les idees clares al poble més difícil

dels més petits del poble, ens fa pensar si no hagués

serà defensar-les davant l’administració.

sigut més profitós fer una escola bressol amb cara
i ulls, o si escau, fer-ho més tard però bé, no anar

La improvisació hi pot ésser, però no ha de ser la

fent pedaç sobre pedaç. No cal pagar des del febrer

norma d’un govern i GMB n’està abusant, com queda

per anar-hi al setembre.

palès en moltes de les seves actuacions.

Però el que és més preocupant són tots els diners

Que tots i totes gaudiu dels dies merescuts de vacan-

malgastats (gastats i dels quals no se’n treu pro-

ces, relax i festa amb família i amics.

fit), una miqueta més de 400.000 € per al centre
cívic, 60.000 € per a la minideixalleria (més 1.800

Bona Festa Major!

per al pla d’usos), més de 40.000 € a l’Escola
Bressol (més 1.000 € cada mes pel lloguer dels
barracons).
Sembla que a Bellcaire d’Empordà no ha arribat la
crisi i, a més, ens donem el luxe de contractar orquestres de gran renom, de franc i per a tothom, que
a pobles o viles més grans no es permeten fer-ho.
En canvi, no hi ha recursos per donar suport a persones, grups, entitats i associacions del poble, que
tenen interès a fer coses per ampliar cultura, esportivament amb espectacles d’oci i diversió, etc.

FRUITES I
VERDURES
FONT
Quiosc i queviures

C/ Molí, 24 - Tlf. 972 788 114
Bellcaire d’Empordà
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Grups polítics

GMB - AM

Grup Municipal de Bellcaire–AM
Ara que enfilem l’últim any de legislatura que ha de ser-

un projecte d’adequació de la carretera que inclou la

vir per acabar el objectius que ens vàrem fixar en la

instal·lació dels semàfors, però, malauradament, no hi

campanya i que d’un temps ençà s’han fet prou evidents,

ha data d’execució. Entenem el malestar de diversos

des d’aquest espai us informem de les accions de govern

sectors del municipi, sobretot dels que tenen necessitat

que s’estan duent a terme des de diverses àrees:

diària de creuar aquesta carretera, així com les diverses manifestacions que d’una manera legal i cívica es

ÀREA D’OBRES I SERVEIS. Per fi hem pogut inaugurar

puguin fer des d’iniciatives populars. Com a institució,

el Centre Cívic. Tal com ja us havíem informat, de mo-

tenim l’obligació de continuar insistint al departament,

ment hi hem ubicat provisionalment l’Ajuntament. Això

cosa que no dubteu gens continuarem fent.

ens ha permès donar pas a l’altra obra important que
hem iniciat, la restauració del Castell-Palau. Aquesta

ÀREA DE CULTURA. Pel que fa al balanç dels cursos

remodelació de l’Ajuntament marcarà l’assoliment d’una

de l’hivern passat, dels que es van oferir es van poder

fita important del nostre bé patrimonial més preuat.

tirar endavant els següents: l’activitat física per a la

Mentrestant, i sense perdre de vista les funcions que ha

gent gran, Mou-te amb ritme, la natació a Palafrugell,

de tenir el Centre Cívic, comencem a organitzar tot el

la dansa per a adults (es va fer un trimestre), el taller

que serà la posada en marxa d’aquest espai. Gràcies a

de memòria, els cursos de cuina (a més de fer-se’n un

tots els veïns i veïnes que amb la vostra assistència vau

per estació, també es van fer el de Nadal i el de cuina

fer possible un acte d’inauguració ben lluït.

de Nadal per a nens). D’altres, com ara pilates, tai-txi,

Per altra banda, amb la finalització de l’adequació

van poder dur a terme, ja que per a poder tirar enda-

del camp de futbol podem donar per acabades tot

vant un curs cal que hi hagi, com a mínim, sis persones

un seguit d’intervencions que s’han anat fent al llarg

inscrites. Remarcar, també, que dels cursos que es fan

d’aquests anys al Local Social i el seu entorn.

l’Ajuntament en subvenciona part del seu cost.

curs de dibuix per a nens i adults, i taller creatiu, no es

Pel que fa a la guarderia, un cop superats tots els

En aquests moments ja estem començant a programar

tràmits tècnics i administratius –més lents sempre del

els cursos i les activitats i/o tallers que es duran a ter-

que tots voldríem– els més petits podran iniciar el nou

me durant aquest hivern, i ho fem des d’un doble punt

curs escolar en aquest nou espai, alhora que s’allibera

de vista: per una banda, considerem que és important

més espai per a l’escola i permet a l’equip docent po-

no perdre mai les ganes d’aprendre i, per l’altra, cal po-

der afrontar amb millors condicions el nou curs escolar.

der fer aquestes activitats en el nostre poble. Per això,

L’escola i la guarderia han estat i són, des del primer dia

i com en altres edicions, restem oberts a les possibles

que vam entrar a l’Ajuntament, dos objectius prioritaris

propostes que ens vulgueu fer arribar.

del nostre mandat i per als quals estem treballant molt
més del que es pugui veure des de fora. Tot i algunes

També valorem molt el sorgiment de noves iniciatives

crítiques rebudes per banda de l’oposició per la lentitud

culturals des de diversos sectors del municipi, com ara

dels processos, en lloc de desanimar-nos ens encorat-

la creació d’un centre de documentació del poble per

gen a continuar treballant.

banda d’un grup de veïns; així com la consolidació d’al-

Una vegada més, ens hem de referir al tema dels se-

amb la seva primera estrena, la coral, i totes les activi-

tres: el grup de teatre, que fa pocs dies va debutar
màfors de la carretera, ja que han passat tres anys

tats organitzades per l’Associació de Joves de Bellcaire.

des que l’Ajuntament va fer la primera petició formal al

Totes elles, sens dubte, contribueixen a enriquir la di-

Departament de Política Territorial i Obres Públiques de

nàmica social i cultural del poble. El paper de l’Ajunta-

la Generalitat per a la col·locació dels semàfors. Peti-

ment és donar suport i posar totes les infrastructures

ció que hem repetit vàries vegades posteriorment, tant

disponibles al seu servei.

per escrit com amb visites concertades a la delegació a Girona del Departament. Efectivament, existeix

Molt bona Festa Major a tothom!

Opinió
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Elles parlen... ells callen
Mentre la majoria de les dones necessiten comentar

Només són oberts quan parlen de negocis, de política,

amb algú els seus problemes i les seves alegries, o sim-

d’esports, o bé d’algun afer personal.

plement enraonar de qualsevol tema o xafarderia, els
homes són generalment més parcs de paraules.

En fi, en el fet que dones i homes siguem diferents a
l’hora de relacionar-nos es pot tenir present allò que

Aquesta realitat obeeix a diferències culturals, educa-

diuen. “Déu ens ha dotat de dues orelles i una boca”.

cionals i fisiològiques. Acceptar que som diferents fins

Deu ésser per escoltar el doble del que parlem. Tant de

i tot ens pot ajudar a comprendre’ns i relacionar-nos

bo tots i totes ho sabéssim fer això de parlar justet i

millor uns i altres. Ja des de petites elles comencen a

escoltar els altres.

parlar abans que ells, i als tres anys el vocabulari de les
nenes és més ampli que el dels nens.

I… ens podríem preguntar… Per què els homes parlen
tan poc, sobretot quan són a casa? Per què no tenen

Les dones, quedin on quedin i amb qui quedin, sempre

res a dir? Per què no són compresos ni escoltats? Per

acaben parlant de les seves coses… dels marits, dels

cansament? Per apatia?

fills, de moda, de dietes, etc., mentre que els homes
són menys donats a explicar-se la seva vida.

També hem de tenir en compte, sobretot les dones, en
explicar qualsevol cosa allò de: “El que és bo, si breu,

Ells, per exemple, es reuneixen per veure un partit de

és dues vegades bo”.

futbol, i estan pràcticament en silenci, llevat del moment de glòria d’un gol, algun comentari d’una jugada

Les dones aprendrem a fer curt el que volem explicar? i

o per insultar l’àrbitre. O bé queden per practicar algun

també voldrem tenir sempre la raó?

tipus d’esport, com sortir en bicicleta o fer footing etc.,
però tenen poca conversa. O també juguen partides de

I res més, sóc una dona, així que no sé si ja m’hauré

cartes i només comenten les jugades; a vegades, però,

allargat massa…

poden arribar fins i tot a exaltar-se en discussions.

Caterina Puig

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

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

L’agricultura més respectuosa

perquè les plantes siguin més resistents, proporcionar

Per als qui la practiquen, l’agricultura ecològica no és

als cultius i als ramats condicions vitals i productives al

només una manera de conrear la terra evitant la utilit-

més natural possible i incrementar els nivells de biodi-

zació de productes químics, es tracta de tota una forma

versitat de la finca.

de vida que intenta ser el màxim de respectuosa amb
De fet, es dóna molta importància a la recuperació de

Agricultura ecològica
versus agricultura convencional

tècniques i pràctiques tradicionals, a la conservació i

Sovint es comparen aquestes dues modalitats agríco-

recuperació de varietats i espècies locals i a la racio-

les i normalment s’arriba a la conclusió general que

el seu entorn i molt arrelada al territori on es produeix.

nalització de l’ús dels recursos naturals, sobretot pel

l’agricultura ecològica és de major qualitat, però és

que fa al consum d’aigua i energia i l’aprofitament dels

força més cara que la convencional. Segurament, si

residus orgànics com a adob. D’altra banda, des del

en mirem el preu final que n’ha de pagar el consu-

punt de vista social i econòmic, també s’actua amb

midor, aquesta afirmació seria certa. El problema és

racionalitat, a partir de la col·laboració i la cooperació,

que al preu de l’agricultura convencional no s’hi gra-

amb proximitat i confiança entre productors i consu-

ven els impactes que produeix als ecosistemes que,

midors i amb un afany de transmissió de valors, tant

en alguns casos, són prou importants, tot i que no

d’aquesta forma de producció com del patrimoni local

s’ha de generalitzar, ja que també hi ha explotacions

que dóna un valor afegit al producte final.

del tipus convencional que prenen mesures per ser
el més eficients i respectuoses possibles. A més, cal

A part dels citats anteriorment, per tal de dur a terme

reconèixer que aquestes explotacions són les que han

una producció agrària ecològica, calen altres esforços

modelat i mantingut el paisatge rural del nostre país

com assegurar un nivell de fertilitat elevat dels sòls

els últims temps.

Promotor - Constructor

CARLES GIFRE QUER

Rehabilitació Cases rústiques
Venda de Solars

Plaça Comptes d’Empúries, 8
Tels. 972 78 85 04 - 972 78 85 96
17141 BELLCAIRE D’EMPORDÀ

Tel. 972 776 099 - Fax 972 776 266
Av. Montgó, 46 - 17130 L’Escala
plansoninvers@telefonica.net
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Pel que fa a la gestió de plagues i malalties, l’agricultura ecològica ha de dedicar una especial atenció a la
prevenció, ja que els tractaments permesos no sempre
asseguren un bon resultat. La utilització de varietats
ben adaptades al lloc on es conreen i la rotació de
conreus són tècniques que ajuden a la prevenció. I
si comparem els productes finals, els provinents de
l’agricultura ecològica tenen una qualitat millor i, sobretot, són lliures de la presència de productes químics. En contrapartida presenta més riscos a l’hora de
produir-la i una major despesa en mà d’obra.
Per tal de regular, controlar i difondre la producció
ecològica, ja fa una colla d’anys es va crear el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE),
que tutelat pel Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, és l’organisme públic encarregat
del control, la certificació i la promoció dels productes agraris i alimentaris ecològics a Catalunya. La
certificació ecològica garanteix que els productes
han estat produïts o elaborats seguint les normes de
l’agricultura ecològica, que estan desenvolupades a
l’anomenat “Quadern de normes tècniques”. També
té l’objectiu de vetllar pel control en tot el procés
d’envasat i comercialització. Per tant, si volem comprar productes fets a Catalunya a través de l’agriAixí doncs, comparant aspectes concrets, es pot afir-

cultura ecològica, ens hem d’assegurar que estiguin

mar que l’agricultura ecològica és més eficient que la

certificats pel CCPAE.

convencional en la utilització dels recursos naturals,
en canvi, la productivitat és més elevada en finques

La producció agrària ecològica, doncs, és un mercat

gestionades a través de l’agricultura convencional.

emergent que té una clara tendència a l’alça. Es preveu
que els pròxims anys vagi augmentant, tant en número

S’estima que la producció ecològica disminueix,

absolut d’hectàrees conreades sota aquesta modalitat

aproximadament, un 20% el rendiment bàsicament

com en diversificació de productes.

per la menor quantitat de matèria orgànica disponible i la gestió fitosanitària menys agressiva. Per

Text:

contra, l’agricultura ecològica té menys despeses en

	Carles B. Gorbs

fertilitzants i productes fitosanitaris.

Fotografia:

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

Eduard Martí
Dolors Gibert
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El món d’ahir

Joan Abellí Marcó
La casa on vivim actualment era una peça de terra que
l’avi va comprar a en Quintana de Colomers, l’amo del
mas que llavors en dèiem can Xifarder. Totes les cases
del cantó esquerre del carrer Molí vàrem poder comprar un tall igual d’ample que la casa que teníem feta
al davant. Però a casa, tant el pare com la mare, la
tia i la padrina anaven a jornal a can Xifarder i n’érem
amics, per això vàrem poder comprar un tall més ample. Abans de la guerra, tot i que jo era petit, recordo
com els de can Xifarder es varen construir el mas al
cantó de can Xico i, en marxar del mas del poble, hi
varen venir a viure els de can Colls, que hi han estat
fins fa pocs anys.
D’aquells anys d’infantesa recordo que amb en Xifarder,
en Bota i en Bruguera anàvem a jugar a futbol a l’era
de can Xelis, a la costa. Al mas d’en Quintana hi havia
un gos, en Pardo, que sempre em bordava, si volia anar
a la costa o bé passava entre mig dels amics o bé havia
d’anar a voltar a can Camps.
Joan Abellí Marcó.

Vaig néixer el 8 de juliol del 1924 a Bellcaire, a la casa
pairal de la família Marcó, situada al carrer Molí número
50. El pare es deia Miquel Abellí Camps, la mare Lola
Marcó Puig, i sóc fill únic. Tots dos anaven a jornal a can
Xifarder i tenien una mica de terra per anar treballant.
Els avis materns eren en Miquel Marcó Carreres de Bellcaire i la Maria Puig de Torroella de Fluvià. Per part de
pare els avis es deien Miquel Abellí de Verges i l’àvia era
de Bordils o de Sant Martí Vell, però no la vaig conèixer.
El pare va quedar orfe molt jove i va anar a jornal al
mas Bahí de Serra de Daró i després al mas Bahí de
Bellcaire. Els senyors del mas Bahí varen heretar d’una
dona de Torroella que li deien la Garrofera, la Carme
Ferrer Mauri, les terres per construir el mas Bahí de
Bellcaire. Varen aixecar el nou mas amb les pedres que
varen treure de la pedrera, que llavors la varen estrenar.
Tiraven barrinades i el pare, que era el mosso del mas,
era l’encarregat de traginar totes les pedres.
La mare, de petita, anava a l’escola a can Petei a la Clota i em va explicar que un any per la Festa de l’Arbre varen plantar acàcies a tot volt de la plaça. Un d’aquests
arbres, el de més a la vora de cal Regadé, s’havia fet
molt gran, per això, durant molts anys, quan es ballaven sardanes a plaça, la rotllana el deixava al mig.

En Joan i la Quimeta, el dia del casament.

El món d’ahir
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De petit vaig anar un any a cantar goigs, i això que
tinc mala veu. Els goigs els cantaven els joves dels
poble. El que es feia era cantar casa per casa, al vespre i a la nit i la gent ens donava la voluntat: mitja
dotzena d’ous, una pesseta els que volien... També
anàvem pels masos, a l’Ovelleria, a Sobrestany. Després, amb tot el que recollíem, anàvem a fer un dinar
a Torroella.
Quan va esclatar la guerra jo tenia 12 anys. En aquella
època es feia la comunió solemne cada dos anys; en
ser un poble petit, i ja que s’havia fet l’any anterior, no
la vaig fer fins que es va acabar la guerra, als 15 anys,
tot vestits de Falange. També recordo quan varen estellar l’església. Hi havia a dins un altar pintat molt bonic. S’hi varen enfilar a dalt i hi havia unes barres que
l’aguantaven fixat a la paret, així que el varen anar
serrant de mica en mica, fins que varen lligar unes
cordes, el varen estirar i va caure tot per terra. Llavors,
el varen anar a fer treure als que anaven més a missa,
que el varen carregar a un carro i el varen portar a
un camp d’en Perich, anant cap al mas Rovires, on el
varen cremar. També hi havia un “monumento”, que es
La mare, Lola Marcó Puig, i la seva germana Anneta.

posava per l’encant de les ànimes, quan venien a fer
prèdiques, que eren unes teles que s’aguantaven en
una estructura de fusta que es posaven darrere l’altar
amb unes pintures que representaven el purgatori. Tot
va anar cremat.
Just després de la guerra es va fer un futbol molt bo al
poble. Teníem jugadors molt bons com en Quimet Font
del mas Pantaleó, i en Lluís Titus. També varen venir a
jugar alguns presoners forçats que treballaven en la reconstrucció del pont de Torroella. Els agradava molt venir,
ja que anaven per les cases a menjar i també al ball on
podien ballar amb les noies que volien. Abans no hi havia
entrenador ni es feien entrenaments, únicament un any
que havien de venir els de l’Escala, es varen entrenar dos
dies abans del partit. Aquell partit va ser memorable, ja
que per part de Bellcaire varen venir a jugar en Balmanya
i l’Escolà, dos internacionals del Barça que coneixien l’Antonio Guirado del molí; i per part de l’Escala varen venir
jugadors escalencs molt bons, com en Soler, que jugaven
amb l’Espanyol. En aquell temps el camp de futbol era al
cantó de can Dalmau, on hi ha ara la urbanització mas
Duch. Hi havia unes alzines molt grosses que feien ombra
i els diumenges després del rosari tothom baixava a fut-

El pare, Miquel Abellí Camps, fotografiat per Valentí
Fargnoli el dia de la Festa Major, l’any 1917.

bol, fins i tot mossèn Joaquim. També venia un cacaueter
d’Albons i qui tenia diners menjava cacauets.
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Abans d’aquest camp n’hi havia
hagut un altre anant cap a l’Escala, prop de la Jassa. Era en unes
closes on ara s’hi planta arròs. Era
un camp lluny del poble, sobretot
si hi anàvem a peu i érem petits,
però tant ens feia als nois de la colla com en Sidro Melons, en Xicu
Casas, en Sebastià,...
Vaig conèixer la Quimeta per Sant
Andreu a Torroella. Hi vaig anar amb
bicicleta i la vaig deixar al Menestral,
un cafè del sogre de l’Enric Camps
que hi havia al carrer d’Ullà. Caminava cap al Passeig quan vaig trobar-me amb en Pepet Colls i, quan

En Joan i la Quimeta amb les dues filles, l’Eva i la Maria Dolors, i els avis de Llabià.

estàvem xerrant, prop de les peixateries, vaig veure una noia amb els cabells arrissats i un

Salt. També vaig tenir sort perquè en Camps va fer trac-

tupè que vaig trobar molt maca. En aquells temps anava

tes amb el general i vaig poder venir un any cinc mesos

amb en Quimet Xifarder i en Pito del mas Rovieras a ballar

seguits a casa per anar a recollir l’arròs de la Casanova i

i els vaig explicar que havia vist una noia “aixís i aixàs” a

l’any següent sis mesos seguits.

Torroella. En Quimet em va contestar que ja sabia qui era
i que no hi tenia res a fer, que ja la coneixia aquella noia i

Amb la Quimeta Padrós Roura ens vàrem casar el 25 de ge-

tenia molts pretendents. Ell ho sabia perquè la seva mare

ner del 1950 a Llabià. Ella és filla de can Padrós, una casa

era filla de can Casadellà de Gualta. Tot i així, no em vaig

on hi ha viscut la seva família com a mínim onze genera-

rendir i aquell dia li vaig demanar un ball a la Quimeta.

cions. Aquesta casa l’hem restaurada i hi anem a passar

Ella em va contestar que ja els ballava tots. Jo n’hi vaig

els diumenges. Aquell dia vàrem coincidir sense saber-ho

demanar tan sols un, i vàrem ballar un vals. Després và-

tres casaments de nois de Bellcaire amb noies forasteres.

rem anar ballant, ballant... i vàrem anar enfilant l’agulla.

A més de nosaltres, es varen casar en Josep Regardé i l’Es-

L’endemà tornàvem a ser al ball a Torroella i després va

teve Curcull, tots dos amb noies de prop de la Bisbal. No-

venir Carnaval... Vàrem festejar quatre anys.

saltres tenim un àlbum de fotografies del nostre casament
que ens va fer l’oncle de la Quimeta que vivia a Barcelona,

Mentrestant, vaig fer el servei de voluntari a Girona. Hi

que llavors no era gaire comú. El nostre viatge de noces va

vaig estar tres anys, un mes i tretze dies. Tots els volun-

durar un mes i vàrem anar primer a Barcelona a casa de

taris teníem la influència de no haver d’anar a aguantar el

l’oncle a passar-hi uns dies i jo vaig poder anar a veure tot

fusell ni la companyia i, a més, em vaig quedar a Girona.

d’esports, des de futbol fins a lucha libre. Vàrem anar un

Em varen destinar als ciclistes. Vaig tenir sort, perquè

parell de dies a Montserrat i després vàrem anar amb tren

sinó hauria anat a fer el servei a l’Àfrica i d’aquesta ma-

a València a veure les Falles. Tota la ciutat feia olor a pintu-

nera no vaig tocar mai cap fusell! Érem quatre ciclistes

ra! Després d’onze hores de vaixell vàrem arribar a Mallor-

que portàvem cartes i paquets del Govern. Tenia molts

ca on vàrem visitar tota l’illa. I de tornada vàrem agafar un

bons tractes, ja que passava un mes a Girona i un mes a

avió que ens va portar a Barcelona, i cap a casa.

casa. Cada diumenge un de nosaltres s’havia de quedar
de guàrdia per si venia algun correu urgent per repar-

Hem tingut dues filles, la Maria Dolors, que va néixer el

tir, però tampoc m’hi vaig haver de quedar mai. Heu de

1950, i el 1963 vàrem tenir a l’Eva. També tenim una

pensar que llavors hi havia els maquis i de tant en tant

néta, la Rosa.

en portaven algun. Quan això passava, la Divisió ens
feia un paper per portar-lo a la Guàrdia Civil i nosaltres

Transcripció:

Montse Casas

els havíem d’acompanyar a tancar el pres a la presó de

Text:

Mariona Font
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Un apunt sobre la FAPAC

(Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya)
La FAPAC va néixer l’any 1975 i fou legalitzada l’any

a enllaç entre la seu de FAPAC Catalunya i tota la xarxa

1978, però per entendre com neix aquesta entitat hem

d’AMPA del territori que gestiona.

de fer una breu mirada al passat. El moviment associatiu de mares i pares, tal com el coneixem actualment,

Un dels principals projectes de la FAPAC en general és

té els seus orígens a finals de la dècada dels 60, amb

el projecte de dinamització d’AMPA. Aquest projecte té

uns objectius que sintonitzaven amb el context polític

com a principal objectiu acostar l’entitat a totes les AMPA

del moment: escola per a tothom i gratuïta, estabilitat

del territori per assessorar-les en el seu paper preferent

del professorat, catalanització, escola participativa... I

dins les escoles. Per això, des del 2006, la FAPAC disposa

és per tal de donar força a aquest moviment que va néi-

de la figura de dinamitzador/a repartits pel territori que

xer precisament l’any 1975 la Federació d’Associacions

s’encarreguen de dur a terme aquesta tasca.

de Pares d’Alumnes de Catalunya.
En aquesta entitat hi ha hagut dos bellcairencs que han
Justament aquesta mirada al passat, i el fet que en Da-

esdevingut membres de l’organigrama intern de la FA-

vid Font Saballs en fos membre, ens ha permès desco-

PAC: la Dolors Capdeferro i en David Font.

brir que un altre bellcairenc n’havia estat també membre: la Dolors Capdeferro (els anys 1980-1982).

L’any 1980 la Dolors Capdeferro Astruch va esdevenir
membre (vocal) de la Junta Directiva de la Federació,

Actualment la FAPAC aplega la majoria de les associacions

participant durant 4 anys en els inicis de la recentment

de pares i mares d’escoles públiques de Catalunya, pretén

legalitzada entitat; llavors la seva tasca era la de defen-

ésser l’òrgan de relació i de coordinació entre les associ-

sar l’escola rural i ajudar a fundar noves AMPES.

acions que la integren i amb l’objectiu de potenciar les
seves possibilitats d’actuació i facilitar l’òptima consecució

Enguany en David Font Saballs –membre de la Junta

dels propòsits fixats en els seus respectius estatuts.

de l’AMPA del CEIP El Rajaret– ha esdevingut el president territorial de Girona. Aquest fet ha comportat que

La FAPAC ofereix tota una sèrie de serveis a les AMPA

alguns dels qui formem part de la Junta hàgim conegut

(assessorament i orientació, informació sobre la legisla-

més coses sobre aquesta entitat (a conseqüència de la

ció, xerrades sobre temes d’interès..., entre altres) amb

seva implicació creixent i per la seva activa participació

l’objectiu de formar mares i pares, membres de juntes

en les formacions i activitats que aquesta proporciona

d’AMPA, representants dels consells escolars i, alhora,

i organitza). És per això que en aquesta ocasió, des

assessorar per a la organització d’activitats de formació

de l’espai que tenim a la revista, hem volgut escriure

per a mares i pares.

sobre la FAPAC, tal vegada poc coneguda per alguns de
vosaltres amb l’objectiu que la puguem conèixer millor

Quant a l’organigrama de la Federació, hi ha una Junta

i d’aquesta manera poder treure’n molt més profit (del

General de la FAPAC i després cada delegació i subdele-

que en trèiem fins ara) dels serveis que com a AMPA

gació disposa de personal propi que es personifica com

ens proporciona.

Custals, S.L
Obres i restaura.
Llum, aigua, calefacció, gas i AC

Ctra. de l'Escala, s/n (km 3)
Tel: 972 78 81 62 - Fax 972 78 83 57
17 141 BELLCAIRE D'EMPORDÀ
custalssl@girona.com
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Kinesiologia i l’escola rural
En el darrer consell escolar del passat 2 de juliol de l’escola

viure sense estrès, que facilita la gestió de les emocions i

CEIP El Rajaret, les mestres ens varen informar de la volun-

del benestar i potencia la transmissió del coneixement.

tat d’incloure la kinesiologia dins del pla d’estudis del pròxim
curs 2010-2011, tot i que aquest recurs educatiu ja s’estava

Dintre del procés d’aprenentatge de la tasca que té l’es-

aplicant d’una forma implícita en els darrers cursos.

cola, és bo que s’incorporin tècniques o teràpies com

La kinesiologia és una tècnica natural que aplica el test

ció, ioga, revirding, creixement personal...

aquesta o altres, com per exemple tècniques de relaxamuscular com a instrument per equilibrar i reforçar l’energia vital, i millorar així la salut. El seu objectiu és possibili-

La vida de l’escola rural a l’hora de transmetre coneixe-

tar que es treballi d’una forma conjunta cos i cervell a tra-

ment i educar els nostres nens, pot reivindicar moltes

vés d’uns moviments específics, processos o programes.

de les virtuts d’aquestes noves o no tan noves formes
de relaxació i potenciació de l’individu, ja a un nivell no

EL CLATELL QUE ES GRONXA

tan vist com alliberament individual de cadascú, sinó a

Moviment

nivell col·lectiu de comunitat. L’escola de poble es con-

S’aixequen les espatlles i es tira el cap en-

verteix en una aposta cap a una societat més saluda-

davant. Es va girant el cap d’un costat a

ble, més comprensiva i més respectable a molts nivells,

l’altre, a poc a poc. Es fa amb els ulls oberts

però potser i sobre tot quant a la convivència. A tall

i tancats. Tres vegades i després amb les

d’exemple, us citaré l’escrit que va sortir a la revista

espatlles abaixades.

“Temps d’AMPA”, número 5, que publica la FAPAC (Fe-

Utilitat

deració d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de

Relaxa el coll, el sistema nerviós central. Millora la respi-

Catalunya), en l’article sobre escola rural:

ració i el rendiment integral. Concentració i arrelament.
A l’escola:

“En Joan, la Laia i en Marc tenen edats diferents, però

•

Lectura en veu alta i silenciosa

comparteixen una mateixa aula. Aquesta heterogeneï-

•

El llenguatge, el discurs

tat, lluny de ser un inconvenient, és una de les virtuts

•

Memorització

d’aquest model educatiu, reivindicat tant per mestres
com per mares i pares pel seu valor pedagògic. Els es-

EL BALANCÍ
Moviment

colars es converteixen en tutors, els grans ajuden els
petits, es potencia el treball col·laboratiu i tot ajuda a

Asseguts/des a terra amb les cames

adquirir graus elevats d’autonomia des dels primers ci-

doblegades, ens recolzem amb les

cles. Aquesta manera d’ensenyar i aprendre, juntament

mans, fent un moviment endavant i

amb el caràcter integrador, dinamitzador i comunicatiu

endarrere, com si fos un balancí. També es poden fer movi-

fan que la comunitat educativa rural funcioni com una

ments circulars.

família, el que fa que el nen o nena se senti estimat i

Utilitat

alliberat, i així pugui aprendre sense estrès; i això els

Relaxa el sacre i estimula la circulació del líquid cefalo-

pares i mares que optem per un ensenyament en una

raquidi. Augmenta la capacitat d’enfocar i de seure cor-

escola rural ho sabem i ho valorem”.

rectament. Estabilitza la pelvis, els genolls, les espatlles i
els ulls. Millora també la respiració i el nivell d’energia.

Des de la FAPAC estem estudiant la possibilitat d’oferir

A l’escola:

alguns tallers sobre la kinesiologia als pares i mares, ja

•

En el treball amb els ordinadors

sigui a nivell de xerrades o cursos als centres. Propera-

•

Lectura en veu alta

ment, des de la vostra AMPA es donarà més informació.

•

Concentració

•

Esports i jocs

David Font (FAPAC Girona)
Coordinador comissió escola rural

La kinesiologia educativa o Bryan Gym és una gimnàstica del cervell, un recurs educatiu més, per aprendre i

Imatges: “Kinesologia

educativa”

Anna Maria Ardévol
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Parròquia

Naixement de dos grups
Em sembla oportú posar de relleu el naixement de dos grups al nostre poble:
EL GRUP DE JOVES i GRUP ARXIU, que posa en marxa l’arxiu de Bellcaire.
Grup de joves

Grup arxiu

Potser, en comptes de naixement caldria parlar de

Són un grup de persones portades pel desig de guar-

renaixement. Fa uns anys que va funcionar i amb èxit

dar i ordenar material divers sobre la vida i la història

un Grup de joves. Després d’un parèntesi d’uns anys,

de Bellcaire. Sembla que ja tenen força material per

ha renascut en el món dels joves bellcairencs el desig

començar aquesta feina i esperen recollir-ne molt més.

d’organitzar-se, constituir-se en grup i dur a terme

S’han organitzat i estan adequant unes habitacions de

activitats que dinamitzin la vida del nostre poble. És

la Rectoria perquè acompleixin aquesta tasca d’arxiu.

un grup amb il·lusions i molts projectes. Tindrà, com
a seu, els baixos de la Rectoria, com el grup que els

Cal que donem suport i col·laborem en la seva feina. Hi

precedí. Ja els tenen nets i endreçats. Pel que sabem,

ha en joc la història del poble.

la primera activitat que duen a terme és la constitució
d’un grup de teatre, dirigit pel bon amic Joan-Enric,
que ha treballat molt en el món del teatre.

Congratulem-nos del naixement d’aquests grups. És un
exemple de què no tot està perdut, com massa vegades
diem. Hi ha gent disposada a fer la seva aportació a la

Sembla que, a primers d’agost, ens oferiran un tast

vida col·lectiva, o bé, com dèiem més amunt, que volen

del que preparen. Sortiran programes.

fer un pas important en la dinamització de l’aspecte cultural de Bellcaire. A ells, doncs, ÀNIMS I ENDAVANT!!!

Desitgem que aquest grup tingui llarga vida i aporti
moltes coses al desvetllament cultural del poble.

Vicenç Fiol

BAR

LOCAL SOCIAL
DE BELLCAIRE

Menús, brasa i... SOM ELS MILLORS!!!
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L’escola d’abans
El diumenge de la Fira vam poder veure a la Capella de Santa Maria la treballada
exposició dels 40 anys de l’escola nova (CEIP El Rajaret). El cartell anunciador
només parlava de 40 anys d’escola i això va portar a veïns nouvinguts a preguntar
si aquest era el temps d’ensenyament/educació al poble.
Per això, hem cregut oportú recuperar un parell d’articles

senyor es trobava ben envellit i fortament constipat i

referents a l’escola d’abans –hi ha documentació des de

li dóna peu a què demani suplència quan la necessiti,

l’any 1863– publicats a la revista escolar “El Rajaret” núm.

suplència que li és concedida el gener del 1897, quan

25 i 26 (Nadal 1985 i Pasqua 1986), redactats per en Jau-

exerceix com a mestre interí Jaume Brusi.

me Hugas i Solés a la secció “La Plana dels Mestres”.
Fins al 1905 no trobem novament mestre propietari en

Els mestres i l’alumnat

la persona de Joan Vilajeliu. Són uns anys en què no es

La característica principal d’aquell temps és que al po-

troba gaire documentació a l’escola i, per tant, no po-

ble només hi havia un mestre i fou entre els anys 1920-

dem esmentar els noms dels mestres interins d’aquest

1930 quan augmentà la població escolar, lligat, natural-

període. Només hem pogut esbrinar els de Joan Buxeda

ment, a l’augment demogràfic del poble pel conreu de

(1903) i Ricard Capdevila (1905).

l’arròs (1900 - 431 habitants; 1930 - 565 habitants). El
mestre d’aquell temps, senyor Flavi Calderó, arribà a

Joan Vilajeliu exerceix al nostre poble fins al 1909, i va

tenir 76 alumnes, repartits en 37 nens i 39 nenes.

ser substituït per Josep Tremoleda i Barceló, que s’hi està

Un tret a remarcar quant a l’assistència a l’escola és que

d’un curs d’en Pere Caussa) a un dels mestres que s’hi

és força regular durant els mesos d’hivern i primavera

està una colla d’anys (1914-1926), Joan Buxeda i Batlle.

tres cursos fins arribar a l’any 1914 (amb la interinitat

mentre que els mesos de recollida i de més feina al camp
(setembre i juny) minvava l’assistència a les classes.

Buxeda, que com hem dit abans ja havia sigut mestre
interí del poble, havia nascut a Albanyà (Alt Empordà)

És a la visita d’inspecció de l’any 1932 a càrrec de la

el 7 de desembre del 1879 i va venir procedent de la

inspectora Montserrat Torrent quan es planteja la ur-

també població altempordanesa de Pont de Molins. A

gent construcció d’una escola per a nenes. També una

més de tenir el títol de mestre elemental, posseïa el de

altra característica que s’ha de ressaltar és el funciona-

batxiller en Arts i fou una de les persones que tiraren

ment d’una escola nocturna a cura del mateix mestre

endavant el funcionament de la Societat Obrera de So-

per a alumnes de tretze a vint anys (1922 - 7 alumnes;

cors Mutus (vegeu RAJARET núm. 7) a Bellcaire. Havia

1932 - 22 alumnes), bo i apreciant-ne també el ma-

exercit en cinc escoles com a mestre interí o substitut i

teix tret quant a l’assistència. Hom pot observar que,

en altres quatre com a propietari.

en certs moments, el mestre fa constar “que el treball
del camp els té cansats i a la nit prefereixen descansar

A Joan Buxeda el va substituir un mestre ja ben conegut

abans que anar a l’escola”.

per força gent, els qui sou ja una mica grans, el senyor

Un altre tret que cal esmentar és el fet que els mestres

ser objecte d’un article d’homenatge al RAJARET núm.

hi estigueren força anys i algun, fins i tot, hi arrelà.

7. El senyor Flavi hi va exercir una bona tira d’anys (des

Flavi Calderó i Gavaldà, que va arrelar al poble i que va

de l’any 1927 fins a la seva jubilació el 1960). Havia
Així, tenim que des de l’any 1863 (moment en què

nascut a la població tarragonina de Xerta (Baix Ebre)

trobem documents) fins pràcticament a finals de se-

el 16 de març del 1890 i provenia de l’escola de la Vall

gle (any 1896), l’escola és regentada pel senyor Barto-

de Bac a la Vall de Bianya. Havia exercit en tres escoles

meu Ferrer i Codolar, que a la visita d’inspecció feta per

com a mestre interí i en altres dos com a propietari.

Adrià Larrea (26-10-1986) hi fa constar que l’esmentat
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En allò que fa referència a les retribucions hem notat

segurament amb els canvis de règim polític i a la im-

diferents sous segons els docents, malgrat que fessin

portància que donessin en els seus pressupostos a l’en-

la mateixa feina. Així, el senyor Buxeda, l’any 1922 te-

senyament.

nia un sou anual de 2.500 ptes. més 250 ptes. per les
classes nocturnes. L’any 1924 en cobrava 3.000 de sou

Cal fer notar que als anys 1860-1870 rebien directament

i també 250 de classes d’adults. Curiosament, dos anys

de l’Ajuntament, a més de l’habilitat oficial, diverses quan-

més tard (1926) cobrava igualment la mateixa quanti-

titats, especificades en rals, per fer front a les despeses.

tat. Ens estem referint al temps en què l’estat Espanyol
era governat per la dictadura de Primo de Rivera sota la

Així, com a exemple, l’any 1864, quan era alcalde Antoni

monarquia d’Alfons XIII.

Salleras i mestre Bartomeu Ferrer, la inversió municipal

Molts menys diners (suposem que la diferència venia

güent manera: 20 rals per a la subscripció al “Monitor

donada pel títol de Buxeda de batxiller en Arts) cobrava

de primera enseñanza”, 20 més per pagar el blanqueig

el senyor Calderó en una època que tenia més treball a

de l’aula i d’algunes dependències, altres 24 per a les

fou de 228 rals i 50 cèntims, que es gastà de la se-

causa de l’augment de la matrícula escolar que li tocà

escombres i pagar la persona de la neteja i 164 rals i 50

de ple. L’any 1928 el seu sou era de 2.000 ptes. anu-

cèntims per pagar els premis extraordinaris i ordinaris

als més les esmentades 250 ptes. nocturnes. El 1929

dels exàmens generals.

no havia tingut cap augment. Hem d’anar a l’any 1932
(època republicana i de la Generalitat de Francesc Ma-

L’any 1905 el pressupost fou de 73’62 ptes. i hom ja hi

cià), en què l’augment és substancial (3.00 ptes. de sou

pot observar la compra de material escolar (quaderns

més les 250 ptes. d’adults).

de gramàtica, llibres, manuscrits, etc).

Els edificis i el material

A partir del 1910 la dotació ve repartida en dues quan-

No tenim constància del local on es feien les classes al

titats, una per a l’escola diürna i una altra per a la

segle XIX, però en els primers anys del XX fins al 1924

nocturna.

es realitzaven en un local de la mateixa casa on vivia
el mestre, propietat de Joan Puig, situada a la Plaça

Vegeu unes quantes xifres:

de l’Oli. L’any 1922, segons s’esmenta en el llibre de

Any 1911:

73’73 ptes. diürna i 31’73 nocturna

visites d’inspecció, el preu del lloguer era de 250 ptes.

Any 1915:

92’19 ptes. diürna i 38’42 nocturna

anuals i les dimensions de la sala de classes era de 10

Any 1916: 147’45 ptes. diürna i 61’43 nocturna

metres de llarg, 4’5 d’ampla i 3’5 d’alçària. No tenia
pati d’esbarjo ni rentamans i hi havia una sola comuna,

La darrera quantitat es manté invariable fins a l’any 1939.

i dolenta. En aquell temps ja s’estava reconstruint el
Castell-Palau i s’hi estava fent el local per al nou edifici

Anys 1940 i 1941: 171’85 ptes. (quantitat global).

escolar que l’any 1924 ja era ocupat.

A partir del 1944 i fins a l’any 1953: 147’30 ptes. diürna
i 49’10 ptes. nocturna.

Quant al material fix i movible no s’observa pas que hi
hagués cap renovació i que amb el pas dels anys s’anava convertint cada vegada més vell i atrotinat.
A l’igual que en el temps actual, la dotació de material
era insuficient, més agreujat, perquè amb la quantitat
entregada per l’Estat el mestre s’havia de preocupar de
pagar des dels càntirs a arreglar qualsevol cosa com la
pintura, les escombres, la neteja... fins a la compra de
material didàctic (guix, paper, quaderns, llibres, etc.).
Us podem donar unes quantes xifres d’aquesta dotació perquè pugueu copsar els alts i baixos relacionats

Eva Hugas
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Bellcaire, essència de l’art
medieval de l’Empordà (1a PART)
El divendres 2 d’abril d’aquest any 2010, acomplint un encàrrec de l’Ajuntament
de Bellcaire, vaig pronunciar una conferència amb el títol d’aquest escrit, dins
l’àmbit de l’antiga capella del castell. L’ocasió, el lloc i el tema de la xerrada potser
em van entusiasmar amb excés i el discurs va durar quasi dues hores.
Ara, quan se’m demana un resum, la dificultat de com-

de sempre de tota mena d’influències culturals, de

primir-lo resta evident. Crec que el millor que puc fer

contactes comercials i, per tant, de mestissatges.

és intentar recordar quins van ser els aspectes que

Pels mateixos motius, també ha estat un territori

–d’acord amb les preguntes i comentaris del debat fi-

atacat i envaït moltes vegades per mar i per terra,

nal–, més van interessar als soferts i amables assis-

objecte de pillatges i destruccions de tota mena. El

tents. En realitat hi havia tres temes enllaçats, però

patrimoni històric ho ha patit de forma terrible i cons-

una mica diferents, així que he pensat que el millor

tant. Hi hem d’afegir, encara, els desastres naturals,

serà dividir aquest article en tres parts. Començarem

la renovació arquitectònica dels temps de prosperitat

amb els documents coneguts anteriors al mil·lenni que

moderns, les immenses destruccions d’art moble re-

parlen de Bellcaire i el seu entorn, continuarem amb

ligiós... El que avui es conserva del patrimoni empor-

una visió de l’art medieval empordanès amb exem-

danès d’època medieval és molt fragmentari. Josep

ples d’aquesta rodalia i, finalment, parlarem del cas-

Pla, com sempre, ho ha definit molt bé: “l’Empordà

tell de Bellcaire, residència dels comtes emporitans, i

és un camp de ruïnes”.

principalment de les singularitats de la seva capella,
mausoleu comtal frustrat. Al meu entendre, tot plegat

És veritat, tenim moltes ruïnes i edificis o conjunts so-

justifica el títol: Bellcaire és un fonament de l’essència

vint només conservats en part, trossejats, però de gran

de l’art medieval de l’Empordà.

densitat i d’un interès excepcional per la seva singulari-

L’Empordà és, com sabem molt bé, una terra de pas

mostra una personalitat pròpia, força diferenciada de

intensament transitada, oberta al mar, receptora des

les terres veïnes.

tat. En aquest sentit, l’espai de l’Empordà i del Rosselló

Mas Faveta. Foto: Mariona Font
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Notícies de Bellcaire i el seu entorn
d’abans de l’any 1000

(confirmació de les propietats del magnat Riculf), la vil·

Al turó de Bellcaire i a la seva rodalia ja hi havia nu-

la Quarto hi és citada juntament amb altres llocs ha-

En un document del segle següent, d’agost de l’any 959

clis de poblament a l’antiguitat. Per exemple, fa al-

bitats propers: el vilar Maurore, Super stagno, el vilar

guns anys l’arqueòleg Ferran Codina va excavar part

Bonafir i Mala Coniuncta.

d’una edificació que contenia una premsa de vi d’època romano-republicana (del segle III a inici del segle

El nom de Quarto, segurament en el sentit de caire, ca-

I aC), dins el poble, a la confluència del carrer Major

rena d’un serrat de poca elevació, devia fer referència al

amb el carrer Migdia. En altres punts del terme s’hi

puig on es consolidà el nucli de la població i on, temps

ha detectat ocupació humana d’èpoques ibèrica i ro-

a venir, a final del s. XIII, s’erigí el castell dels comtes

mana, en relació amb la propera Empúries. D’origen

d’Empúries. És precisament a inici del XIV quan trobem

més antic, l’important jaciment del Mas Gusó presen-

el nom transformat en Bellicadro, Belcayre..., que se-

ta un ampli ventall cronològic: des dels segles VIII-

gons el gran filòleg Joan Coromines significaria “la bella

VII aC al III dC.

carena del serrat”. Tanmateix, altres autors pensen que
fou justament el castell qui originà un nou topònim que

Els primers documents medievals coneguts –d’entre

tindria el sentit de “bella obra”, en referència amb la

els molts que es deuen haver perdut– on trobem notí-

pedra tallada o a la seva planta quadrada i regular.

cies d’aquest territori, s’inicien amb un judici celebrat
l’any 881 en un lloc dit vilar de Purtós. Hom havia de

Bedenga, l’altre nom del poble al s. IX, avui oblidat, el

dirimir si uns terrenys pertanyien al terme d’Ullà i a

retrobem al llarg dels segles medievals per designar l’es-

la jurisdicció del bisbat de Girona, o bé eren del ter-

glésia parroquial, Sant Joan de Bedenga i també “l’estany

me de Bellcaire i propietat d’un personatge anomenat

de Bedenga”. Així doncs, resta clar que feia referència

Andreu. Purtós s’identifica, sens dubte, amb l’indret

a l’estany i a les seves ribes i terres del contorn sobre

de l’actual mas Blanc, que ja era habitat en temps

les quals es trobava l’antiga església (al seu voltant, a

romans, dins del terme d’Ullà, vora del límit amb Be-

la sagrera, es consolidaria també el poblament). Ens ho

llcaire i avui situat ben a prop de la gran pedrera que

demostra l’existència de la capella desapareguda de Sant

tan embelleix el nostre paisatge. En aquest text del

Cristòfol o Sant Cristau de Bedenga, documentada des

segle IX el topònim Bellcaire encara no hi apareix;

de principi del segle XII com a possessió dels canonges

el poble hi és anomenat com “la vil·la Quarto que en

de Vilabertran. Estava situada força lluny de la parròquia

diuen Bedenga”, o també Bitinga.

de Sant Joan, a l’altre costat de l’estany, al seu marge
nordoest. Al segle XV ja estava arruïnada; després, el seu paratge s’ha
anomenat del Sant Crist. En conec
l’emplaçament gràcies a l’erudit escalenc Miquel-Dídac Piñero.
Els altres quatre topònims de la contrada que figuren al text de l’any 959
ens permeten comprovar l’antiguitat
del nom i del poblat de Sobrestany
(Super stagno). Del vilar dit Maurore –que alguns autors identifiquen
erròniament amb les muntanyes de
les Maures–, també ha perdurat el
nom, Moror, deformat actualment en
Morós (que potser s’hauria d’escriure
Morors). El nom del “pont de Morors”
no ens enganya: l’antic vilar estava

Pont Morós. Foto: Mariona Font

situat al peu del turó de Bellcaire, als
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El mas Blanc, al peu de la
muntanya d’Ullà, on al segle IX
hi havia el vilar de Purtós

encontorns del mas Pantaleó. Però potser també compre-

hagin perdurat, cosa improbable, la seva situació no podrà

nia terres de més cap a migdia, amb el puig del mas Fa-

deixar de ser un misteri. Hem de tenir en compte que altres

veta, ja que més enllà, entre el cementiri i aquest mas, hi

poblats medievals de la rodalia, com el Palau, ja habitat en

ha l’indret conegut per la Creu de Moror, d’acord amb les

època romana, amb l’església de Santa Maria depenent de

investigacions de la historiadora de Bellcaire Mariona Font,

la parròquia de Bellcaire, i l’Aragall, situat als voltants de

una informació que li agraeixo de tot cor.

la Torre Ferrana, tots dos documentats al s. XIII, podrien

De fet, a l’alta edat mitjana s’anomenava vilar un veïnat de

ho crec probable.

tenir relació amb aquests topònims més antics, tot i que no
cases o masos escampats, o bé agrupats de manera irregular, en un paratge de no gaire extensió. Una vil·la –de-

Cal tenir en compte l’exemple del ja comentat vilar de Pur-

nominació de Quarto-Bedenga als s. IX i X– era un poblat

tós. Allí, el dia 17 de maig de l’any 881, a l’acte del judici

agrupat que posseïa un terme, generalment extens, sovint

públic, hi eren presents el bisbe Teuter de Girona, els com-

amb altres petits nuclis i masos, que tributava els drets

tes germans Delà i Sunyer d’Empúries, el vescomte Pere,

jurisdiccionals al comte o a algun senyor immune. Les vil·

amb vuit jutges, testimonis i nombrosos clergues i laics.

les d’època carolíngia no s’han de confondre amb les viles

Tanmateix, del lloc de Purtós no en coneixem cap altra re-

sorgides més tard, a la baixa edat mitjana, que eren pobla-

ferència posterior, el seu nom va desaparèixer. No hi ha

cions més grans que els pobles i més petites que les ciutats,

dubte que el vilar es va despoblar o va canviar de nom.

que aviat van tenir una activitat mercantil important.
La voluntat de relligar les fonts escrites amb els testimonis
Del document de 959 ens en queden dos topònims que,

materials de vegades ens aporta troballes ben atractives,

ara com ara, no sabem identificar sobre el territori: Bonafir

però més sovint ens encara amb enigmes insondables i

i Malaconjunta. Tot i que és poc recomanable embolicar-se

amb preguntes sense possible resposta, que esdevenen

en interpretacions etimològiques, diríem que el darrer nom

reptes permanents, i també divertits.

pot indicar un punt on s’unien camins de mal pas. Si no
ens hi ajuda alguna descoberta als arxius o alguna persona

Joan BADIA-HOMS

molt coneixedora del terme en el cas que els noms de lloc

Historiador
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Cançoner de la nova cançó

Josep Maria Espinàs, Els 4 gats, Guillermina Motta, Sal-

El llimoner – (Lemon tree – W.Holt)

vador Escamilla, Lluís Llach, Jaume Arnella, Xesco Boix,

Adaptació: Josep Maria Andreu

Pau Riba, La Trinca, Els Esquirols i molts d’altres van
crear un moviment artístic a partir d’una cançó moderna en català, ara fa poc més de 50 anys, en ple franquisme, que s’anomenà la Nova Cançó.
Cançons com Cap a futbol, Les floristes de la Rambla,
Les rondes del vi, La casa del sol naixent... varen agafar
una gran volada i que es cantaren, i es canten, arreu
dels Països Catalans i fora d’aquests.
La cançó que avui us presentem és El llimoner (Lemon tree), que fou popularitzada per la Maria Cinta, en
aquells anys d’esplendor musical.
El llimoner, que tal com diu la lletra, si el mires bé...
podràs saber, que diu una lliçó. I és cert. En aquest cas
ho enfoca al món de l’amor, però sabem tots que això
és extensible a molts àmbits. Moltes vegades les coses
són disfressades i de fora semblen una cosa, però la
realitat n’és una altra. D’exemples no ens en falten;
el gran problema és quan aquesta disfressa es fa amb
voluntat i males intencions.
Gaudiu de la lletra. La música la podreu trobar a molts
discos, de ben segur, però no us perdeu el doble cd (an-

Un dia el pare m’ho va dir:
Si véns t’ensenyaré,
un arbre verd que hi ha al jardí,
i en diuen llimoner.
Si mires bé podràs saber,
que diu una lliçó,
no tot és bo només perquè
fa goig i té color.
Llimoner, tan alegre, dolça flaire, ple de llum!
Llimoner que enamores i que ens omples de perfum.
Llimoner, tu ens enganyes, el teu fruit no es pot menjar.
Llimoner, a vegades és millor només mirar.
També un dia a mi em passarà,
que, sense saber com,
l’amor diu que em vindrà a buscar,
així m’ho diu tothom.
Si trobo que és molt ben plantat,
ja sé què hauré de fer,
mirar si tot és veritat,
o és com el llimoner.
Llimoner, tan alegre, dolça flaire, ple de llum!
Llimoner que enamores i que ens omples de perfum.
Llimoner, tu ens enganyes, el teu fruit no es pot menjar.
Llimoner, a vegades és millor només mirar.

teriorment editat amb vinil) publicat per EDIGSA anomenat “1961-1983 NOVA CANÇÓ Inicis i evolució.”

Robert Pellicer i Viader
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Un nou grup de teatre a Bellcaire

Com molts de vosaltres ja sabeu, el passat dia 1 d’agost
ens vam presentar al local social del nostre poble com
a nou grup de teatre. Vam representar un bocí de l’obra
que representarem d’aquí unes setmanes, vam fer uns
esquetxos d’altres obres que estan al nostre cap per fer
més endavant, vam recitar alguns poemes... i, per què
no dir-ho, ens va sortir molt bé!
El cas és que estem molt il·lusionats amb aquest nou
projecte, ja que per a molts de nosaltres és una nova
etapa en la qual gairebé tot ens és nou, ja que no havíem fet teatre anteriorment.
També cal afegir que les portes estan obertes a tothom
que hi estigui interessat i que li agradaria sentir què se
sent actuant davant tot un poble, perquè per sobre de tot
anem a passar-ho bé i a divertir-nos sobre l’escenari.
No voldria acabar sense agrair a tota la gent que ha fet
possible la funció (portar decorats, temes logístics de
llum i so, apuntadors...) la seva tasca, ja que encara
que no pugin a l’escenari, la seva feina és tant o més

Quan els dèspotes.
Quan les entitats bancàries.
Quan els terratinents.
Quan els falsos profetes.
Quan els creditors.
Quan els escanyapobres.
Quan els nens de casa bona.
Quan els qui provoquen les guerres.
Quan els qui prediquen el que no creuen.
Quan els socis capitalistes.
Quan els qui dogmatitzen.
Quan els qui pontifiquen.
Quan els qui acusen.
Quan els qui jutgen.
Quan els qui condemnen.
Quan tots aquests i els altres
seran morts i enterrats,
una catifa verda d’herba
cobrirà tota la Terra,
i els xais de Déu pasturaran enmig del gran silenci.
Llàstima que no hi haurà ningú per veure-ho.
Miquel Martí i Pol

important que la dels actors.
Esperem que no falteu a la pròxima cita teatral a BeAra sí, us deixo amb una poesia de Miquel Martí i Pol

llcaire d’Empordà i que passeu una bona Festa Major!

que ens ha agradat molt a tots els membres de teatre i
que volem compartir amb tots vosaltres:

Jordi Danés Brunsó
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Sí Bellcaire s’empujola

On s’alça el castell que un dia

Esvelta turgent i bruna,

entorn del castell, roman,

posseí en comte Ponç-Hug,

mai no li manca el consol

als seus peus, l’ esglesiola

es manté amb la gallardia

de rebre el raig de la lluna

tan bella, de Sant Joan.

del qui venç el temps feixuc.

o la pluja d’or del sol.

Nau major alta i estreta,

Quan el veus ja no l’ esborres

romànics els arcs formers,

dels teus ulls que l’han fitat,

campanar de cadireta

el flanquejaven sis torres,

absis voltat de rosers.

quatre li han caigut de mal grat.

Poesia:

Montserrat Vayreda (1924-2006)
Treta del llibre:

“Els pobles de l’Empordà”
Musicada per:

Entrem a la vella vila

En resta una que s’enlaire

per un carrer ple de sol

gairebé a vol d’ocell,

que ardidament us enfila

es el símbol de Bellcaire,

al capdamunt del pujol.

Princesa del seu castell.

Pere Bruguera i Pujol
La canço ens l’ha fet arribar:
Pere Bruguera

JOVENTUT

Cançó del casal de Bellcaire 2010
El casal de Bellcaire
és el millor que hi ha
on aprenem a jugar
a riure i a cantar.
Voldria poder-hi anar tot el dia
Oh no, no puc!
Ah! Ah! Ah! a la una he de marxar a dinar…
Pedalant o amb autocar
a la piscina hem d’anar
on aprenem a nedar
i també a bussejar.
Voldria jo de caps poder-m’hi tirar
Oh no, no puc!
Ah! Ah! Ah! la Fina em renyarà i l’Alba riurà.
A futbol jugarem
i molt bé ens ho passarem
amb pintura ens banyarem
i després ens dutxarem.

Voldria poder-hi anar tot el dia
Oh no, no puc!
Ah! Ah! Ah! a la una he de marxar a dinar… (bis)
(S’ha de cantar amb la melodia d’en Doraemon)
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Sopar de dones
El dissabte 27 de març es va realitzar el sopar de dones al Restaurant Ca la Montserrat de l’Estartit

II Jornada Castell
Palau Comtes d’Empúries
Aquesta jornada es va iniciar el
matí amb el 2n intercanvi de plaques de cava, en el qual aquest any
es regalava la placa amb la imatge
de l’església de Sant Joan.
A les 12 hores, a la capella de Santa Maria, l’historiador Joan Badia i
Homs va fer una xerrada que duia
per títol “Essència de l’art medieval
a l’Empordà”.
A la tarda es va cloure la jornada
amb els jocs per a petits i grans de
“Guixot de 8”.

Activitats
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XXXII Marxa popular Xino-Xano
Dilluns de Pasqua 05/04/10
Aquest any hi va haver una assistència de 287 participants. El temps
va acompanyar molt, ja que va ser
un dia assolellat de primavera.
Hi havia una “marxa curta”, de 12,2
km i una “marxa llarga” de 19,6 km,
que anaven de Bellcaire en direcció
Maranyà –aquí es trencava per tornar a Bellcaire els que feien la marxa curta– i se seguia direcció Mas
Notari passant per la Creu d’Albons
fins a arribar al Local Social els que
feien la marxa llarga.
L’empresa DYA va haver d’assistir a
una adolescent que s’havia fet mal
en un turmell, va haver de fer repòs
uns dies, però no va ser res greu.
L’obsequi que es donà fou un canti
de ceràmica.
La marxa va ser organitzada per
la Comissió de la Marxa Popular i amics del poble, amb la col·
laboració de l’Ajuntament de Bellcaire d’Empordà, Carnisseria Santi,
Cooperativa Costa-Brava i Fruites i
Verdures Font.

Trobareu més fotografies al bloc: www.cebellcairenc.blogspot.com (Centre Esportiu Bellcairenc: Pestanya de Marxa Xino-Xano).
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Festa de la Divina Pastora
Els dies 17 i 18 d’abril es va celebrar la
festa de la Divina Pastora, el dissabte
al matí amb l’actuació del rondallaire
Cesc Serrat i, a la nit, amb l’actuació
dels grups Plan B de Palafrugell, Matats de Torroella i tancament de la nit
jove a càrrec de DJ Meta.
El diumenge es van iniciar els actes
amb l’ofici a l’església parroquial i,
seguidament, la fira escolar organitzada des de l’AMPA de l’escola. L’encarregada d’inaugurar la fira va ser
la Marta Serra a qui, després que

Nit jove. Actuació del grup “Plan B”.

dirigís unes paraules al públic assistent a la plaça, se li va fer entrega
de regals com a agraïment per la
seva dedicació i aportació a l’escola
de Bellcaire.
A la tarda es van realitzar les sardanes, el concert de tarda i ball a
càrrec de l’Orquestra Meravella.
L’exposició que es va fer a la Capella
de Santa Maria anava sobre els 40
anys de l’escola nova de Bellcaire.
Nit jove. Actuació del grup “Matats”.

Fira escolar.

Entrega d’obsequis a la Marta Serra.
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Festa de la gent gran

El diumenge 13 de juny es va celebrar la festa de la gent

Com es pot veure a la foto de grup, hi van haver força

gran. Es va iniciar amb un ofici solemne amb l’acompa-

assistents, entre homenatjats i acompanyants.

nyament del grup Samara. Després de fer la foto de
grup, els assistents es va dirigir al local social a dinar.

El grup Nova Gamma van ser els encarregats d’amenit-

Van ser obsequiats amb un rellotge i flors.

zar la vetllada.

Fresca a la plaça
El divendres 17 de juliol encetàvem les actuacions

Els actes han sigut organitzats des de l’Àrea de Cul-

a la fresca amb el magnífic espectacle professional

tura de l’Ajuntament de Bellcaire d’Empordà i amb la

de dansa i veu englobat dins el projecte de Dansa

col·laboració de l’Àrea de Patrimoni Cultural i Cultura

i Patrimoni Cultural. Estem molt satisfets d’acollir

del Consell Comarcal del Baix Empordà, Interdansa, i

per tercer any consecutiu aquest espectacle en el

Associació de Joves de Bellcaire.

qual s’intenta donar a conèixer la dansa a través del
nostre patrimoni cultural. Els ballarins provenien de
New México (USA) de la companyia Moving People
Dance, Uruguai, Rússia, Finlàndia, Catalunya, Austràlia, Taiwan, Texas, sota la direcció d’Anna Pons.
Brillant actuació de Trish Hatley, una de les figures
més populars del jazz dels Estats Units i nominada a
dos premis Grammys. Unes 220 persones ompliren
la plaça per veure l’espectacle.
El divendres 30 de juliol es va projectar a la plaça la
pel·lícula Avatar i finalitzarà el dia 14 d’agost amb les
havaneres a càrrec dels “Cremats”, amb el tradicional
cremat per a tots els assistents.

Text Activitats:

MARTA FUSTER
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En Xicu Canyai
Francisco comas negre. També és conegut com a “l’avi xicu” o bé pel
sobrenom de l’encapçalament.
servei militar a l’Àfrica, juntament amb el meu pare
i l’Alfred Mercader (avi), dels quals guardo una fotografia de quan estaven a punt de llicenciar-se i que
em permeto incloure en aquest escrit com a document
gràfic, ja que pertany als 20 anys del segle passat i
d’aquella època no és gaire fàcil trobar testimoniatges
documentals.
La Margarida, la tercera, es va casar a Palamós i tenia
una filla, la Irene, que durant la guerra civil i fugint
dels bombardejos vivia amb els avis i família a Bellcaire (em diu la Lluïsa que ja són tots difunts).
En Pepito va ser el quart, que a causa de la guerra
i a les seves conseqüències, ja que del meu record i
durant una temporada en què les esquerres havien
guanyat unes eleccions, va ésser alcalde del poble
i això va ésser prou perquè, una vegada acabada la
contesa, li costés un temps de presó, per això es va
casar força gran i no tingueren fills. Era molt amic
del meu pare, ja que els dos eren molt aficionats a
la fotografia. A casa hi havia una habitació fosca on
L’avi Xicu en plena activitat creativa. Gentilesa de la seva
néta Lluïsa Comas Marcó.

hi tenien improvisat un laboratori. Hi posaven una
làmpada vermella, amb la qual quedaven en penombra, i amb un atuell que contenia aigua i barre-

Les dades que no coneixia d’ell les he preguntades a la

jant-hi algun producte químic, revelaven els carrets

seva néta Lluïsa. Així que per ella he sabut que el so-

i feien les còpies. Recordo haver vist un caixonet,

brenom de “Canyai” li venia perquè era un home molt

que dissortadament s’ha perdut, ple de negatius

creient (si no recordo malament, als primers anys de

fets amb vidre.

la meva vida l’havia vist a l’església fent de sagristà).
Mai no deia una paraula malsonant i, segurament, quan

Sé que els avis Xicu tingueren un altre fill que de molt

volia mostrar sorpresa o admiració per qualsevol cosa,

jove es va ofegar al Rec del Molí, si bé aquest jo no el

en lloc de dir “carai” ell deia “canyai” i la gent, que en

vaig pas conèixer.

aquell temps era molt aficionada a rebatejar tothom,
van fer-ho també amb ell posant-li “Canyai”.

La nissaga dels Comas la deixo aquí, ja que el meu
propòsit és parlar concretament del patriarca de la

Era el masover del mas del carrer Major número 2,

família. L’avi Xicu, de vell, es va quedar cec. Mai no

propietat del famós oftalmòleg begurenc Dr. Arruga.

he conegut ningú que, després d’haver-li sobrevingut

En Xicu estava casat amb Lluïsa Feliu Amat i van tenir

tal desgràcia, visqués tan resignat com ell els últims

quatre fills, als quals jo vaig conèixer. El primer és en

anys de la seva vida.

Joan, casat amb l’Anna Marcó, que foren pares d’en
Francesc (e.p.r.) i la Lluïsa. El segon és en Salvador,

Una vegada (jo deuria tenir set o vuit anys), baixà-

casat amb la Maria Bagudà (Maria Bonica), pares de

vem amb el meu pare pel Camí Fondo (actual per-

la Rosa i la Francisca. Per cert, en Salvador va fer el

llongació del carrer Major) i, en arribar a l’alçada de

Lletra
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l’Horta, el vam trobar que venia de l’era de la casa
(l’era era on actualment la família Casas tenen un
gran magatzem agrícola, al costat de la carretera i
de l’actual benzinera). Deurien ésser les cinc o les
sis de la tarda (hora vella d’aquell temps). Portava
l’aixada a l’espatlla, fet que volia dir que havia estat
“treballotejant” o cavant en algun racó de l’era. El
meu pare el va saludar dient-li: “Xicu, s’ha d’anar a
retiro?”. Ell va respondre: “Sí, doncs, per a mi ara
ja és de nit. A vosaltres us conec per la veu, però
no veig res més que dues ombres”. A mi aquesta
resposta em va impressionar, ja que tot just el sol
s’acabava d’amagar darrere la muntanya.
A partir d’aquell moment, si passàveu per davant de
casa seva, el vèieu assegut en una cadira, al costat
de la porta amb la seva barretina vermella, el seu
bastó i amb els ulls clucs, com si dormís (ja que
encara que els hagués obert, no li servien de res). I
sempre, canturrejant. Quan ell considerava que era
l’hora en què la mainada anàvem a l’escola, seguint
la paret amb el bastó anava cap a la plaça. S’asseia
a la paret, que en ell aquell temps l’encerclava, i
esperava que féssim rotllo al seu davant i que algú li
digués: “Xicu, canteu-ne una”. L’home, encantat de
la vida, deia: “Aquesta és dedicada a fulano o fulana
de tal”. Començava a entonar i, mentre tingués audiència, mai no esgotava el repertori.

D’esquerra a dreta, Salvador Comas, Ramon Llorens i
Alfred Mercader.

De tant en tant, el senyor Calderó, per la tarda, el

Pobre avi Xicu. Ell tampoc no parava de cantar. Supo-

convidava a entrar a l’escola. Aquell era el moment

so que així li ho desitjo, que d’aquesta manera fóra

més feliç de la seva resignada vida. Es passava tot

del tot feliç. Doncs s’ho mereixia prou ja que, tinc

el temps cantant una cançó rere l’altra fins que el

entès, tota la vida havia estat un bon home.

senyor Calderó li deia: “Xicu, ara ens haureu de
deixar treballar una miqueta”. L’home, comprensiu,

Jo admirava aquell home, no precisament per les se-

s’aixecava i acompanyant-se del bastó sortia i mos-

ves aptituds poètiques i musicals, que també; sinó

trant l’alegria que havia tingut aquella tarda ens

sobretot per la memòria prodigiosa que tenia en re-

deia: “Adéu-siau, fins una altra”. Havia passat una

cordar les nombroses paraules de què se servia per

tarda feliç.

composar les seves innombrables cançons sense poder-les deixar escrites en el moment de composar-

A mi em produïa una gran tristesa compassiva. Sem-

les i, després, cada vegada que volia perfeccionar-les,

pre que el sentia cantar me’n recordava d’una faula

poder-les llegir sense haver de fer l’esforç, de recor-

que havia llegit, crec que de Samaniego o Iriarte, no

dar-les i retenir-les a la memòria.

ho puc precisar, que narrava que hi havia un ocellaire
que es dedicava a caçar ocells per vendre’ls i quan en

L’avi Xicu és un dels personatges, no pertanyents a

tenia un que no cantava gaire, amb un ferro roent, li

la pròpia família, que he conegut al llarg de la meva

cremava els ulls. Llavors el pobre animalet no parava

vida i que recordo amb un afecte més entranyable.

de cantar encara que, segurament, el seu cant era un
plor continuat.

ValEnTí llorEnç PaGÈs
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Esports
GIMNÀSTICA RÍTMICA

Judit Soler

Judith Soler Barnosell, bellcairenca d’11 anys, aquest any ha acabat 6è de primària.
La Judith practica la gimnàstica artística al Club Gimnàs Montgrí des
de fa 3 anys. Aquest any s’ha iniciat a la gimnàstica rítmica i ha fet
molt bon paper en les competicions dels jocs esportius escolars de
Catalunya, en les dues modalitats.
S’ha classificat, juntament amb el
seu equip, en les dues modalitats
(nivell-A) per a les finals nacionals
de Catalunya.
A les finals nacionals de gimnàstica
artística no hi va poder assistir, ja
que coincidien amb les competiciJudith en la modalitat de pals individual.

ons territorials de conjunts de gimnàstica rítmica i va escollir l’opció
del treball en equip per poder assolir la fita plegades. I així va ser:
van quedar primeres classificades
de conjunts de nivell A a la categoria aleví a les finals territorials.
El seu conjunt estava format per
tres cordes, dues mans lliures i una
substituta:
Judith Soler (Bellcaire), Maria Ribes
(l’Estartit), Irina Moriscot (Torroella de
Montgrí), Mel Peiris (l’Escala), Chloe
Muñoz (Torroella de Montgrí) i Esther
Estanyol (Torroella de Montgrí).
Neus Barnosell

Foto de conjunt en cordes.

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)
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Curiositats sobre l’espècie humana
Sabies que…
•

Charles R. Darwin
(1809 – 1882)

L’espècie humana som comunitats caminants de
bactèries. Va passar fa 2.500 milions d’anys, quan
les bactèries es van unir entre si per formar cèl·
lules complexes i aquestes cèl·lules complexes van
formar part de nosaltres. “Estem fets de bactèries
unides les unes amb les altres”.

•

El cervell humà, durant la gestació i més enllà del
naixement, no para de créixer. El cervell en néixer
només té un terç de la grandària que aconseguirà
en arribar a l’edat adulta. En néixer pesa aproximadament uns 300 grams i el cervell es fa “adult” entre

•

•

els 3 i els 5 anys i pesarà una mica més d’un quilo.

llarg de tota la seva existència un cert infantilisme

El cervell humà consumeix quantitats importants

i propensió al joc; en major mesura en els homes

d’energia, concretament al voltant del 20 % de la
disponible al nostre cos. Aquesta despesa no la pro-

que en les dones en edat adulta.
•

que el nen va adquirint al llarg de la seva vida.

funcions físiques, sinó aquelles amb les quals el cer-

Quan un nen presenta dificultats en el llenguatge

vell busca dades de la memòria i és en virtut de les

o en la comunicació, moltes vegades també pre-

de futur. És a dir, que l’energia que gasta el cervell

senta dificultats en el joc simbòlic.
•

Els infants neixen molt immadurs, a causa de dues

•

Les paraules només transmeten el 7 % del missat-

qualitats: la grandària del cervell i el fet de caminar

ge; el to de veu, entre el 20 i el 30 % i la resta del

drets. El fet de caminar drets va provocar que la

nostre cos, especialment el rostre, entre el 60 i el

pelvis es desplacés i amb ella l’aparell reproductor

80 %. Per tant, el 93 % d’un missatge es transmet

de les femelles, causant un part dolorós. El cervell

mitjançant la comunicació anomenada no verbal.

és immadur en néixer, es desenvolupa i creix des-

•

Es calcula que quan un nen arriba a l’escola ja ha
assimilat més de 14.000 paraules.

prové del pensament i de la toma de decisions.

•

El joc és la base dels aprenentatges, de tots els

dueix les funcions de reconeixement de l’entorn o les

quals realitza prediccions, deduccions, avançaments

•

L’espècie humana és quasi l’única que conserva al

•

Els humans i els animals reaccionem igual davant

prés del naixement, d’aquesta manera s’aconse-

del dolor, però els humans tenim la imaginació que

gueix que el cap del nen passi pel canal del part.

els animals no tenen; en tenim prou amb imagi-

Perquè neixi un nen plenament madur, l’embaràs

nar-nos una amenaça per estressar-nos. D’aques-

hauria de durar 2 anys, i llavors, per grandària del

ta manera som més capaços d’emmalaltir per es-

cap, seria impossible que sortís.

très, per estrès psicològic.

Diferents estudis avalen que per a ser un adult
independent, un ha hagut de ser primer un infant

Maria Carme Serra

dependent.
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Salut

Herpes genital
El contingut d’aquest article
pertany als “fulls d’informació per
a pacients” que CAMFIC publica
al web: www.camfic.cat

Les infeccions pel virus de l’herpes genital són freqüents.
Pertany a la mateixa família de virus que provoca la
varicel·la o l‘herpes labial i actualment no es disposa
de vacuna. Es contagia per contacte sexual, contacte
directe amb la pell, mucoses o secrecions de les persones infectades en relacions genitals o orals, i també
es pot contagiar a través d’objectes si no s’extremen
les mesures higièniques quan es presenten lesions. Són
contagioses les lesions típiques de l’herpes (vesícules
agrupades sobre una base vermellosa), però també són
contagioses lesions indetectables.
Als 5-7 dies del contagi apareixen les vesícules, amb
dolor i picor intensa, a les zones de contacte sexual.
Quan les lesions apareixen per primer cop es poden
acompanyar de malestar general, febre, mal de cap,
dolor muscular i molèsties en orinar, amb augment de
secrecions genitals. De vegades les butllofes es poden
agrupar i donar lloc a nafres.
Una vegada infectada, la persona serà portadora del vi-

X Si creu que pot tenir un herpes genital no dubti a consultar el metge. Hi ha tractaments per
escurçar el primer brot i, si les repeticions són
freqüents, es poden evitar.
X Utilitzi preservatius, masculins o femenins, en
tots els contactes sexuals. Quan presenti lesions, cal abstenir-se de tenir contactes genitals.

rus per a tota la vida. Pot presentar nous brots de lesions
que acostumen a ser més lleus i de durada més curta, i
acostumen a disminuir en freqüència al llarg dels anys.

vant de sospita d’infecció consulti amb el seu metge,
llevadora o ginecòleg, en algun cas podria ser necessari

Una persona infectada es pot tornar a contagiar per un

realitzar una cesària.

virus herpes d’un altre tipus o subtipus.
autors:

El risc d’adquirir el virus de l’herpes a l’embaràs és molt
baix i és poc probable que el fetus s’infecti, però da-

ànGEls raMírEz HidalGo
oriol rEBaGliaTo nadal

il·lustració:

VErónica MonTErdE
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L’estiu i el meló
Ens tornem a trobar en plena temporada d’estiu.
He pensat que el millor que us puc explicar aquest estiu
són receptes de cuina que us siguin fàcils de preparar
i que siguin molt i molt bones al paladar.
Amb la calor d’estiu no ens ve massa de gust entrar a la

Ara us donaré una recepta de crema de meló, que po-

cuina i començar a preparar plats complicats i laborio-

dreu prendre ben freda i tenir-la preparada amb hores

sos, i molt menys si això vol dir passar calor davant dels

d’antelació per no estressar-nos en el moment del dinar

fogons o del forn, per tant, buscarem receptes senzilles

o sopar.

i si són fredes millor que millor.

Crema de meló

Tots sabem que el cos humà està compost per més d’un
80% d’aigua. És importantíssim que durant les èpoques

inGrEDiEnTS

de calor no perdem massa aigua en les hores de més

1 meló francès (cantaloup), un pot de nata per cui-

escalfor. Hem de procurar anar reposant tota l’aigua que

nar, un ram d’alfàbrega, sal, oli d’oliva, vinagre de

perdem fent esport, caminant o treballant. Si suem molt,

xerès.

hem d’anar fent glopets de líquids i si pot ser, que tinguin
PrEPArACió

un punt de sucre, que ens donarà força i humor.

Talleu la polpa de meló a talls i passeu-la pel turmix
Bé, ja que el estiu és l’època en què trobem els millors

juntament amb la crema de llet fins que obtingueu

fruits del món com melons, síndries, cireres, nespres i

una crema. Saleu-la, afegiu-hi 2 o 3 cullerades d’oli

tot tipus de fruites sucoses, farem algunes receptes en

i una de vinagre.

les quals l’ingredient principal seran les fruites i els seus
sucs. En aquest primer tram: el meló.

Prepareu una vinagreta amb 10 cullerades d’oli, 3
de vinagre i l’alfàbrega ben picada.

beguda freda de meló
inGrEDiEnTS

Serviu la crema en bols individuals i poseu-hi un fil
de vinagreta al ben mig de cada bol.

Un meló, unes fulles de menta, glaçons, oli d’oliva,
sal i pebre.

No em direu que no és una recepta senzilla i fàcil.
Si la voleu millorar una mica més la podeu servir
PrEPArACió

amb flocs de pernil que prèviament haureu embo-

Tritureu el meló amb les fulles de menta i els gla-

licat amb paper de cuina i posat al microones un

çons, si pot ser en una batedora de tipus americà

minut. Veureu que el pernil s’asseca i el podeu tallar

de gerra. Ha de quedar molt i molt fi, si veieu que

a trossos o bé fer-ne pols, amb el qual empolsima-

queda cremós hi podeu afegir una mica d’aigua.

reu la crema.

Quan ho tingueu triturat hi afegiu una mica de sal i
de pebre per potenciar més el sabor i, finalment, un
bon raig d’oli d’oliva. Torneu-ho a barrejar i guardeu-ho a la nevera fins al moment de servir.
Aquesta recepta no és una sopa, sinó que és una
beguda per beure a qualsevol hora amb bona companyia. Ja veureu que us encantarà.
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