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CoL·LaBoRaCionS:
Podeu col·laborar amb El Castell aportant les vostres fotos per publicar-les a la portada, i també amb
fotos antigues per a la secció d’àlbum fotogràfic,
cartes, receptes gastronòmiques, entreteniments
i qualsevol article o reportatge que considereu.
Per a això, us podeu posar en contacte amb qualsevol membre del Consell de Redacció o bé fer el lliurament a REVISTA EL CASTELL, Plaça dels Comtes
d’Empúries, 1 - 17141 Bellcaire d’Empordà.
Mail: elcastell@bellcaire.net
L’Editorial i el Consell de Redacció no s’identifiquen necessàriament
ni es fan responsables de l’opinió publicada en aquells articles i
reportatges que apareixen signats.
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Editorial

La història. Del passat al present.
Sempre s’ha comentat que per entendre el present s’ha de conèixer el
passat, és a dir, la història. I la història de Bellcaire és, innegablement,
molt rica i extensa. És per aquest motiu que la secció d’HISTÒRIA o els
articles que en fan referència són cada vegada més amplis i diversos.
En aquest nou número d’El
d’El Castell us oferim, com a documents histò
històrics, un article sobre la benedicció del nou altar de l’església parroquial,
les vivències i anècdotes d’un veí en el MÓN D’AHIR i les interessants
i valuoses aportacions de l’historiador Joan Badia-Homs que, en tres
parts, ens descriuen molt pedagògicament els orígens, topònims, vi
vilars i/o veïnats, art i edificis medievals... de Bellcaire, els quals, entre
pastots plegats, ens fan tenir un major coneixement sobre el nostre pas
sat, la nostra història més local.
En aquest sentit, també, encara que més contemporani, és l’extraordinari reportatge de Marc Foix –també dividit en parts– sobre la història del
futbol a Bellcaire i com, a través de la història i evolució d’aquest esport,
podem fer una anàlisi i tenir un coneixement més proper de la vida social
de cada època i, per tant, dels seus canvis amb el pas dels anys.
Un altre article –en certa manera històric– és sobre la restauració del
Castell-Palau de Bellcaire, dels orígens d’aquest magnífic conjunt arquitectònic, de les seves antigues restauracions i, sobretot, d’aquesta
última, amb la qual es pretén donar resposta a les necessitats actuals
del municipi amb la intenció de potenciar-ne el llegat històric.
I, dins de la història més propera, en Valentí Llorens ens aporta un
succés esdevingut l’any 1983 a Bellcaire, que ens mostra com un petit
homenatge a les dones del nostre poble, altruistes i desinteressades...
I dins de la història no podem ni volem deixar de tenir un entranyable,
sincer i emocionat record cap en Robert Pellicer, el qual, per voluntat
pròpia, ens va deixar un últim escrit de la seva secció, EL CANÇONER,
que publiquem en aquest nou número d’El Castell. Una secció en la
qual a través dels seus comentaris i les seves aportacions ens ha enriquit musicalment, però també culturalment i socialment.
Aquest Consell de Redacció vol agrair-li la seva col·laboració durant
tot aquest temps. El buit que ens ha deixat com a bellcairenc només
s’omplirà amb el seu record. El nostre més sincer condol a familiars
i amics.
I tot recordant algunes de les melodies proposades i comentades per
en Robert, com de ben segur a ell li hagués agradat, us desitgem
unes bones festes de Nadal i un bon 2011.
El consEll dE rEdacció
Edita: AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D’EMPORDÀ
consell de redacció: M. Carme Serra, Ferran Teixidor, Marta Fuster i Carles B. Gorbs
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Fil directe amb l’alcalde
En el “Fil directe” de l’any 2007, pocs mesos després d’assumir l’alcaldia, us deia: “Hem intentat afrontar els reptes amb la
valentia i serenitat que creguem que es mereixen. Al capdavall
es tractava –es tracta– d’intentar reconduir la situació anterior,
amb la mínima crispació possible i amb la intenció de generar
un ambient de diàleg. No sempre es veuen les coses del mateix
color, però quan impera el respecte i l’honestedat tot es torna
més fàcil”. Amb tota modèstia, crec que ho hem aconseguit i
així ho hem volgut manifestar al començament de l’escrit que fa
el Grup Municipal de Bellcaire-AM en aquesta mateixa revista.
Dit això, i estant ja al final d’aquesta legislatura, voldria comentar-vos, ni que sigui una mica per sobre, la situació econòmica
del nostre Ajuntament davant d’aquesta greu crisi econòmica
general que estem patint des de fa tres anys.
Actualment, com tothom sap, la situació de crisi econòmica
no ha deixat indemne a molts ajuntaments. La reducció de la
recaptació municipal, que provenia en bona part del sector de
la construcció (llicències, plusvàlues) i la utilització d’aquests
ingressos per fer front a les anomenades despeses corrents,
és a dir al pagament de sous de la plantilla de personal o serveis, ha portat a molts ajuntaments a un endeutament insostenible per als consistoris. A més, aquest any, fruit també de la
crisi, s’hi ha de sumar la disminució dels ingressos procedents
de l’Estat, així com l’increment dels preus per la pujada de
l’IVA. El manteniment dels espais públics, el finançament total
o parcial d’activitats culturals, lúdiques, festives i esportives,
els plans educatius d’entorn, els serveis socials, etc., són despeses que lluny de disminuir augmenten cada any. Tot plegat
fa que la situació financera de molts ajuntaments es trobi en
aquests moments en una situació molt i molt complicada.
El nostre Ajuntament també pateix la disminució d’aquests
d’ingressos, però contràriament a molts altres la baixada del
volum de recaptació no ha condicionat les despeses corrents,
les quals s’han finançat per mitjà d’una part dels ingressos
propis i les transferències de l’Estat i la Generalitat. Això no
vol dir que no hàgim de vigilar les despeses en el futur, ja que

TELÈFONS D’INTERÈS

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.

no només patim en aquests moments la disminució d’ingressos en algunes partides pressupostàries, sinó que en patirem
durant força temps.
Un cop fetes aquestes consideracions prèvies, us he de dir
que la situació econòmica del nostre Ajuntament és tranquillitzadora. En el passat Ple del mes de setembre vaig informar
de la liquidació dels comptes del 2009, els quals es trobaven
en una situació de superàvit d’uns 143.000 €.
Com és obligació de tots els ajuntaments, l’Ajuntament de
Bellcaire, cada any, ha de lliurar els comptes de la liquidació
del pressupost de l’any anterior a la Sindicatura de Comptes,
cosa que el nostre ajuntament no havia fet de l’any 2003
al 2007. Aquest fet va representar dues coses: d’una banda,
la retenció durant aquests anys d’uns ingressos del Fons de
Cooperació Local, i, de l’altra, la dificultat d’elaborar el pressupost anual sense poder disposar d’un coneixement clar de
la liquidació del pressupost anterior.
Després de més de dos anys, amb la col·laboració dels
Serveis Comptables Xaloc de la Diputació de Girona, s’ha
aconseguit regularitzar la situació comptable dels quatre
anys que ens van precedir, cosa que va representar poder
rebre la transferència de les quantitats retingudes, per incompliment, del Fons de Cooperació Local.
Per acabar, m’agradaria deixar constància de la importància que té per a un ajuntament, sigui gran o petit, no
endeutar-se i mantenir una economia sanejada a base
d’actuacions assenyades, com ara la d’executar les obres
i equipament amb la disposició prèvia del finançament necessari i la de complir amb les obligacions fiscals i d’informació que obliga la llei. Només així es pot sustentar un
ajuntament, i això és responsabilitat dels equips de govern.
Desitjo que, malgrat la crisi i les consegüents dificultats
que es generen, gaudiu d’unes molt bones festes de Nadal
i un feliç any 2011.
JaUME GiFrE
alcalde

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
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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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Tema

Història del Club Futbol Bellcaire
(Segona part: 1945-1966)
“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.”
així acabava l’article ELS iniCiS DEL FUTBoL a
BELLCaiRE (1920-1945), de la revista “El Castell” núm. 44 del passat mes d’agost. Us convido
a tots a seguir llegint la història del nostre club.

Al camp no hi tenien casetes i els jugadors venien equipats de casa. Els forasters i l’àrbitre es canviaven a la
sala de ball de can Vilà o a can Mates (a qualsevol casa
de prop del camp). Tothom s’havia de dutxar a casa, a
la seva manera, ja que a molt poques cases hi havia
instal·lada aigua corrent.

Els jugadors
Els jugadors que van formar l’equip federat van ser sobretot naturals de Bellcaire. Es van recuperar jugadors

Es forma un equip federat (1945-1948)

retornats de l’exèrcit, com els germans Dalmau, i en

Segons els documents trobats a l’Arxiu Nacional de Ca-

van començar de joves com en Ramon Gifre (diuen que

talunya, el CF Bellcaire es va federar per primera vega-

va ser un bon porter) i en Josep Custals. Molts dels

da el 1945.

soldats que anys anteriors havien estat jugant amb el
Bellcaire van haver de marxar dels pobles on s’estaven i

La Junta

no van continuar. Per contra, es van incorporar a l’equip

En aquella època va arribar a Bellcaire un nou moliner:

jugadors forasters de diferents pobles dels voltants. Els

l’Antonio Guirado. Aquest vivia a Pals i va venir aquí quan

entrevistats recorden que eren:

es va posar el molí de l’arròs. Recorden que era un home

 De l’Escala:

amb moltes ganes de fer coses i molt participatiu, a més

En Pepito Trenta, en Canons, el seu germanastre Fis-

d’un gran aficionat al futbol. Es va adonar que aquest es-

corn i en Conrad Graboleda (germà d’en Mingo).

port era l’única activitat que hi havia al poble i, de seguida,
va començar a moure’s per intentar formar un club. Pensava que, si ho aconseguia, aquesta activitat milloraria i

 De Torroella:

En Niso, en Creixell, en Montroig i algun altre home.
 D’Ullà:

duraria més temps. A part d’ell, hi havia altres persones al

En Berto Tiango, en Ros i, sobretot, en Garcia, al que

poble que estaven interessades en el futbol i que volien for-

li van posar de sobrenom “la Mula”, per la força que

mar part del nou projecte. Així, es va crear una junta que,
abans, no havia existit mai. En acabat, van decidir federar
l’equip per poder competir als torneigs del moment.

tenia.
 D’albons:

En Coll i el seu cunyat Enriquet.
 De Verges:

A part de l’Antonio Guirado, els entrevistats destaquen
el treball de l’Ernest Barceló (pare de l’Isidre Barceló)

En Xico Teixidor (Huat).
 De Girona:

i, sobretot, d’en Josep Vilà en l’organització del club:

en Vilaplana (porter) i en Miquel Pellicer (Tirol·la),

“Aquest últim era el secretari i el carter del poble, un

que era de Bellcaire però havia anat a viure a Girona.

home important i influent que ho va donar tot pel futbol

Aquest havia jugat de defensa (com va fer-ho des-

i va ser l’ànima del club en aquella època”.

prés amb el Bellcaire) al Salt, al costat del famós Curta del Barça. “Era molt valent i jugava sempre amb

El camp de Sant Sebastià

un mocador lligat al cap. A més, quan llançava una

Durant aquells temps es va continuar jugant al “Camp

falta o ‘sacava’ de porteria, feia un crit com el que

de les Tres Alzines”. Com que en l’època del franquisme

solen fer els jugadors de tennis en restar una pilota

l’església tenia un paper molt important, les autoritats

amb la raqueta”, explicava un dels entrevistats.

del municipi van decidir fer una festa de benedicció del
camp abans de començar a competir. El mossèn Joa-

Tenim la sort de comptar amb algunes de les fitxes dels

quim Moret (formava part de la junta) va beneir el camp,

jugadors d’aquella època que ens ha facilitat la Cati Vilà.

al qual se li va posar el nom de “Sant Sebastià” .

La següent imatge és un exemple de com eren les fitxes:

Tema
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Fitxa d’un dels entrevistats, Josep Custals, de la temporada 45-46. A la dreta: Part de darrere de les fitxes.

La competició

a l’hora i, almenys, van ser prou jugadors per jugar el

Les competicions d’aquella època eren diferents de les ac-

partit. Això demostra les condicions en què havíem de

tuals, que tenen moltes categories i, cadascuna, es sub-

fer els desplaçaments”.

divideix en diversos grups. En aquell moment, en canvi,
es feien lligues entre els pocs equips federats de la zona.

Les normes futbolístiques d’abans no eren les mateixes

Per aquest motiu, els torneigs duraven només uns mesos

que les actuals. No hi havia targetes i, per tant, si algun

(primavera o hivern), ja que hi havia pocs equips. A més,

jugador tenia un mal comportament l’àrbitre el feia fora

la lliga no sempre tenia el mateix nombre de participants,

sense amonestar-lo.

perquè un any s’hi podien apuntar força equips federats i
un altre any podien plegar. Les lligues agrupaven territo-

El sistema de puntuació també era diferent. Abans no

ris molt grans, perquè no hi havia gaires equips federats

hi havia tres punts, sinó que si empataves era un punt

i s’havien de desplaçar més lluny per trobar-ne (Girona,

i si guanyaves dos.

Portbou, Sant Feliu...). Cal dir que llavors ja no havia de
fer d’àrbitre en Robert Barceló, sinó que cada partit els

Segurament, la diferència més important amb el futbol

n’enviaven un del col·legi d’àrbitres de Girona.

actual és que no es podien fer canvis, és a dir, que els

En Josep Custals recorda que “amb el que més ens vam

gar tot el partit. Encara que algun jugador es lesionés,

onze jugadors que sortien com a titulars havien de judesplaçar va ser amb un camió vell que tenia en Roberto

l’equip havia d’acabar els 90 minuts amb els mateixos

Barceló, l’oncle de l’Isidro Barceló (de Can Melons). En

jugadors que havien començat. Només es podien fer

aquell temps no es posaven multes com ara, i pujàvem

canvis en el cas que, qui es fes mal, fos el porter. Per

moltes persones al camió. Quan vam començar a anar-

això, la majoria d’equips anaven als desplaçaments no-

hi devia ser l’any 45, perquè tot just començava a jugar

més amb dotze jugadors, els titulars i un reserva per si

jo. Recordo que havíem d’anar a Sant Feliu de Guíxols i,

el porter es lesionava i havia de plegar.

com que era una cosa nova a Bellcaire, vam dir de fer-hi
una excursió. Vam marxar a les 10 del matí amb el ca-

Les alineacions utilitzades tampoc eren com les actuals.

mió d’en Barceló ben carregat i conduït per un tal Delfin.

Abans se solia jugar amb un porter, dos defenses, tres

Quan estàvem arribant a Pals vam rebentar una roda. La

mitjos i cinc davanters. Com que no hi havia la regla del

vam canviar i, a Palafrugell, en vam rebentar una altra.

fora de joc, la tàctica era que els dos extrems i el davan-

I, per acabar-ho de rematar, abans d’arribar a Palamós

ter centre no baixessin mai de mig camp, sempre eren al

una altra. Al final, el xofer va dir que fins allà havíem

camp contrari. Els dos davanters interiors també feien la

arribat. Ens vam quedar a Palamós fins que el camió

funció de mig, ja que baixaven i pujaven. Segons en Jo-

va ser arreglat (devien ser les 10 de la nit) i vam tornar

sep Custals “els que corríem més jugàvem de davanters,

cap a casa. Els jugadors, que van marxar a la tarda amb

perquè normalment només teníem com a contrincants

taxis, ja que no hi havia cotxes particulars, van arribar

els dos defenses i si corries una mica era fàcil fer gol”.
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“Pràcticament tothom havia de
treballar sotmès a unes condicions
molt dures o havia d’anar d’un poble
a un altre amb bicicleta perquè no
tenien cap més transport.
això feia que els jugadors ja
estiguessin entrenats i poguessin
anar directament al partit”

Custals era baixet, prim i només tenia 15 anys (va ser
el jugador que va començar a jugar de més jove amb
el CF Bellcaire). Mentre tothom feia broma sobre això,
en Custals va fer dues bones accions i marcà dos gols a
l’Anton, el mític porter escalenc. En Carles Sureda, un
aficionat local, cridava: ‘Pere, vigila aquest xerric que
et fotrà un disgust!’. I encara ara quan troba en Custals
pel carrer li recorda aquell dia. El resultat final va ser
5-2 a favor de l’Escala”.
Durant els anys posteriors a la fundació del club l’any
1945, l’equip va aconseguir tirar endavant i va anar disputant torneigs, jugant partits amistosos i fent gaudir el

Mentre va durar el futbol federat, els jugadors no van en-

públic que els anava a veure.

trenar mai ni hi va haver entrenadors (els que formaven
la junta decidien els onze que jugarien els partits, però

Tot i el bon ambient que es respirava, el 1948 el CF Be-

no es poden considerar entrenadors, ja que mai van en-

llcaire va desaparèixer. Sembla ser que un dels motius

trenar). Pràcticament tothom havia de treballar sotmès

va ser que l’Antonio Guirado va deixar la presidència del

a unes condicions molt dures o havia d’anar d’un poble

club i la junta va decidir que estaria un any sense futbol.

a un altre amb bicicleta perquè no tenien cap més trans-

Tot i això, l’any següent no es van trobar substituts per

port. Això feia que els jugadors ja estiguessin entrenats

formar una nova junta i es va acabar el futbol defini-

i poguessin anar directament al partit. En Josep Custals

tivament. Un altre motiu va ser que en Narcís Camps

afirma que “sense entrenar, tenies més ganes de jugar

va decidir començar a conrear al camp de futbol, ja

que si hi haguessis anat tres cops a la setmana”.

que, segons el seu masover, se’n podria treure un bon
benefici. Per aquest motiu va decidir no deixar més el

En Valentí Llorens recorda el primer partit que va jugar

terreny i Bellcaire es va quedar sense camp. Això va

en J. Custals amb el CF Bellcaire: “Va ser contra l’Escala,

saber molt greu a tota la gent que hi estava relacionada,

al seu camp. El marcava en Pere Ros, un dels millors

ja que el futbol era l’única activitat pròpiament bellcai-

defenses de l’Escala, que era molt alt i fort. En canvi, en

renca i el que donava vida al poble.

Alguns membres del CF Bellcaire la temporada 46-47: Custals, Najas, Cutrinas, Garcia, Font, Puig, Agustí, Blanch, Pellicer, Curtada, Coll.
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Època d’inactivitat (1948-1966)

informar i el nou govern d’en Fraga Iribarne els va

Des que va desaparèixer el club, no es va formar cap

regalar un televisor.

equip nou al poble, encara que la gent va continuar
jugant a futbol. S’havien quedat sense camp, però en

El dia de la inauguració va ser molt esperat. Hi havia

Joan Dalmau recorda que havia anat a jugar moltes

molta gent del poble i, fins i tot, va venir alguna perso-

vegades a l’esplanada de darrere Can Roura, on im-

nalitat. L’alcalde, en el seu discurs, va dir que al cap de

provisaven dues porteries amb el portal de la casa i

poc cediria un terreny perquè es pogués fer un camp

dues pedres.

de futbol. Ja feia temps que un grup de gent del poble
en demanaven un, però l’alcalde del moment encara no

Uns anys després d’estar aturat el futbol, el secretari

n’havia deixat cap.

del poble, en Josep Vilà, es va adonar que s’havia perdut una activitat molt important i va decidir posar un

De seguida es va formar la junta del Teleclub, de la qual

cinema. El va construir a casa seva i el va anomenar el

en formaven part, entre d’altres, en Valentí Llorens i

Cine Empordanès. Més tard, a la terrassa de dalt hi va

la seva esposa, l’Isidre Barceló i en Narcís Camps. Hi

fer un Cafè per a la gent del poble. Al principi va funci-

anava molta gent i la formació d’aquell local va tornar a

onar força bé, ja que el cinema era una novetat i a tot-

donar vida al poble. Allà s’hi començaren a fer reunions

hom li va entusiasmar la idea de tenir-ne un al poble.

il·legals, ja que en aquell temps el dret de reunió no

Tot i això, amb el pas dels anys va anar cada vegada

existia. Però, com que era un Teleclub, si alguna vegada

més malament. Com que cada vegada la gent tenia

els deien alguna cosa, ells contestaven que havien anat

més recursos per desplaçar-se, no es veia obligada a

a veure la televisió.

estar-se sempre al poble i trobava altres maneres de
passar el temps.

D’aquestes reunions, entre altres coses, en va sortir la
revista “Presència”, que encara s’escriu.

Llavors havia començat a sortir la moda de la televisió. A Bellcaire només n’hi havia a can Vilà i a alguna

Un dels temes més discutits era el futbol. Feien falta

casa benestant. A mitjans dels anys 60, els franquis-

noves activitats al poble i ja feia anys que un grup local

tes van enunciar que tots els pobles que tinguessin o

havia pensat de tornar a fer un equip de futbol (tot i

se’ls proporcionés un local se’ls regalaria un televisor.

que mai s’havien organitzat per fer-ho). Allà, al Tele-

Era una innovació força recent i, amb la decadència

club, va ser on es va començar a parlar més seriosa-

del cinema, a tot el poble li va semblar bé la proposta

ment de formar un nou equip. La gent estava entusias-

d’aconseguir un local per rebre el televisor del govern.

mada amb la proposta i de seguida van haver-hi molts

A l’Albert Font i a altra gent del poble se’ls va acudir

col·laboradors.

que podrien fer un local a Can Gifre, on feia temps
que no hi vivia ningú. La família va acceptar deixar la

El projecte de tornar a fer futbol havia començat, però

casa per al poble i de seguida es van posar a treballar

encara faltava fer el primer pas: trobar un camp de futbol.

en el que acabaria essent el Teleclub. Els paletes que
hi havia al poble i més gent es van oferir voluntaris
per preparar el local. Quan el van tenir acabat ho van

Marc Foix
 Trobareu

més fotografies al Suplement
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Resum dels plens

de la Diputació Provincial perquè, en nom de l’ajuntament
corresponent, trameti tota la informació a través de l’Oficina Virtual de Coordinació Financera.

Sessió ordinària
del 29 de juliol de 2010

En el nostre cas, diu l’alcalde, tenim la voluntat d’acollir-nos
a aquest projecte amb el nomenament del senyor Xavier Alberch, que treballa a la Diputació de Girona, més concreta-

aprovació de les actes

ment a XALOC, el qual seria la persona autoritzada.

S’aproven per unanimitat l’acta de la sessió ordinària del

Se sotmet a votació i s’aprova el present acord per unani-

27 de maig de 2010 i de la sessió extraordinària del dia 1

mitat de tots els assistents.

de juliol de 2010.
aprovació de l’expedient extrajudicial de crèdit
Coneixement de decrets i resolucions signats per l’al-

Explica l’alcalde que aquest és l’expedient extrajudicial de

caldia des de la data de la convocatòria del Ple ordi-

crèdit núm. 3/2010. Exposa que per tal de poder comptabi-

nari anterior fins a la data de la convocatòria actual

litzar un import de 20.351,90 € que corresponen a comptes

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

corrents de la gestió de l’aigua i imputar-los a l’exercici 2010

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

cal fer, com se sap, una modificació extrajudicial de crèdit.

ordinari anterior fins a la data de convocatòria de l’actual,

Reitera l’alcalde la situació creada per la gestió que està fis-

ha dictat diversos decrets i resolucions. Tots els membres

calitzada per XALOC i que en l’actualitat no permet a l’Ajunta-

en prenen coneixement.

ment imputar despeses o ingressos de la manera que es vulgui. Recorda l’alcalde que s’han rescatat amb aquest sistema

aprovació de les dues festes locals per a l’any 2011

de regularització dels comptes corrents més de 100.000 € que

Exposa el senyor Gifre que, com cada any per aquesta

estaven retinguts i que s’està a punt de rebre’n uns 40.000 €

època, és publicada l’Ordre de festes laborals. Es proposa,

més que encara estan retinguts. Que s’ha sanejat els comptes

doncs, per part d’alcaldia, sotmetre a consideració del Ple

i ordenat. Segueix dient l’alcalde que els 20.351,90 € es cor-

les festes locals següents:

responen amb moviments relacionats amb els comptes ban-

Primera festa local: el setè dia a comptar des del Dilluns de

caris. Inicialment tot i que estaven detectats no es tenia clar

Pasqua, anomenada Pasqua Granada que serà, en aquest

d’on venien. S’han buscat i puntejat molts moviments ban-

any, el 13 de juny de 2011.

caris i hi havia, segons refereix l’alcalde, un desordre bastant

La segona festa local es fixa pel 29 d’agost de 2010, ano-

important i, a més, calia que l’entitat bancària localitzés d’on

menada de Sant Joan.

provenien els moviments, les devolucions, etc.

La present proposta és aprovada per unanimitat de tots

Ara, segons diu el senyor Gifre, un cop està controlada la

els assistents.

quantitat i se sap que no pot variar, és el moment de for-

acceptació formal de la subvenció atorgada pel servei

crèdit d’aquesta situació i quantitat.

de monuments de l’Àrea de Cultura i d’acció Social de

A continuació pren la paraula el senyor Joan Geli per mani-

la Diputació de Girona per la rehabilitació del castell

festar que no entén que si l’Ajuntament va agafar el tema

de Bellcaire d’Empordà

de l’aigua el 2008 ara es detecta aquest compte corrent. A

Exposa l’alcalde que s’ha concedit una subvenció de 20.000 €

més, tampoc acaba d’entendre que s’imputés a treballs rea-

del servei de monuments de la Diputació de Girona per finan-

litzats per altres empreses determinats imports que s’hauri-

çar el projecte de rehabilitació del castell de Bellcaire.

en d’aplicar a l’aigua. Era al 2008 quan s’havia de regularitzar

A continuació se sotmet a votació i s’aprova l’acceptació

tot això, exposa el senyor Geli. No ara.

malitzar la regularització mitjançant l’expedient judicial de

per unanimitat de tots els assistents.

L’alcalde explica que alguns d’aquests imports, en resposta
al comentari del senyor Geli de per què estaven a treballs

aprovació de l’autorització per a la transmissió de dades

realitzats per altres empreses, era perquè són treballs de

del pressupost general i de la liquidació del pressupost

l’Eduard Díaz, que portava l’aigua. Diu també l’alcalde que

Explica el senyor Gifre que existeix una resolució de la

ara es fa tot i que ja es tenien localitzats aquests imports

Direcció General de Coordinació Financera amb les Comu-

i comptes però que calia fer una tasca de comprovació, de

nitats Autònomes i les Entitats Locals en què es disposa

buscar apunts i documents dels bancs i que s’ha tardat fins

que les entitats locals puguin autoritzar a un representant

ara. Que la feina era ingent.
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A continuació se sotmet a votació el present punt i s’apro-

La moció s’aprova en el seu contingut per unanimitat de

va amb cinc vots a favor i dues abstencions dels senyors

tots els membres assistents.

Joan Geli i Jordi Antúnez.
informació d’alcaldia i regidors
Aprovació de la cinquena certificació presentada per Ar-

Exposa l’alcalde que la televisió ha passat pel poble pel

gón informática Sa relativa al centre cívic de Bellcaire

tema de la carretera i vol deixar clar que s’han fet tres pe-

d’Empordà

ticions formals a Carreteres en aquest sentit. Ara, hi ha el

S’aprova per unanimitat de tots els assistents la certificació

centre cívic i encara és més evident que cal fer algun tipus

núm. 5 presentada per l’empresa adjudicatària Argón Infor-

d’actuació. Des de Carreteres ens diuen que no hi ha diners.

mática SA i donar-hi el tràmit administratiu corresponent.

Se sap que hi ha un projecte que contempla la rotonda per

adequació de l’enllumenat del carrer Major i el carrer

està parat. S’han fet gestions i peticions per tal d’efectuar

un import d’uns 900.000 €, però que amb les retallades
del Molí

una actuació que executi les mancances de semàfors i pas

Exposa l’alcalde que dins del marc del FEIL 2010, el conegut

a nivell que té la carretera.

com a Pla Zapatero 2, es va iniciar el procediment en un ante-

Per altra banda, diu que, com tothom sap, s’ha fet la inau-

rior Ple d’aquest Ajuntament amb l’aprovació del projecte d’en-

guració del centre cívic. Que ara es tancarà una setmana

llumenat públic d’un parell de carrers del municipi.

l’Ajuntament per fer el trasllat, que hi ha temes de telefo-

Ara, abans d’adjudicar, es procedirà a l’aprovació del Plec

nia, internet, etc... i que així ho demanen.

de Clàusules que, diu el senyor Gifre, hauran de regir en

També exposa que les obres del castell començaran ben

la contractació. Enumera els trets més destacats del plec

aviat. Els treballs s’han d’iniciar el 23 d’agost. Espera que

de clàusules. Així, exposa que el procediment escollit és

tot vagi bé.

el negociat, que es convidarà a un grup d’empreses que

Pel que fa a la guarderia, diu que el primer dia del nou curs

tindran deu dies per formalitzar les seves ofertes i que el

escolar els nens ja podran anar-hi.

dia següent s’obriran les pliques de manera que es pugui

Pren la paraula el senyor Jordi Antúnez per demanar si

executar i realitzar l’obra abans de final d’any.

es posarà pas de zebra, senyals d’escola, etc., davant de

Pren la paraula el senyor Joan Geli per dir que en coherèn-

l’escola, i l’alcalde respon afirmativament.

cia amb el que varen votar en el moment de l’inici d’aquest

A continuació pren la paraula el senyor Joan Geli i demana

expedient s’abstindran.

pel tema de la deixalleria. Diu si l’empresa Tarregada serà

Se sotmet a votació l’aprovació del plec de clàusules i

l’encarregada, tal com consta segons sembla en una acta

s’aprova amb el vot favorable de cinc dels membres assis-

de la Junta de Govern.

tents i dues abstencions.

Pren la paraula l’alcalde per dir que aquesta empresa ha
confeccionat el reglament d’explotació de la minideixa-

assumptes urgents

lleria i que serà des de l’ajuntament que es gestioni el

Explica l’alcalde que li han fet arribar fa molt poc una moció

dia a dia.

relativa a la proposta sobre la recent Sentència del Tribunal

Seguidament el senyor Joan Geli formula una doble pre-

Constitucional sobre l’Estatut d’Autonomia i l’exercici del

gunta. Demana què passa amb les entitats del poble i

dret a decidir i que la vol sotmetre a consideració i aprova-

què ha passat amb el tema de l’arxiu. L’alcalde explica

ció del Ple. Fa un resum de la proposta de moció sobre la

que els joves estan a la rectoria, ja que el rector els

Sentència del Tribunal Constitucional en què, bàsicament,

deixa l’espai i segur que allà estan més amples, i, pel

es manifesta el rebuig de la vulneració de la voluntat po-

que fa als que van fer la petició d’arxiu, un cop s’alliberi

pular que suposa la Sentència del Tribunal Constitucional

el centre cívic per part de l’ajuntament es podrà cedir

sobre l’Estatut d’Autonomia i considera que amb aquesta

l’espai a les entitats i oferir un servei informàtic per es-

decisió les institucions de l’Estat han exclòs la voluntat ex-

canejar documents.

pressada pel poble de Catalunya.

A continuació, comenta l’alcalde, que ja s’hi treballa, al

Així mateix, la moció planteja que s’insti el Parlament de

camp de futbol.

Catalunya a iniciar un procés democràtic per tal que Cata-

Pren la paraula la regidora Marta Fuster per dir que en el

lunya pugui exercir el dret a decidir i que les institucions,

camp de futbol, com que l’Empordanet jugarà a futbol 7,

forces polítiques, societat civil i ciutadania catalana s’impli-

es fan modificacions per fer dos camps de futbol set i es

quin plenament en el camí al dret a decidir.

farà una actuació a les casetes.
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Sessió ordinària
del 30 de setembre de 2010

Segueix dient l’alcalde que no s’han establert taxes, però
si limitacions.
Pel que fa a l’horari, s’ha establert que serà les tardes dels

aprovació de les actes

dimecres de 15 a 17 hores, i els dissabtes al matí de 10 a

S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària del 29

13 hores. Qui realitzarà les funcions de control d’obertura i

de juliol de 2010.

tancament i del correcte ús serà en Josep Bellpart.

Coneixement de decrets i resolucions signats per l’al-

però, bonificacions que s’instrumentaran mitjançant un fitxa

caldia des de la data de la convocatòria del Ple ordi-

de control que s’anirà omplint per part dels usuaris. En aquest

nari anterior fins a la data de la convocatòria actual

sentit, com més s’utilitzi la deixalleria més bonificació hi haurà

D’entrada, diu en Jaume Gifre, no s’estableixen taxes. Hi ha,

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

de l’impost d’escombraries. Pot arribar fins a un 20 %.

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

La idea és que la minideixalleria obri el 16 d’octubre.

ordinari anterior fins a la data de convocatòria de l’actual, ha

A continuació pren la paraula el senyor Jordi Antúnez per dir

dictat diversos decrets i resolucions. Tots els membres en

que ja és sabuda la seva posició respecte de la minideixalle-

prenen coneixement i en donen la seva conformitat.

ria. Diu que, a més, suposa més feina per en Bellapart. Tot
està molt bé, però ja veurem com es farà, comenta. També

aprovació d’una de les festes locals per a l’any 2011

demana el senyor Antúnez com es controlarà per concretar

Explica l’alcalde que en el darrer Ple es van aprovar les dues

les bonificacions. L’alcalde respon que s’haurà de controlar i

festes locals per a l’any 2011, com procedeix cada any per

vigilar, així com també els olis, les pintures...

aquesta època. Diu que també, com cada any, es van propo-

Pregunta també el senyor Antúnez quin criteri s’ha seguit

sar i aprovar les festes habituals de Pasqua Granada, el 13 de

per a l’horari. Diu el senyor Gifre que s’ha considerat que

juny de 2011, i la del 29 d’agost de 2010 de Sant Joan.

els dissabtes és un bon dia, ja que hi ha molta gent que

El 2011, però, diu l’alcalde, la del 13 de juny de 2011 co-

aprofita per fer neteja. Els dimecres, segueix dient l’alcal-

incideix amb la Festa Nacional a Catalunya i es xafen una

de, també, ja que és a meitat de setmana.

a l’altra. Des del Departament de Treball ens han requerit

A continuació pren la paraula el senyor Joan Geli i diu que

perquè la canviem i en proposem una de nova. Això serà,

vol fer dues consideracions. La primera és qui pot anar a

diu, només pel que fa al 2011.

la minideixalleria, és a dir, hi poden anar els de la Bolleria

L’alcalde comenta que després de parlar-ne es proposa la

i Sobrestany? Diu que, per exemple, els contenidors d’allà

diada de Santa Caterina, o sigui el 25 de novembre de

són de Torroella.

2011, que, a més, cau en divendres.

Pren la paraula l’alcalde i diu que, és clar, en principi la

Pren la paraula el senyor Joan Geli i comenta que el dia de

gent de la Bolleria i de Sobrestany no estan empadronats

Santa Caterina ja anteriorment havia sigut festa.

ni són residents del municipi i no poden anar-hi. És evident

A continuació se sotmet a votació la present proposta del fet

que és una situació molt especial i que, com passa amb

que sigui festa local el proper 25 de novembre de 2011 i és

altres qüestions, la situació s’haurà d’anar veient i més

aprovada per unanimitat de tots els assistents.

endavant és pot valorar.
La segona pregunta, segons el senyor Joan Geli, és el tema

aprovació del reglament de la minideixalleria

de la bonificació. No s’aplica encara cap taxa, però sí que es fa

Comença la seva exposició l’alcalde dient que la minideixa-

una bonificació. Sembla incongruent, diu el senyor Joan Geli.

lleria fa temps que està finalitzada i que ara cal establir-ne

Respon l’alcalde dient que les taxes no estan contemplades,

les condicions generals d’ús.

però que en un futur es poden valorar. Com ja s’ha dit anteri-

La intenció és que aquesta minideixalleria serveixi per a la

orment, la bonificació s’aplica en el rebut d’escombraries.

recollida de tots els residus domiciliaris i que en cap cas

A continuació se sotmet a votació el reglament de la mini-

està previst que serveixi per a les indústries, i que la ges-

deixalleria i s’aprova amb cinc vots a favor i dos en contra

tionarà directament l’Ajuntament.

dels regidors Antúnez i Geli.

Explica l’alcalde que els usuaris que tenen accés a la minidei-

Aprovació inicial de les ordenances fiscals per al 2011

xalleria seran els empadronats més els residents. També els

Enceta el present punt de l’ordre del dia l’alcalde dient que,

petits comerços i petits tallers. I exposa que hi ha un llistat

com cada any, cal aprovar les ordenances fiscals per al pro-

amb els residus admissibles i els residus no admissibles en

per exercici, en aquest cas el 2011. Detalla que es man-

què es detalla amb molta concreció què es pot portar i què no.

tenen les mateixes quotes que les del 2010, excepte les
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En Joan Geli exposa que el tema de l’aigua, com que sem-

d’escombraries i altres residus urbans, així com l’aigua.

pre ha estat un problema, potser s’haurien d’aclarir moltes

La taxa pel servei de recollida, tractament i eliminació d’escom-

coses amb Torroella. Respon l’alcalde dient que a Torroella

braries i altres residus urbans i vistos els costos del servei, per a

ja s’hi ha anat, que hi ha un contracte de fa uns quaranta

l’exercici de 2010 es manté de la següent manera:

anys que no és bo per a Bellcaire i que s’han de canviar les

Quota tributària: la quota tributària consistirà en una

condicions. El contracte és obsolet i cal canviar-lo. S’hauria

quantitat fixa, per unitat d’habitatge o de local, que es

d’acabar signant un conveni amb Torroella amb unes altres

determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels im-

condicions, diu el senyor Gifre.

mobles i de la categoria del lloc, la plaça, el carrer o la via

A continuació se sotmet a votació la seva aprovació i pos-

pública on estiguin situats.

terior publicació, i s’aprova inicialment amb el vot favora-

A aquest efecte, la tarifa que s’aplica és la següent:

ble de tots els membres assistents, excepte els senyors

Per cada habitatge independentment

Joan Geli i Jordi Antúnez, que hi voten en contra.

Si està ubicat en zona rural o urbana .............90,09 €/Any

Urbanització de l’escala del carrer Sant Joan

Comerços menors, apartat 2 .....................365,90 €/Any

Exposa el senyor Gifre que el 23 de març de 2007 es van

Industrials/comercials,apartat 1 ................548,85 €/Any

resoldre les al·legacions presentades en el tràmit d’infor-

Industrials/comercials, apartat ............... 1.372,14 €/Any

mació pública a què va ser sotmès l’acord d’aprovació inici-

Restaurants de més de 30 places............ 2.003’76 €/Any

al que feia referència al projecte d’urbanització de l’escala

A aquestes taxes s’aplicarà, dins del concepte d’escombrari-

del carrer Sant Joan promogut per CANONTEC SL.

es, les bonificacions establertes en el Reglament d’explota-

Més tard, diu el senyor Gifre, el 14 de maig de 2008 els

ció de la minideixalleria i que són les següents:

senyors Joan i Francesc Xavier Ruiz i Pérez varen cedir

12 vegades/any ..................... 20% bonificació de la taxa

gratuïtament i de manera obligatòria a l’Ajuntament, lliure

9 vegades/any .................... 15% bonificació de la taxa

de càrregues i gravàmens, la propietat d’unes porcions de

6 vegades/any ..................... 10% bonificació de la taxa

terrenys, el 13 de juny de 2007 es va acordar l’atorgament

3 vegades/any .......................5% bonificació de la taxa

de llicència i el 28 de maig de 2008 es va resoldre amb els

Les quotes fixades en la tarifa tenen caràcter irreduïble.

diversos acords.

En segon lloc, afegeix l’alcalde, l’altra ordenança que es modifi-

A continuació se sotmet a votació la ratificació del Decret nú-

ca és la de l’aigua. Recorda que, com ja va exposar en el seu dia

mero 89/2010 i s’aprova per unanimitat de tots els assistents.

en el moment d’atorgar la concessió administrativa, el compromís adquirit era d’actualitzar les quotes tributàries per adaptar-

informació d’alcaldia i regidors

les als pobles de l’entorn i donar-los viabilitat econòmica. Que-

En primer lloc manifesta l’alcalde que el centre cívic s’obri-

da la quota tributària per aquest concepte tal com segueix. La

rà a partir del proper 11 d’octubre de 2010 i, per aquest

quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

motiu, s’ha contractat per raons d’urgència una persona,

Tarifa primera

l’Iris Pera, per tal que en les franges horàries en què esti-

Consum mínim .....................30 m3 metres per trimestre

gui obert sigui la persona que s’ocupi de la gestió. Segueix

Fins al mínim ......................................... 0,3303 € / m3

dient l’alcalde que està prevista la convocatòria d’una pla-

Tarifa segona

ça d’auxiliar administratiu, a principis d’any, per a la con-

Excés de 30 m a 54 m per trimestre ........ 0,6606 € /m
2

3

3

Tarifa tercera

tractació ja definitiva de la persona que haurà de fer les
tasques al centre cívic.

Excés de 54 €/m per trimestre ................ 0,9910 € / m

En principi, diu el senyor Gifre, l’horari d’obertura serà de

L’alcalde esmenta posteriorment que la resta d’ordenances

quatre a vuit de la tarda i els dissabtes de les deu del matí

fiscals queden com estan, excepte les esmentades. A con-

fins a la una.

3

3

tinuació exposa de manera detallada les ordenances que

En segon lloc, comenta l’alcalde, les obres del castell, com

no es modifiquen.

és prou evident, ja han començat i van a un ritme força alt.

Demana si algú vol dir alguna cosa. Pren la paraula el senyor

Van començar el 23 d’agost i s’espera que es compleixin

Joan Geli i diu que pel que fa a l’aigua, tot i que suposa que

els terminis.

és política d’empresa, ens equiparem a poblacions de Barce-

En tercer lloc, el senyor Jaume Gifre diu que està prevista

lona. Com, per exemple, Calella de la Costa. Pren la paraula

la instal·lació de semàfors a la carretera que va a l’Escala.

l’alcalde i diu que si agafem els preus d’Ullà o la Tallada, per

Així, ja s’ha posat en contacte amb l’Ajuntament l’empresa

exemple, encara estem per sota.

que haurà de fer-ne la instal·lació. En principi, a part de les
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modificacions que es puguin plantejar, la intenció és col·locar

Pren la paraula l’alcalde i diu que està previst atorgar autorit-

tres semàfors amb el mecanisme perquè els vianants puguin

zacions a gent que circula amb tractors o furgonetes, perquè

aturar-los i creuar la carretera.

aquests vehicles autoritzats puguin anar en les dues direcci-

Pel que fa a la guarderia, exposa l’alcalde, s’ha començat

ons en aquest tram, però que no es pot canviar la totalitat del

el curs i està en funcionament normal, i a l’escola també

sentit, ja que en aquest cas els cotxes que vénen de l’Escala i

s’han adaptat i disposen d’una aula més.

van al centre entren, de manera natural, per aquest carrer.

Per últim, diu el senyor Gifre, pel que fa al camp de futbol,

I la segona cosa que volia comentar, diu el senyor Geli, o

falta encara acabar les actuacions que s’han fet. Falta aportar

demanar, pel que fa a la llar d’infants, és com funciona.

terres i s’ha canviat el sistema, ja que l’aigua quedava estan-

Diu que li han preguntat i que té un dubte. Demana si els

cada perquè no podia circular. Espera que s’acabi en breu.

que tenen reserva de plaça han de pagar. Pren la paraula

A continuació pren la paraula el senyor Joan Geli i diu que

l’alcalde i diu que sí, que com passa a tots els llocs els qui

vol comentar dues coses. En primer lloc, el tema dels se-

tenen reserva han de pagar, ja que si no ho fan estan ocu-

màfors. Demana si el carrer de l’entrada del centre cívic

pant una plaça d’altres pares.

podria canviar-se de direcció. Diu que cal, si es manté l’ac-

Per últim el senyor Antúnez demana si és cert que en Car-

tual direcció única, fer una entrada a la carretera principal

les del local social plega. Respon l’alcalde dient que no,

i tornar a entrar segons on es vulgui anar del poble.

que no té cap constància.

Restauració del Castell-Palau de Bellcaire
El conjunt arquitectònic del castell de
Bellcaire d’Empordà fou edificat per
encàrrec de Ponç Hug IV, aleshores
comte d’Empúries, durant el segle
XIII, i fou lloc d’importants esdeveniments històrics fruit de la seva posició
estratègica i les fortes desavinences
entre el comtat i la Casa Reial d’Aragó.
Aquest fet, sumat al fet que posteriorment fou escenari també de picabaralles a conseqüència de diverses
guerres i conflictes, ens dóna com a
resultat un conjunt que, tot i haver
sofert fortes transformacions, manté
els seus trets generals intactes.
Ja entrats en el segle XX, als anys 20,
el Servei de Monuments de la Diputació de Barcelona encarrega al prestigiós
arquitecte Jeroni Martorell una profunda restauració del conjunt arquitectònic
que, afegida a l’encàrrec del Ministeri
de Cultura de Madrid i més endavant
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya a l’arquitecte Arcadi Pla, a més de la declaració a finals
del segle XX de Bé Cultural d’Interès
Nacional, permet avui dia poder disposar d’un equipament públic amb aquest
notori contingut històric i cultural.
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Aquest conjunt arquitectònic es divideix en parts clarament diferenciades
i amb diversos graus de consolidació:
l’església de Sant Joan, la capella
de Santa Maria, el Castell-Palau on
s’allotja la Casa de la Vila i els espais
de comunicació exteriors. Aquest últim volum i els seus espais exteriors
annexos són els que presentaven un
estat de degradació més notable, fet
que acabà determinant una intervenció amb relativa urgència.
L’encàrrec de la restauració del Castell-Palau ve motivat per unes patologies estructurals greus detectades
a la coberta, fet que engega el procés de renovació de les dependències
municipals i els seus espais exteriors
immediats.
Després d’un procés dilatat d’estudi i
determinació dels condicionants històrics, en coordinació amb la Comissió de
Cultura de la Generalitat de Catalunya,
es comença a perfilar una intervenció
en l’edifici que pretén donar resposta
a les necessitats actuals del municipi
intentant potenciar-ne el llegat històric. S’ampliarà el programa funcional
que hi ha de l’ajuntament, amb la
generació d’una nova segona planta
alhora que amb l’ampliació del nucli
de comunicacions; s’adaptarà l’edifici
en matèria d’accessibilitat renovant
els seus accessos i itineraris exteriors
i dotant-lo d’ascensor; i es potenciaran els elements històrics i estètics
originals més remarcables de l’edificació tant en l’espai interior –deixant
vistos paredats de carreus i finestrals
de l’edificació primitiva, recuperant
l’antic eix de circulació principal destapant l’arcada que comunica l’interior
del cos del Castell-Palau amb el pati
interior–, com en la relació exterior de
l’edifici amb la resta del conjunt.
BErnaT BUrGUEra
Direcció Facultativa de l’obra
Fotos: JaUME GiFrE
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GMB - AM

Grup Municipal de Bellcaire–AM
Quan llegiu aquestes línies potser encara no tindrem un

Hem inaugurat el Centre Cívic, que ha de contribuir, un

nou govern català oficialment constituït, però haurem

cop no hi hagin les dependències municipals −“okupes”

celebrat, fa dies, les eleccions al Parlament de Cata-

provisionals a causa de les obres del castell−, a millorar

lunya. Més enllà dels resultats, haurem viscut un dels

l’oferta cultural i lúdica del municipi, alhora que pot servir

actes més importants del nostre país i com a ciutadans

de complement de l’escola gràcies a la sala de lectura.

haurem tingut la possibilitat de decidir lliurement quin
govern volem. Això mateix passarà d’aquí a pocs mesos,

Amb la rehabilitació del Castell-Palau dels Comtes

quan tindrem la possibilitat de participar en unes altres

d’Empúries disposarem d’unes noves dependències

eleccions, les municipals. Comença a ser hora, doncs,

municipals d’acord amb les necessitats del temps que

de fer balanç de la nostra aportació al capdavant del

vivim, amb la supressió de barreres arquitectòniques i

govern del nostre municipi. És a dir, a separar el gra de

racionalització dels espais.

la palla i prendre consciència del que s’ha fet i del que
encara queda per fer dels compromisos que vam adqui-

Pel que fa a l’escola i la guarderia, hem iniciat el procés

rir ara fa gairebé quatre anys.

d’ampliació i millora de l’escola, de manera que sigui
viable (al 2007 la crisi ja amenaçava i calia presentar

En primer lloc, i per sobre de tot, volem destacar el clima

projectes possibles i que es poguessin tirar endavant

de normalitat que en el curs d’aquests anys ha assolit la

com més aviat millor), sense perjudici per a la guarde-

vida social i política del nostre municipi, sobretot tenint

ria, de vital importància per al poble de Bellcaire. Cal

en compte els inicis, convulsos, que tothom pot recordar.

destacar la millora que es va fer al pati de l’escola i les

Des del començament, ja ho sabeu, hem intentat ser

actuacions de manteniment a l’interior.

fidels als nostres principis de tolerància, diàleg, respecte,
treball i compromís. No sempre ha estat fàcil, i entenem

Amb anterioritat es va finalitzar l’obra del Rec del Molí,

que hi hagi gent que pugui haver pensat que el seu vot

la qual ens vàrem trobar paralitzada i, deixeu-nos-ho dir,

era un deute de l’Ajuntament amb la seva persona, però

carregada de problemes no resolts que cuejaven des de

el vot és secret i un ajuntament té el deute i el deure de

l’inici. S’han asfaltat els trams dels carrers Ter Vell, Rajaret,

ser fidel al programa que va defensar en la campanya;

del Nord, Víctor Català, Ponç Hug i també del camí d’Ullà

això, ja ens podeu ben creure, ha estat el nostre objectiu

fins a la minideixalleria, que finalment entrarà en funcio-

i hem intentat de totes totes no apartar-nos-en mai.

nament abans d’acabar l’any. S’ha adequat la plaça petita
de davant de l’escola, la zona de jocs del Local Social i el

Vàrem dir que milloraríem la situació dels joves en un

camp de futbol, en el qual hem canviat l’enllumenat i hem

moment que ni tan sols disposaven de local. Actualment

fet una sèrie de millores que feia temps que l’Empordanet,

hi ha l’Associació de Joves de Bellcaire, que disposa d’un

amb raó, reclamava. Això, juntament amb el millorament

local, més o menys equipat, on es poden trobar i orga-

de la sala i el bar del Local Social, ens permeten gaudir

nitzar –amb l’assessorament del tècnic de joventut, que

d’un espai esportiu i de festes adequat a les necessitats

compartim amb els municipis d’Albons i la Tallada– tot

de nens i grans. Permeteu-nos també que destaquem les

tipus d’actes, d’alguns dels quals tots hem pogut gaudir.

reformes fetes al cementiri municipal.

Hem treballat per millorar el dispensari mèdic, l’assistèn-

Actualment queden una sèrie d’actuacions per finalitzar,

cia als usuaris, l’horari de visites i la millora dels serveis

com ara la reforma d’enllumenat que estem fent als

socials. També, hem celebrat anualment la Festa-Home-

carrers del Molí, Orient, part del carrer Major i tot el

natge de la Gent Gran, amb una gran assistència i unes

nucli antic, així com les obres del Castell-Palau. Som

vetllades d’allò més agradables.

conscients que aquestes obres han pogut generar pe-

Des del primer dia hem maldat per mantenir i millorar totes

però penseu que la feina d’avui serà gaudi per a demà.

les festes i actes populars (concerts, jornades europees de

Us desitgem que tingueu unes molt bones festes de

patrimoni, jornada del castell, cursets, actes culturals, etc.).

Nadal i un feliç any nou!!!

tites molèsties en la vida quotidiana de tots nosaltres,
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Del “dialoguisme”a la “sordesa”
A l’última revista llegíem un paràgraf del grup GMB

Ja no parlem de la rotonda, fa anys que dura, s’ha fet

molt aclaridor:

la d’Ullà, s’ha tret l’escalextric de l’Escala, s’ha fet la

“el paper de l’Ajuntament és donar suport i posar totes
les infraestructures disponibles al seu servei”, fent

de Verges i la de Parlavà, i a Bellcaire ni rotonda ni
semàfors.

referència a les iniciatives culturals del poble –centre
de documentació, grup de teatre, la coral, activitats

I si parlem una mica de xifres, ja us trobareu el proper

del grup de joves, etc.

rebut de l’aigua del 2011 amb una pujada del 33%
respecte a l’actual; suposem que deu ser per compen-

Aquesta frase ens recorda la propaganda de campa-

sar les fallades del sistema i la millora en la qualitat.

nya del GMB de les passades eleccions:

Això és una bona gestió. Maldecaps zero, augment de

“volem crear il·lusió, recollir propostes i gestionar un

beneficis per a l’adjudicatari i que ho pagui el poble!

ajuntament demòcrata i al servei del poble”.
Aquí cal dir que la “sensibilitat” que es té amb deterEscriure damunt d’un paper és fàcil, el difícil i més

minades empreses no es té amb les famílies nombro-

complicat és fer-ho realitat. A la mateixa revista hi

ses, com per exemple amb l’aplicació d’un coeficient

llegíem realitats completament diferents a la versió

reductor en el rebut de l’aigua (com fa la Generalitat),

“oficial”, joves, teatre, arxiu..., tots cap a la rectoria!

escombraries, guarderia etc. Un petit gest a vegades

Quelcom està fallant..., no?

és d’agrair. No serem ni més rics ni més pobres.

Ja dèiem en l’anterior revista que el GMB utilitza molt

A Catalunya el proppassat 28 N hi ha hagut un canvi,

bé les paraules, amb “paper” i en “boca”, però les

esperem que el proper sigui al nostre Ajuntament. De

realitats van per un altre costat.

les paraules de l’alcalde el 2007, “vull aconseguir que

La minideixalleria feta fa mesos i que s’havia d’inau-

poble, un lloc obert, capaç d’escoltar i oferir soluci-

gurar a primers d’octubre o mitjans de novembre, o

ons”, en el que realment s’ha convertit l’Ajuntament

ara sembla que serà poc abans que rebeu la revista.

és en un lloc on ni s’escolta ni sembla se’ns entengui;

Quin sentit té “enredar” la gent?

recordeu la cançó? “A Castella hi mana gent, que ni

l’Ajuntament sigui el principal punt de referència del

ens escolta ni ens entén”.
L’escola, que si projectes amunt, que si projectes
avall, que si en redactem un altre..., el que s’ha fet

A un govern que és tan llunyà..., millor canviar!!!

i com s’ha fet, “mòduls en terreny municipal”, es podia haver fet fa tres anys. Per què no es va fer?

Junt amb aquest desig de canvi, demanem salut, treball i prosperitat per a tots plegats.

Quina pressa hi haurà ara per ampliar l’escola si ja
els han solucionat el problema els d’Educació? Res-

BONES FESTES I BON ANY NOU

posta: cap ni una!
Tothom sap i veu (diaris i televisions) que actualment
les administracions disposen de pocs calers, i, a més,
Bellcaire no entra en les seves prioritats!
Altres exemples, els semàfors i la neteja de rieres. Ja tenim
les empreses segons paraules de l’alcalde: una al 2008 i
l’altra al 2010. De l’empresa de neteja de rieres res més se
n’ha sabut i de la dels semàfors del Ple del setembre... ara
no hi ha pressupost i ja serà l’any vinent... O no?

FRUITES I
VERDURES
FONT
Quiosc i queviures

C/ Molí, 24 - Tlf. 972 788 114
Bellcaire d’Empordà
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Quan sigui vella
La meva mare es diu Maria, té vuitanta-set anys i ara

Si alguna vegada no us conec, no en feu cas. Realment

mateix descansa plàcidament al llit mentre li faig com-

no ho recordo.

panyia. Fa vuit anys que pateix Alzheimer, a més d’altres xacres pròpies de l’edat. Tots els de casa, tant les

No em renyeu perquè no vulgui banyar-me, recordeu

filles com els gendres, néts i besnéts, li diem “la Baba”.

els moments que us vaig perseguir i els mil pretextos

Fins i tot és la baba dels veïns i dels amics dels néts.

que inventava per fer-vos el bany més agradable i

Mentre l’observo, penso en el que ha estat la seva vida.

ja que ara la nena sóc jo.

poder rentar-vos el cap. Accepteu-me i perdoneu-me,
Era una dona “guapassa”, alta, esvelta, elegant..., i
molt senzilla. Sempre al darrera del taulell de la bo-

Quan em veieu inútil i ignorant, enfront de totes les co-

tiga des que es va casar. Pendent en tot moment del

ses que ja no podré entendre i en algun moment, men-

marit, les filles i, sobretot, els néts. Ara la malaltia

tre parlem, m’oblidi del que estem parlant, doneu-me el

l’ha anada prostrant al llit amb moments de lucidesa,

temps que sigui necessari fins que recordi. Tal vegada

altres agressius i altres molt quieta. La seva
vida avui és només sobreviure. Es pot re-

no era important el que deia i em conformava
en què m’escoltéssiu en aquell moment.

sumir en tres paraules: “mam, caca i
non”. És molt trist veure-la com està
i recordar el que ha estat.

Si alguna vegada no vull menjar, no
insistiu. Sé quan dec i quan no dec
fer-ho. També compreneu que amb

De sobte, em ve el cap uns pensaments que ella ens podria ha-

el temps ja no tinc dents per mossegar ni gust per sentir.

ver dit i que jo adreço als meus
fills:

Quan fallin les meves cames, per

“El dia que jo sigui vella i no si-

teu-me la vostra mà per donar-

gui la mateixa tingueu paciència i

me suport, com ho vaig fer jo

estar cansada de caminar, acos-

compreneu-me. Quan em vessi el
menjar sobre el vestit i oblidi com

quan vàreu començar a caminar
amb les vostres febles cames.

lligar-me la sabata, recordeu les hores que he passat jo per ensenyar-vos
les mateixes coses.

Finalment, quan algun dia m’escolteu dir
que ja no vull viure i sols vull morir, no us
empipeu. Algun dia entendreu que això no té res a

Si quan conversem repeteixo i repeteixo les mateixes

veure amb el vostre afecte o amb el fet que jo us estimo.

paraules i sabeu de sobres com acaba, no m’interrompeu i escolteu-me. Quan éreu petits, per adormir-

Tracteu de comprendre que jo ja no visc, sinó que

vos, us vaig explicar milers de vegades els mateixos

sobrevisc, i això no és viure. No us sentiu tristos o im-

contes fins que tancàveu els ullets.

potents per veure’m com em veieu. Doneu-me suport
com ho vaig fer jo quan vàreu començar a viure.

Quan estiguem reunits i sense voler faci les meves necessitats, no us avergonyiu i compreneu-me, que no

De la mateixa manera que us he acompanyat en el vos-

tinc culpa d’això, ja que no puc controlar-les. Penseu

tre camí, us prego que m’acompanyeu a acabar el meu.”

quantes vegades de menuts us vaig ajudar pacientment
perquè n’aprenguéssiu.

caTErina PUiG GoU

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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La felicitat
Estimades famílies de Bellcaire, voldria fer-vos una pre-

però ells agafen bastó

gunta: algú sap on trobar la felicitat?

i assenyalen amb tristor: “Més enllà!”.

El còmic nord-americà Groucho Marx deia:

I camina per la platja

“La felicitat es troba en les coses petites: un petit iot,

arribant fins a l’Escala

una petita mansió, una petita fortuna...”.

s’apropa vora una barca

Bromes a part, ara veurem la història d’un peregrí que

si tenen felicitat,

buscava la felicitat.

però tots li van responent: “Més enllà!”.

i pregunta als pescadors

Un esgotat peregrí

I continua caminant

anava per un camí

per terres de l’Empordà

buscant la felicitat.

i arriba fins a Bellcaire.

Si algú se li creuava
tots li deien: “Més enllà!”.

S’apropa vora el castell
i es fica dins de l’església

I camina pels salons

i a tothom va preguntant

dels bonics i grans palaus

on trobar la felicitat.

buscant-la sense parar.
Entre el plaer i l’orgia
sempre una veu responia: “Més enllà!”.

I el capellà li respon:
“El que busques aquí està,
vine a viure al nostre poble

I a la gent de la muntanya

i tindràs felicitat!”.

preguntà si a les cabanes
troben la felicitat,

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

aUrEli solaz
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Veïns de Bellcaire reclamen
més seguretat a la Gi-632
Aquesta carretera no té ni un sol pas
de vianants. Per creuar-la amb seguretat per un pas de vianants, tal i com
es fa en altres municipis com Torroella, Verges, Jafre… s’hauria d’anar al
pas més proper, que es troba a l’Escala, a 7 km.
La Generalitat es va comprometre
a trobar una solució; els semàfors
semblaven una bona opció. Al final,
però, se’ns va contestar que no es
disposava de pressupost per collocar aquests semàfors. Se’ns tinAquest passat mes d’agost un cente-

de la circulació en unes de les

drà en compte en els pressupostos

nar de veïns de Bellcaire i dels barris de

dates en que la carretera es tro-

de l’any que ve?

l’Ovellaria i Sobrestany ens vam mani-

ba més transitada com és el mes

festar per reclamar un pas més segur

d’agost.

Continuarem reivindicant el que

en els tres encreuaments que hi ha en
el tram urbà de la carretera GI-632.

creiem que és necessari per a la
La demanda de més seguretat ja ve

seguretat de tots i totes!

de lluny, i cada vegada es fa més
Aquesta manifestació veïnal es va

necessària a causa de l’augment de

fer duent a terme diversos talls

trànsit.

MonTsE casas
cEcília BarnosEll

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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El diàleg: eina bàsica per a
l’educació i el benestar en un poble
La necessitat d’escoltar i sentir-se escoltat és un dels

pensaments. Quan les persones senten que són escol-

aspectes bàsics en les relacions entre les persones per

tades i són compreses, és molt més probable que actuïn

tal, entre altres, de conèixer el sentiment i pensament

de la mateixa manera, és a dir, que també escoltin amb

de qui ens envolta.

més atenció. Els nens extreuen la seva seguretat de les

Tothom, en general, els pares entre si i els pares amb els

vés de les seves actituds i de les seves respostes.

mostres d’estima que els pares tenen envers ells a trafills, pot millorar molt les seves relacions si realment s’aprèn
a escoltar. Potser l’aspecte que més hem abandonat en la

Tot això ens pot fer reflexionar sobre les grans virtuts

comunicació entre els éssers humans és el de saber escoltar.

que té el saber escoltar per a l’educació dels nostres

Quan conversem, la majoria de les persones tenim la ten-

fills, i, si és bo per a ells, segueix essent bo quan et fas

dència de pensar primer en com formularem les nostres prò-

gran i en la teva vida quotidiana has d’interrelacionar-te

pies respostes més que no pas en el que l’altre vol dir-nos.

amb diversa gent, ja siguin amics, familiars, companys
de feina, clients, proveïdors o veïns del teu poble; i és a

Escoltem amb l’oïda, evidentment, però també amb la

aquest últim col·lectiu de gent al qual vull fer referència,

mirada i amb l’actitud corporal. Hem d’escoltar durant

ja que si tots els bellcairencs i bellcairenques fóssim

tot el temps que l’altre vulgui parlar (dins d’uns límits

escoltats i ens escoltéssim veuríem que, com en una

raonables). Ser un pare o una mare que escolta bé sig-

família, les nostres relacions millorarien.

nifica també assolir unes actituds no verbals que convidin a parlar i implica fer una pausa respecte dels propis

daVid FonT saBalls

S’ho ha descuidat vostè?
Aquestes paraules no van destinades a totes les persones
que porten els gossos a passejar i recullen les seves necessitats. Però sí que van destinades a les persones que permeten que els seus animals ho facin en llocs tan concrets com
són a la vorera d’anar al dispensari, davant la porta o proximitats de la guarderia, a l’entrada o vorera del parc infantil,
fins i tot davant d’algun portal d’una casa particular.
Si no les recullen, almenys que procurin portar-los

un indret havent trepitjat allò que a ningú no li agrada

per zones que no siguin tan transitades. Només és per

trepitjar.

conscienciar la gent que on se solen trobar són en llocs
molt freqüentats, i que no és gens agradable entrar en

PEPiTa casTElló
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El Coma Llobera (I)
Si al Montgrí hi ha un torrent de primera magnitud que reculli la major part
de les seves aigües, aquest és, sens cap mena de dubte, el Coma Llobera.
Així, la seva conca fluvial –per anomenar-ho d’alguna

passats, tant a dins de la seva llera com en els seus

manera– abastaria un espai immens que aniria des dels

pendents immediats (conreus amb eixarts, barraques,

camps de la Torre Ponsa fins al puig de la Palma per la

forns de calç...).

seva part alta i acabaria a Sobrestany, on mantenia el
volum hídric de l’estany abans que aquest fos eliminat

Inici de la planura al jardí de Sant Josep

artificialment per dedicar-lo a terres de conreu. Només

Descartant el seu tram final per planer i suposadament

els Còrrecs de Mar, la vall de Santa Caterina i el sector

conegut per tothom, es podria començar aquesta llarga

de Montgó i els Cossis s’escaparien dels seus dominis.

passejada al punt conegut com el “jardí de Sant Josep”,
inici de la planura que, en direcció cap al nord, acaba al

Antigament, i pel que he pogut deduir, sembla que rebia

camí que puja de Sobrestany al Roc Ferran, i que abans

aquest nom el còrrec que seguia l’eix horitzontal, és a

rebia el nom d’“els Coixins”.

dir, partint de l’est als terrenys de la Torre Ponsa fins
a l’estany, mentre que els braços transversals rebien

És a partir del jardí de Sant Josep, amb pins i algun

indistintament els noms de “Mustinyà”, tant els del ves-

xifrer al costat mateix del camí, d’on surt una derivació

sant nord i que ara anomenem “la Carnisseria” com el

que segueix recta cap al sud tot resseguint la torrentera,

del costat sud on es troba el pou del mateix nom.

mentre pel costat de ponent es va deixant el puig Llebrer
que, de forma triangular i amb un vèrtex cap al nord,

La seva vall, sobretot pel sector de ponent, marca l’inici

serví en altres temps per partir la sorra de les dunes que

de les Dunes, començant a la Torre Ferrana fins al puig

avançaven. Així, mentre una part anava cap al coll de les

de la Reina, que n’és el seu punt més alt.

Sorres i més enllà, un altre ramal entrava dins del Coma

El Coma Llobera, nom que ens evoca temps pretèrits

verticals ara bastides de pins i falgueres.

Llobera, on encara podem admirar aquestes ondulacions
amb la presència de llops que s’esmenten a la toponímia en més d’un punt, ja des d’antic formava un camí
que el resseguia pràcticament en tota la seva longitud,
igual com en les derivacions de petites valls subsidiàries, ara oblidades i feréstegues i de difícil accés.
Mentre l’anem seguint en direcció cap a mar, mostra encara l’ingent treball que hi van dedicar els nostres avant-

Coma Llobera.

Foto cedida per: Àlex Filella

Pi del Coma Llobera

Foto: Narcís Arbusé
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Un centenar de metres més enllà, el camí decanta
cap a l’est i es fa més encaixonat. A no gaire distància
d’aquest punt i pel costat dret del camí, els turons de
sorra formen una llarga ondulació: estem al punt que
abans s’anomenava “El Barco” per la forma dels pendents, que ens recorda l’obra viva d’un vaixell.
No gaire més endavant, aquest camí centenari que es
va seguint entra dins la llera del torrent i ja no torna a
sortir-ne per més amunt que es vagi. Estem al regne de
la sorra, ja que aquest element ens envoltarà al llarg de
cap a un quilòmetre.
Bassi d’en Potes

Foto: Narcís Arbusé

Aquests paratges solitaris i ombrívols, que tenen un gran
encant per la pau que transmeten, curiosament no do-

Un camí amarat de sorra abundant baixa molt brus-

nen cap sensació d’encotillament, ja que els arbres sur-

cament d’aquest turó i fa les delícies dels més petits,

ten sàviament repartits i el bardissar es mostra esquerp.

incansables ells, mentre que els menys joves hi troben

El pi del Coma Llobera

el fet de baixar-lo que de pujar-lo.

una dificultat afegida. Val a dir que és molt més agraït
En un petit còrrec que baixa de cap al nord del camí, es
troba el magnífic pi del Coma Llobera, majestuós amb

A pocs metres camí amunt, en una mena de lleixa i vigilat

la capçada mig retallada per obra humana. Sempre im-

per un xifrer hi ha el “Bassi d’en Potes”, un dipòsit de rajol

pacta veure que el seu tronc formidable resta enterrat

que, inexplicablement, en qualsevol època de l’any guar-

per la sorra fins a una profunditat incerta. Al seu vol-

da una aigua abundant i cristal·lina. Al seu costat de cap a

tant, pins ridículs admiren i aprenen del seu mestratge.

ponent, es troben les restes del que fou una barraca.

Resseguint l’antic camí de carros, planer i de terra, en

Si seguim aquest camí de sorra amunt, i sempre cap al

una corba es troba la Taula de l’Hostench on, en un

sud, podem tancar la nostra passejada amb un circuit

temps no gaire llunyà, aquest propietari hi portà amb

fàcil i que es pot fer en un temps més que raonable,

la seva furgoneta uns blocs de formigó amb els quals

anant a sortir al dipòsit de les aigües de la urbanització

muntà una compacta taula que desafia el pas del temps.

de Torre Vella, a tocar el coll de les Sorres.

No gaire lluny, un curiós pi amb un tronc doblement
retorçat dóna personalitat a l’indret.

Si volem continuar resseguint el Coma Llobera, seguirem cap a l’est sense pujar per aquesta via i, molt aviat,

Mentre la via segueix tossudament cap a llevant, el tor-

també deixarem enrere el bon camí de carro ample i de

rent es mostra parcialment més espaiós, amb una falsa

bon seguir, i que serà el motiu per a un proper itinerari.

sensació de sortida fàcil cap al nord. Estem a l’alçada del
“puig de la Reina”, el monticle més elevat de les Dunes.

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

Narcís Arbusé
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Lluís Torrent Teixidor
Em dic Lluís Torrent Teixidor i vaig néixer el 18 de desembre del 1926,
el mateix dia que en Ramon Gifre. Les mares traginaven palla i varen dir:
“Mira, ja volen fer niu!”.
sabia dir Feliu i deia “Xiu”. També hi havia una altra païssa, la de can Brancós, que és la que dóna directament
al carrer Orient, “de culs” a la païssa de can Camps.
Dels avis, no en tinc gaire records, però de la padrina
recordo quan anava a buscar el tortell. Ella visquia a
can Balià del Cementiri, una casa que hi ha davant de
l’església petita de Sant Joan, enfront del que era abans
el cementiri. Hi anàvem el dia de Nadal mateix, i li deia
una mica de vers:
Padrina esteu bona
Nadal ha vingut.
Doneu-me un tortell
i Déu us dé salut
Sempre dèiem el mateix, i després la padrina ens donava el tortell que havia comprat a ca l’Enrica, al carrer
Major. Un any, quan va anar a comprar el tortell, ja
s’havien acabat i ens volia donar els diners, però nosaltres no ho vàrem voler, perquè el que ens feia il·lusió
era el tortell!
La casa on vaig néixer era can Balià, en el carreró amb el
mateix nom, segons una placa de llauna rovellada que hi

Érem dos germans, jo era el gran i després venia en

havia penjada a la paret. El motiu de casa sembla que ve

Fidel, que era tres anys més petit. Amb el meu ger-

del fet que hi havia hagut un tal Josep Balià a la família,

mà érem molt amics, sempre havíem jugat molt. A la

com s’explicava en uns documents que vàrem trobar. El

baldufa, a boles, jugàvem molt on hi ha ara la Placeta.

pare es deia Narcís Torrent Teixidor i era de Bellcaire, i la

Llavors era un camí fondo que continuava fins a can

mare Carme Teixidor Torrent, de Jafre. L’avi per part de

Minguet. A la Placeta hi varen construir una font, però

pare es deia Josep Torrent Raurich, però va morir aviat, i

no va funcionar mai, just a davant a cala Maria Paona.

la padrina, la meva àvia, la Balbina Teixidor Parés, es va

Quan era petit, l’Ajuntament el va fer netejar. Al fons

tornar a casar amb en Martí Bagué Oliveras.

feia com una cavorca de pedra que s’havia enfonsat.

Els avis per part de mare eren en Baldiri Teixidor i la Gabri-

D’allà, en varen treure càntirs i coses que havien caigut

ela Torrent, tots dos de Jafre, i varen venir de masovers al

a la gent quan anava a buscar aigua i hi varen posar

mas Candal, prop de l’empalme, al terme municipal de la

una bomba per bombar l’aigua. Però era de molt mal fer

Tallada. Amb els anys aquest mas va quedar abandonat i

i per això varen contractar dos pouaires forasters per

es va espatllar molt. Ara no fa gaire, però, el varen acabar

fer un pou just davant de can Talla. Aquests, el van aga-

de tirar a terra, el varen enterrar i ara no en queda res!

far a preu fet, a tant el metro, i en un primer moment

Al carreró hi havia tres cases; la nostra, era la primera

en feien molta avia i es guanyaven molt bé la vida, però

casa quan entres a la dreta. Més amunt hi havia la païs-

llavors es va anar embordeint, embordeint… com més

sa de can Damià, on s’hi havia estat la Quimeta Mera, i

fondo anaven més trigaven, perquè havien de pujar la

can Xiu. En aquesta última hi vivia un home que es deia

terra a cabassets, i al final per acabar-lo la gent els hi

Ramón Feliu, i el motiu li ve de quan era petit, que no

duia menjar, perquè no s’hi guanyaven la vida.

El món d’ahir
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La Banda de Tambors i Cornetes. El pare d’en Lluís és el primer de la primera fila a la dreta del tot.

El pare va anar a fer el servei militar a Canàries i for-

Durant els primers dies de la Guerra Civil recordo que va-

mava part de la Banda de Tambors i Cornetes. Ell no era

ren passar pels pobles per demanar voluntaris per cons-

pas músic, sinó que era una afició. Aquest fet, però, li

truir un camp d’aviació situat entre l’empalme i el riu Ter.

va ser un perjudici, ja que un dia durant la Guerra Civil

Com que eren uns terrenys molt planers només s’havia

va venir el barco Canàries al golf i va bombardejar Ro-

de tallar els arbres i fer una pista sense clots, perquè

ses. Com que el pare havia sigut corneta el varen cridar

era una pista de terra. En el camp d’aviació hi vivien uns

a la nit perquè toqués “a llamada”, i

vint aviadors que venien a dinar a can

tot el poble es va esvalotar i tota la

Camps, on llavors no hi vivia ningú. A

nit els homes del poble varen patru-

casa, com que era molt a prop, els hi

llar amb escopetes. Aquest fet va ser-

anàvem a portar la llet, que ens pagava

vir perquè uns veïns els denunciessin

un tal Pintaluva, que era l’encarregat.

quan varen entrar els nacionals. Li va-

Cada dia, quan venien, era un especta-

ren fer un judici sumaríssim (els llegi-

cle pel carrer, tothom sortia a veure’ls,

en la sentència sense judici) i el varen

sobretot les noies joves. Aquests avia-

condemnar a vint anys de presó; però

dors rojos sembla que no varen entrar

al final n’hi va estar tres, primer nou

mai en combat, ja que molts d’ells eren

mesos a Girona i després 25 mesos a

de famílies amb diners i els nacionals

Figueres.

no varen venir mai a bombardejar-los.
Poc abans que s’acabés la guerra va-

El pare també havia anat a la guerra, tot

ren venir uns altres aviadors que por-

i estar casat i tenir dos fills petits. Li va

taven unes inicials APE, que aquests sí

tocar anar a Lleida, on “a pala y pico”

que havien combatut.

feia trinxeres. Quan va anar acabant la

L’avi d’en Lluís, en Josep Torrent
Raurich, fotografiat a la Peixera,

guerra a molts els feien anar al front. Ell, un mas que hi ha a Llabià, on s’havia
llogat per anar a batre.
com molts d’altres, va venir a casa, va

A l’escola no hi vaig poder anar gai-

desertar, i a casa s’hi estava les nits i, de

com que el pare va estar tres anys

re, primer per la guerra i després,

dies, per por, anava a la muntanya a esperar que passés

a la presó, jo havia d’anar a ajudar la mare. Nosal-

el mal temps. Si l’haguessin atrapat segur que l’haurien

tres pagàvem les conseqüències de tenir el pare a

afusellat. No va ser l’únic, n’hi havia d’altres que també

la presó. Vivíem en la misèria i per menjar sovint

feien això.

només teníem moniatos bullits. Teníem tiquets de
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Vaig anar a fer la mili primer a la Jonquera, després a Darnius i a Maçanet
de Cabrenys. Venia amb bicicleta a
casa cada setmana. Abans de marxar
ens vàrem fer un retrato el pare, la
mare, en Fidel i jo per si em passava
alguna cosa. Al final no em va passar
res i vaig aprendre a esquiar i tot!
Ens vàrem conèixer amb la meva
dona sortint del cine a Torroella
durant la Festa Major. Es diu Maria
Alabau Sorrell i és filla de Llabià,
de can Patllari. Aquest era el nom
del seu pare, que era un pastor de
Llanars que venia a engegar ra-

La família Balià, l’any 1947, quan en Lluís va anar a fer la mili.

mats de xais a la plana durant l’hivern. Primer varen comprar una
casa a Serra de Daró i després a
Llabià, que era on tancava el ramat. Ens vàrem casar el 10 de novembre de 1955 i tenim dos fills,
en Josep, que va néixer el 1956, i
la Carme, el 1964. A més, tenim
quatre néts: l’Ivan, en David, l’Aina i la Laura, i dues besnétes: la
Lena i l’Emma.
Durant la vida he fet de pagès, he
plantat arròs, he escatit oliveres i
al final em varen oferir de fer de
paleta. Primer vaig anar set anys
amb en Valentí Llorenç i després
amb en Custals, amb qui vaig treballar durant vint-i-cinc anys. La
En Lluís amb la Maria, els dos fills, en Josep i la Carme, i l’àvia, a finals dels anys
70 davant de casa seva.

casa on vivim actualment, al camí
vell d’Ullà, passada la urbanització mas Duc, la vàrem construir el

racionament de pa que anàvem a

va acabar la guerra ens la varen

buscar a can Talla, però no ens el

fer tornar i volien fer-nos pagar

baixa esperant d’aixecar un pis,

menjàvem sinó que el portàvem

l’arrendament d’aquests tres anys

per això la vàrem fer planera de

al pare a la presó. A casa fèiem

juntament

Però

sostre i la vàrem enrajolar. Des-

de pagès. Vaig començar a llau-

nosaltres vàrem ser els únics del

prés, amb els anys la vàrem aca-

amb

l’anyada!

1960. Primer només tenia planta

rar als 11 anys i no podia seguir

poble que no vàrem pagar, quan

bar. Mentrestant, a can Balià del

l’animal i se m’emportava! La ter-

ens varen fer desauci, i ens varen

carreró hi guardàvem el gra, fins

ra, la llogàvem, en teníem molt

fotre per justícia, la mare va fer

que ens la vàrem vendre.

poca de nostra, i durant la guerra

un conveni amb en Tauler, l’advo-

ens varen repartir la dels feixistes

cat defensor dels propietaris, i ho

Transcripció:

Montse Casas

perquè la treballéssim. Quan es

varen arreglar.

Text:

Mariona Font

Parròquia
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Viure a Bellcaire o a qualsevol
altre poble de l’Empordà
Per circumstàncies personals molt concretes he vingut

afavoreixen els recels, la crítica corrosiva, l’enveja, els

a viure a Bellcaire. Unim aquest fet al fet que, per op-

odis i renyines que perduren anys i panys.

ció personal, he triat fer el meu servei com a capellà
en pobles petits (deixeu-me dir en aquest parèntesi
que, si són de l’Empordà, molt millor encara).

Tot i això, sempre optaré per viure, amb sentit, a les
comunitats populars petites. Considero essencial el fet
de sentir-se “POBLE”. El nostre objectiu ha de ser, a

El plantejament eclesial, en l’actual manca de sacer-

través de les activitats diverses que es fan en els nos-

dots, porta a deixar de racó els pobles petits i concen-

tres pobles, “FER POBLE”.

trar el personal en pobles grans i ciutats, però jo he
de confessar que per origen i per opció em trobo molt
més bé en els pobles petits.

I en les actuals circumstàncies, en les quals es potencia
tant la societat de consum, el fet de tenir cada vegada
més l’ambició, l’egoisme, no afavoreixen l’assoliment de

Permeteu-me d’explicar per quines raons em plau tant

l’objectiu de “Fer poble”. Cal que tots fem la nostra apor-

fer de capellà en pobles menuts.

tació per mantenir la identitat com a poble. Ens hem d’estimar el nostre poble tal com és. Permeteu-me d’acabar

Hi ha més qualitat de vida: els valors, diàleg, convivència, activitats, relació mútua, coneixença..., fan
possible aquesta qualitat de vida. Són a una mida més
humana. Sentir-se acollit és molt important per establir una nova residència, i jo m’he sentit molt ben
acollit en els pobles on exerceixo com a capellà.
En els nostres pobles, s’hi troben grups que, des de la
més absoluta gratuïtat, treballen i organitzen activitats
en bé de la col·lectivitat. En general, en els nostres pobles, s’hi troben persones i, fins i tot, grups molts gelosos del seu patrimoni (cases, monuments, camps, paisatges, documents..., que expliquen la seva història).
En la vida quotidiana i en les festes et trobes i et relaciones amb les persones del poble, i sempre hi he trobat un tracte obert i afectuós. En l’àmbit de l’Església,

aquest escrit amb uns versos de Vicent Andrés Estellés:
No tot serà, però, silenci.
Car diràs la paraula justa,
la diràs en el moment just.
No diràs la teua paraula
amb voluntat d’antologia,
car la diràs honestament,
iradament, sense pensar
en ninguna posteritat,
com no siga la del teu poble.
Potser et maten o potser
se’n riguen, potser, et delaten;
tot això són banalitats
Allò que val és la consciència
de no ser res sinó s’és poble.
I tu, greument, has escollit.
Després del teu silenci estricte,
camines decididament.

he trobat unes comunitats creients que presenten una
cara amable i atractiva de l’Església i que es mouen
molt bé en la difícil situació actual.
En els nostres pobles empordanesos se sol trobar
un índex de participació notable en les activitats col·
lectives (festes majors, homenatges a la vellesa, festes petites, celebracions de tota mena, etc., etc.), que
donen molta vida al poble.
Amb tot el que fins ara he escrit no pretenc, ni de bon
tros, idealitzar “els pobles petits”. A vegades la molta
coneixença i saber-nos tantes coses els uns dels altres

Vicenç Fiol
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Colònies a Barcelona (retalls)
 EL PARC GÜELL. És molt extens. Quan hi entres et

 CINEMA IMAX. És molt impressionant quan entres

sents com un aventurer: hi ha molta vegetació i llocs

a la sala i veus davant teu la pantalla gegant. És la més

per seure en plena naturalesa.

gran d’Europa. Per poder veure la pel·lícula ens vam

Veus molts colors, llocs amb formes amagades i, si t’hi

haver de posar unes ulleres molt grosses. Vam veure

fixes bé, a les branques dels arbres hi pots veure uns

“L’oceà salvatge”: semblava que els peixos i els taurons

quants lloros molt bonics i acolorits.

venien cap a tu i que els podies tocar. Jo primer tenia

A dins el Parc tens una sensació de naturalesa i llibertat. És

una mica de por, però després ja no. Va ser una pel·

preciós, molt gran i fantàstic. En molts racons hi havia mú-

lícula molt interessant.

sics d’arreu del món tocant, i feien el Parc més acollidor.
 L’ALBERG. L’alberg Pere Tarrés és molt gran. Quan

hi vam arribar em semblava un hotel o una escola, però
no ho és. No em pensava que seria tan esplèndid. Tots
teníem molta intriga d’anar a veure les habitacions.
Eren de vuit persones. Quan vam entrar-hi, tot era net
i ordenat, però quan vam desplegar tot va quedar ple
i desordenat. El menjador era self-service i el menjar
molt bo. Hi havia molta gent i tots eren simpàtics. A la
nit, quan estàvem mirant el partit del Barça, vam conèixer una noia d’Austràlia que era del Real Madrid. L’endemà, quan estàvem esmorzant, la Carla va dir: “Mira,
l’australiana d’ahir” i jo, com que sóc del Madrid, vaig
cridar: “Madrid, Madrid, Madrid!”. Ella se’ns va acostar i,
amb cara estranyada, va dir: “Però, que no sou de l’Empordà, vosaltres?”. I tots ens vam posar a riure, perquè
ens havíem confós de noia. La primera nit, a l’habitació
de les nenes, n’hi havia una que era somnàmbula i, quan
es va adormir, es va posar a cantar. Va ser molt divertit.
La segona nit ens vam ajuntar tots els de la classe a jugar
El drac del Parc Güell.

A l’alberg.

a l’habitació. Ens ho vam passar molt bé.
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 COSMOCAIXA. El Cosmocaixa era ple d’experiments

i coses per remenar. També hi havia una jungla misteriosa plena d’animals: una anaconda, un formiguer, tortugues, granotes... Al Planetari ens van ensenyar com
es mouen les estrelles i els planetes. Semblava que ens
movíem nosaltres!
 EL FOSSAR DE LES MORERES. És una plaça que hi

ha al costat de Santa Maria del Mar. La Isabel ens va
explicar que a sota hi ha enterrats molts catalans que
van morir en una guerra. A dalt del monument hi ha
una torxa que sempre està encesa.
 SANTA MARIA DEL MAR. És una església que impres-

siona. Hi havia moltes finestres amb vidres tan acolorits
com l’arc de Sant Martí. Estava tota plena d’espelmes i
un nen en va apagar dues. Vam anar una estona sols per
mirar-ho tot i després la Montse ens va explicar coses.
 MUSEU PICASSO. Els grans vam anar a veure l’ex-

posició “Picasso davant Dégas”. Dégas ho feia molt bé,
Picasso ho copiava i ho feia més divertit.
 LES RAMBLES. Eren plenes de parades i de nois

i noies disfressats: n’hi havia un que semblava que
volava, un cavaller del Barça, l’home invisible i molts
més. També hi havia un noi pobre amb el seu gos que
demanava diners per menjar ell i el gos. Com que era
molt simpàtic li vam donar 1€. Ens vam fer una foto a

La font de Canaletes, a la Rambla.

la Font de Canaletes.
 LES “GOLONDRINAS”. Són unes

barques que porten la gent a fer un
volt pel port de Barcelona. El noi que
ens ho explicava tot es deia Eloi i
ens feia riure. Vam veure vaixells de
moltes classes: transatlàntics més
grans que el Titànic, vaixells comercials, ferris. També vam veure com
descarregaven cereals amb unes
grues molt grosses.
EL METRO. Vam anar moltes vegades amb metro i tots volíem obrir
les portes quan arribàvem a la parada: vam haver de fer torns. En
Jordi va trobar un Kit Kat i el va re-

Navegant amb les “Golondrinas”.

partir. Al metro hi havia nois que
tocaven música.

“Elfs” de Cicle Superior i “Guineus” de Cicle Mitjà - Escola EL RAJARET
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Bellcaire, essència de l’art medieval
de l’Empordà (2a PaRT)
No hi ha dubte que Bellcaire és un poble emblemàtic

Aquesta construcció pot datar dels segles V o VI i,

per als amants de l’art i de la història de l’Empor-

per tant, pertanyia al bisbat d’Empúries, que no va

dà. Com a tot aquest vell país, però aquí amb molta

perdurar amb la represa carolíngia (1a fase).

intensitat, en un radi de pocs quilòmetres al seu entorn hi trobem mostres diverses que ens permeten

Més endavant, als segles VII o VIII, a l’aula rectangular

il·lustrar l’evolució completa de l’arquitectura medi-

s’hi va afegir un absis carrat, també conservat en part i

eval del territori. El testimoni més arcaic i més inte-

visible al subsòl, i es va convertir en església parroquial

ressant de la rodalia el tenim ben a la vora: l’antiga

del lloc de Bedenga. En aquest mateix moment o poc

església parroquial de Bellcaire, anomenada Sant

després es construí el creuer o transsepte, que encara

Joan de Bedenga a la documentació antiga. D’altra

es conserva integrat al temple i és el sector més antic i

banda, el castell i palau dels comtes emporitans de

ben identificable que encara queda dempeus (2a fase).

Bellcaire és una peça singular i fonamental del gòtic
civil català.

Una transformació molt important es va produir en època carolíngia. Cap a mitjan o a la segona meitat del

Un cop d’ull a l’arquitectura medieval, des de Bellcaire

segle X es va anul·lar l’aula rectangular, que fou substi-

L’“església vella” de Sant Joan és com un llibre obert

tuïda per les tres naus preromàniques que avui podem

que ens ofereix una rica informació de l’arquitectura

veure, cobertes amb voltes i comunicades per arcs de

medieval i de la seva evolució en aquest territori. Ens

ferradura sobre grossos pilars. Són notables, pel seu bon

cal fer parlar les seves pedres.

estat, les dues portes d’arcs sobre banquetes. Al mateix

El seu origen, anterior al domini sarraí, queda de-

de ferradura al costat nord del transsepte. Encara se’n

mostrat per les restes descobertes al subsòl, avui

podem veure les restes, ben destacades (3a fase).

temps, o molt poc abans, s’afegí una absidiola en planta

visitables amb certa dificultat, que corresponen a un
edifici de planta rectangular dedicat al culte cristià i

L’absis carrat de la segona fase descrita i l’absidi-

envoltat d’un cementiri, el qual segurament era, al-

ola nord de la tercera fase van perdurar fins cap a

hora, el mausoleu d’un personatge considerat sant a

la meitat del segle XI, que es van substituir per la

la comunitat local.

capçalera romànica que avui podem veure: l’absis
semicircular precedit per un espai
presbiterial amb voltes de quart
d’esfera i de canó, bastit amb petits carreus escairats de calcària
local i ornat a l’exterior amb la
característica decoració “llombarda” a base de lesenes o faixes
verticals, arquets i finestres cegues (4a fase).
Entre aquestes fornícules, al costat
de migdia, s’hi pot veure una columneta estriada d’un altar d’època
romana que hi va ser reaprofitada.
L’absis va ser decorat a l’interior
amb pintures murals romàniques,
considerades del segle XII (avui, en

Bellcaire. L’església “vella” de Sant Joan des de ponent.

part, al Museu d’Art de Girona).
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Fins ara hem seguit fins a cert punt –amb matisacions
i noves opinions–, les darreres anàlisis dels arqueòlegs J. M. Nolla i L. Palahí sobre aquesta complicada
qüestió cronològica. Però cal esmentar encara les reformes o afegitons introduïts a l’església de Sant Joan
en temps posteriors. Els més importants es detecten
principalment a la façana occidental: la porta, el petit
rosetó central i una finestra, així com la finestra de
l’ala sud del creuer, que pertanyen ja als segles XIII
o XIV, dins un llenguatge romanicogòtic.
Els elements afegits d’inicis del gòtic ens permeten enllaçar amb l’altre monument medieval de Bellcaire, el
castell, erigit cap final del segle XIII com a defensa del
territori i per a residència i mausoleu comtal per Ponç
Hug IV (o Ponç V) d’Empúries.
Si projectem a les terres properes el coneixement de
l’arquitectura medieval que ens ofereix Bellcaire, començant per l’església “vella” de Sant Joan, podrem
comprovar la riquesa i diversitat de testimonis conservats dels diferents períodes cronològics i estilístics. Uns
exemples que trobarem sense allunyar-nos gaire de la
nostra rodalia, des de les terres del Baix Ter a les del

Sant Joan de Bellcaire des de sol ixent.

Baix Fluvià, al voltant d’Empúries, amb el Montgrí com
a fita cabdal del paisatge.

Sant Esteve de Canapost (Peratallada) o Sant Romà
de Cidillà (Foixà), atrotinada i oblidada com el con-

Les primeres edificacions de Sant Joan de Bedenga

junt de ruïnes del seu poblat, un jaciment arqueològic

(1a i 2a fases: segles V al VIII) tenen un paral·lel

medieval d’interès extraordinari que s’està degradant

molt clar en el conjunt de Santa Magdalena d’Empú-

de manera inadmissible i vergonyosa.

ries, de la mateixa època i amb una evolució arquitectònica força semblant. També hi ha concomitàn-

A Sant Joan l’edificació carolíngia o preromànica –per

cies amb Santa Reparada de Cinclaus i altres restes

diferents motius que seria llarg d’exposar prefereixo la

emporitanes coetànies. De l’església d’una nau amb

primera denominació–, del segle X (3a fase), amb les

absis carrat (2a fase), en trobarem analogies en edi-

tres naus, és certament excepcional per la seva com-

ficis potser poc posteriors, dels segles IX-X, com ara

plexitat i dimensions. Cal relacionar-la amb monuments

les esglésies de Sant Julià de Boada (municipi de Pa-

una mica més allunyats, com ara Santa Maria de Vila-

lau-sator), Santa Eulàlia de Palau Borrell (Viladamat),

nant (Alt Empordà) o Sant Nazari de la Clusa (Vallespir).
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La configuració dels seus arcs recorda de manera clara

de Marenyà, Sant Feliu de la Garriga (Viladamat), Sant

la basílica monàstica de Sant Miquel de Cuixà, consa-

Pere d’Ullastret, Santa Maria de Colomers, amb valuosa

grada l’any 974. A la nostra rodalia, si bé amb diferèn-

escultura a l’interior, i el temple monàstic de Santa Maria

cies fonamentals, cal esmentar l’església de Sant Cugat

de Cervià, per esmentar només edificis destacables, dig-

d’Albons (la nau i l’absis), d’un moment una mica més

nes d’una atenta i curosa visita. Sense oblidar capelles de

avançat, que pot donar sorpreses interessants quan es

més simplicitat com Sant Climent de Tor o la de Sant Pere

restauri i s’investigui.

de la Vall, a Verges, aquesta sense decoració.

La capçalera romànica de Sant Joan, amb decoració llombarda del segle XI (4a fase), té uns paral·lels clars en es-

El romànic evolucionat, dels segles XII-XIII és poc re-

glésies de la zona, també molt notables, com Sant Esteve

presentat a Bellcaire (només, en part, les reformes de
la façana de Sant Joan i la capella
del castell, ja d’estil gòtic). A la rodalia immediata, però, n’hi ha mostres rellevants, com ara les esglésies de la Tallada, Garrigoles, Sant
Llorenç de les Arenes i els sectors
d’aquest moment de les de Verges,
Viladasens i Marenyà. Algunes es
distingeixen per un tipus de portada amb arcs en degradació, timpà
i llinda, sense escultura, de gran
simplicitat, però de notable elegància en la composició. Són l’exemple
més meridional d’un tipus de porta
romànica molt estès a cada costat
de la carena pirinenca, des del Ripollès al litoral mediterrani.
Amb la capella de Santa Maria del

El transsepte precarolingi i la capçalera romànica de Sant Joan (costat sud).

castell de Bellcaire (segle XIII), s’hi
relacionen temples de tipus cistercenc, d’una nau amb volta apuntada, sense absis destacat, com
l’església d’Ultramort o la de Santa
Maria del Palau, abandonada en els
vessants del Montgrí.
Amb els darrers exemples enllacem aquest breu repàs del nostre
patrimoni medieval, centrat a Bellcaire, amb el tercer i darrer capítol d’aquest treball que tractarà de
la història del castell comtal –avui
ajuntament i església parroquial,
com tots sabem–, de la seva capella-mausoleu i de l’arquitectura gòtica religiosa i civil de la contrada.

L’absis de l’església carolíngia de Sant Julià de Boada.

Joan Badia-HoMs
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Taller d’història

Narcís Camps explica que “l’església era plena de gom a

Narcís Camps i Bellapart (Bellcaire 1881-1961), alcal-

vist mai en aquest poble un ofertori tan llarg. Hagueren

de del poble durant els anys 30 del passat segle*, va

d’anar a buidar algunes vegades les safates plenes de

escriure al llarg de la seva vida un llibre de família que

bitllets, ja que no s’admetia pas xavalla, essent l’almoi-

narra especialment els orígens, els esdeveniments i les

na mínima un bitllet d’una pesseta”.

vicissituds de la nissaga Camps. És obvi que tot això

L’altar va ser pagat per subscripció popular entre els

pertany a la intimitat de l’esmentada família.

feligresos i hi contribuí, a més, algun propietari foraster

gom; no s’hi cabia, hi havia molts forasters. Jo no havia

Però no es va limitar només a l’aspecte familiar, sinó que
parla dels fets ocorreguts al poble durant el temps que

–4.000 pessetes. En el llibre esmenta: “El seu cost és
crescut, però s’ha pogut pagar gràcies a la prosperi-

va viure. Així ens ofereix una eina de treball fonamental

tat econòmica que proporciona actualment el correu de

per poder conèixer el passat que només els més grans

l’arròs, del qual se’n beneficia quasi tothom”.

podeu recordar.

Recorda després l’antic altar que fou destruït pels rojos

Gràcies als descendents actuals per haver-nos fet arri-

durant la guerra civil, i en fa una explicació amb tots els

bar tan interessant llibre per conèixer i recordar la his-

ets i uts, bo i destacant-ne la monumentalitat: “Ocupava

tòria recent de Bellcaire.

la part frontal en tota la seva amplada i alçada; era de

He escollit per a aquest article la benedicció del nou altar

bona i massissa fusta tallada, tot ell exuberant d’escultu-

de l’Església Parroquial. Va tenir lloc el 24 de juny de

res amb robustes i boniques columnes, capitells i motllu-

1947 i fou construït d’alabastre a la població tarragonina

res. I amb les imatges de grans proporcions, adequades

de Sarral (Conca de Barberà) per la casa Miquel de dita

al conjunt i tot magníficament daurat. Valdria ara una

població. Fou un ofici molt solemne, bo i comptant amb

fortuna. Entre dites imatges hi havia la de Sant Narcís,

la presència del senyor Bisbe Doctor Cartañà, que en

patró del Bisbat, que em sap molt greu que no s’hagi tor-

féu la benedicció. El celebrant de la primera missa fou

nat a posar. Ocupa ara el seu lloc la de Sant Sebastià”.

el rector del poble, mossèn Joaquim Moret, que estigué
acompanyat pels capellans dels pobles de la rodalia i fou

JaUME HUGas i solés

cantada a diverses veus pel cor parroquial de l’Escala, de

*noTa: consulteu el quadre dels alcaldes del segle XX d’El Castell n. 12 (de-

nois i noies, amb harmònium i dirigit per mossèn Viñas.

sembre 1999) elaborat pel periodista Abel Font, llavors director de la revista.

BAR

LOCAL SOCIAL
DE BELLCAIRE

Menús, brasa i... SOM ELS MILLORS!!!

34

Art i Cultura

Som el Cor Malodes
Si un divendres al vespre passeu a la vora de l’església petita de Sant Joan
podreu escoltar les veus que ressonen en el seu interior...
Acosteu-vos-hi, amb confiança, tranquil·lament, i po-

En les audicions ja previstes, com per Nadal o comen-

dreu presenciar el que un grup de persones de Be-

çament d’estiu, els temes són molt diferents; el que

llcaire i pobles del voltant –inicialment desconegudes–

ens permet conèixer estils i registres diversos...

fan pel senzill plaer de cantar en companyia. Aquest
petit plaer és la raó principal, el nexe, la gràcia.

Cantem junts i tirarem endavant el II Curs de Gospel
que, el proper mes de febrer, aquesta coral de nou

Cantem junts per nosaltres mateixos i pels que ens

organitza.

puguin escoltar.
Però no solament amb ganes els resultats arriben, teCantem junts per aprendre noves melodies, per gaudir.

nim una taula de treball amb quatre potes:
1.

Cantem junts per posar-hi ganes i veure la cara de

vol traspassar el seu saber i entusiasme per la

satisfacció dels companys i la directora el dia que sabem, perquè ho sabem, que ens hem concentrat a

La nostra directora, Montserrat Cristau, que ens
música.

2.

El mossèn de Bellcaire, Vicenç Fiol, que ens faci-

3.

La Diputació de Girona, que des del departament

fer-ho el millor possible.

lita un lloc privilegiat per assajar.

Cantem junts perquè els entrebancs, dificultats i

corresponent ens subvenciona amb una petita

malentesos que qualsevol tipus de convivència com-

quantitat d’euros que en els temps que corren

porten siguin superats més fàcilment: entre cançó i
cançó.

són molt d’agrair.
4.

El nostre propi esforç i dedicació per subsistir
com a Coral Malodes.

Cantem junts dos divendres al mes. Són els dies d’assaig. No requereix gaire dedicació presencial i permet

Si contemplant aquesta petita joia preromànica que

polir els temes que amb l’ajut de les noves o les velles

és Sant Joan penses en nosaltres o sents les nostres

tecnologies, totes vàlides si ens faciliten l’aprenentat-

veus, no ho dubtis, vine a engrandir el grup, vine a

ge, hem anat aprenent a casa, camí de la feina, pas-

compartir moments d’esforç, superació i satisfacció

sejant, cada un tenim el nostre sistema favorit.

tan i tan autèntics com respirar l’aire d’un matí de
tramuntana.

Cantem junts per poder sorprendre amics i coneguts
(als nostres familiars més propers, ja res no els sor-

El nostre correu electrònic és molt significatiu:

prèn, són els primers beneficiaris de la nostra afició,

ganesdecantar@gmail.com

perquè després de quatre refilades el bon humor s’expandeix per tota la casa).

Cor Malodes
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Cançoner
Avui us presento la meua última cançó, a partir d’ara cedeixut la secció per
causes majors :-) per si algú la vol continuar. Si em permeteu la llicència no
en faré cap comentari ni us posaré la partitura, la lletra és prou clara i sota
d’aquesta hi ha un link* que us portarà a un vídeo fantàstic de la cançó on
hi sentireu la cançó acompanyada d’unes imatges genials. Només vull que
gaudiu d’aquest tema que va escriure Jaume Sisa com jo he gaudit del món
en general i, especialment, del món de la música.
Gràcies! Sigueu feliços tant com pogueu!!!
I per mi no patiu, estigueu molt tranquils, que ja no me’n sento.
Robert Pellicer
Robert amb el cavaquinho
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Qualsevol nit
pot sortir el sol
Fa una nit clara i tranquil·la,
hi ha la lluna que fa llum.
Els convidats van arribant
i van omplint tota la casa
de colors i de perfums.
Heus aquí la Blancaneus,
en Pulgarcito, els tres Porquets,
el gos Snoopy i el seu secretari
Emili i en Simbad,
l’Ali Babà i en Gulliver.
Oh ! Benvinguts! Passeu, passeu,
de les tristors en farem fum.
Que casa meva és casa vostra
si és que hi ha... cases d’algú.
Hola Jaimito! i Doña Urraca!
en Carpanta i Barba Azul.
Frankenstein i l’Home Llop,
el Compte Dràcula i Tarzan
la mona Chita i Peter Pan
La senyora Marieta
de l’ull viu ve amb un soldat.
Els reis d’Orient, Papa Noel,
el Pato Donald i en Pasqual,
la Pepa Maca i Superman.
Oh ! Benvinguts!
Bona nit senyor King Kong,
senyor Astèrix i en Taxi Key,
Roberto Alcázar i Pedrín,
L’Home del Sac i en Patufet,
senyor Charlot, senyor Obèlix.
En Pinotxo ve amb la Monyos
agafada del bracet,
hi ha la dona que ven globus,
la família Ulises,
i el Capitán Trueno amb patinet.
Oh ! Benvinguts ...
I a les dotze han arribat,
la fada bona i Ventafocs.
En Tom i Jerry, la Bruixa Calixta
Bambi i Moby Dick
i l’emperadriu Sissí.

Foto cedida per: Ramon Manent

Com sempre, en Robert, tan previsor com era, ho tenia tot
ben pensat i calculat. Ens va deixar aquest últim “article” per
la revista El Castell i demanava que es mantinguessin les “incorreccions ortogràfiques del text”. Respectant unes de les
seves últimes voluntats, així ho hem fet. I gràcies a tu, Robert. Gràcies per il·lustrar-nos amb música tots els aspectes de la vida: l’amor, la natura, els nostre petits pobles, les
emocions..., que, inevitablement, et sortien del cor i, per tant,
eren la signatura de la teva sensibilitat, il·lusions, crítiques,
sentiments... El teu record serà inesborrable. Fins sempre.

Mortadelo i Filemón
i Guillem Brown i Guillem Tell.
La Caputxeta Vermelleta,
el llop ferotge i el Caganer,
en Cocoliso i en Popeye.
Oh! Benvinguts passeu, passeu.
Ara ja no hi falta ningú,
o potser sí, ja me n’adono
que tan sols hi faltes tu...
També pots venir si vols.
T’esperem, hi ha lloc per tots.
El temps no compta ni l’espai ...
Qualsevol nit pot sortir el sol.

Jaume Sisa

*Enllaç: http://www.youtube.com/watch?v=pdlvAvC4Tw4&feature=player_embedded
(Si aneu a www.youtube.com i apunteu QUALSEVOL NIT POT SORTIR EL SOL, gairebé segur que us surt al primer lloc)
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Activitats
Festa Major

Els dies 22, 27, 28, 29 i 30 d’agost
es va celebrar la Festa Major. El diumenge 22, abans del cap de setmana de la festa, s’iniciaven els actes
amb els castells inflables a la pista
poliesportiva del local social.
A les 7 de la tarda va començar,
des de la plaça del Castell, la II
Baixada de Carretons –de la qual
més endavant us en donem tots els
detalls–, que enguany va tenir més
participació que l’edició l’any passat, ja que en total van competir 9
carretons.
El divendres 27 d’agost es va dur
a terme un playback organitzat
pel Casal de Bellcaire, en el qual

Concert de l’Orquestra de Cambra de l’Empordà.

van participar uns 30 nens i nenes,
aproximadament.
El dissabte 28 d’agost es va realitzar la Nit Jove amb el grup Direcció Prohibida de Figueres, que van
fer de teloners per donar pas a la
fantàstica actuació del grup de versions La Banda Puig. El grup The
Jumps no va poder actuar.
El diumenge 29 d’agost, al matí, es
van celebrar diverses activitats que
es van iniciar amb el III Concurs
Infantil i Juvenil de Dibuix/Pintura.
A continuació es va portar a terme l’ofici solemne, amb l’acompa-

Festa de l’escuma.

nyament de la Coral Vergelitana, i
sardanes. A la nit, concert i ball a
càrrec de l’Orquestra Montgrins.
El dilluns 30 d’agost, al matí, va ser
l’hora dels més petits amb la festa
de l’escuma. A la tarda es va fer el
lliurament de premis del concurs
de dibuix al centre cívic. El concert
de “Sinatra Íntim”, a càrrec de l’Orquestra de Cambra de l’Empordà, a
la plaça del Castell, va posar el punt
i final a la Festa Major d’enguany.
A causa de les obres del Castell no
es va realitzar cap exposició a la
Capella de Santa Maria.

La Banda Puig, durant la Nit Jove.
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ii Baixada de Carretons
El diumenge 22 d’agost es va celebrar la II Baixada de Carretons organitzada pels joves de Bellcaire. Hi van participar
9 carretons distribuïts en dues categories: petits i grans. En
la categoria de petits hi van participar Amics de la Ovelleria,
d’Adrià Serrano i Carles Lavado; Los Anderworkers, d’Òscar i
David Pereira; Troncmòbil, d’Ignasi Alvarado; Pepe 7, de Josep Soler; Frigobeta, de Pere del Moral i Joan Velasco; Total
Tunning, de Kevin Ruiz; i Number One, de Rajiv Marroig i Ivo
Aribau; i en la categoria dels grans hi havia Inercia Power
Team, de Xavier Olivares, i Black Bird, de Francesc Ruiz.
Els premiats van ser els següents:
• El carretó més ràpid: Pepe 7, de Josep Soler.
• El carretó més original: Frigobeta, de Pere del Moral
i Joan Velasco.
• El més elaborat: Troncmòbil, d’Ignasi Alvarado (petits),
i Inercia Power Team, de Xavi Olivares (grans).

Els carretons preparats per a la sortida.

Foto de grup dels participants.

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

38

Activitats

Lliurament de premis del Concurs de Dibuix-Pintura Infantil i Juvenil
El dilluns 30 d’agost, a la tarda i dins dels actes de la

que només hi va haver participació en la categoria A, de

Festa Major, es van lliurar els premis del III Concurs

13 a 14 anys. Sota el tema “L’estiu”, hi van participar 36

de Dibuix-Pintura Infantil que com a novetat d’enguany

nens i nenes organitzats en quatre categories dins de

s’obria també a la categoria juvenil, tot i que val a dir

l’infantil i una categoria de juvenil.

Entrega de premis de la Categoria A.

Entrega de premis de la Categoria B.

Entrega de premis de la Categoria C.

Entrega de premis de la Categoria D.

Els guanyadors/res,
de primer a tercer premi van ser
Categoria A (fins a 5 anys)
Blanca Saballs, Gemma Font, Anna Hugas.
Categoria B (6-7 anys)
Eloi Saballs, David Font, Berta Hugas.
Categoria C (8-9 anys)
Guillem Saballs, Jana Guàrdia, Mar Tejedor.
Categoria D (10-12 anys)
Laura Alvarado, Judith Soler, Paula Fàbregas.
Categoria A Juvenil (13-14 anys)
Alba Serrano, Carla Llistosella.
Categoria B i C Juvenil, van quedar desertes.
El jurat estava format per Montserrat Nadal,
Eds Callingham i Marta Fuster.
Entrega de premis de la Categoria A Juvenil.

Activitats
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Festa del Pedal

La castanyada

El dissabte 11 de setembre va tenir lloc la 15a

El diumenge 14 de novembre es va celebrar la casta-

Festa del Pedal per l’entorn de Bellcaire. No hi

nyada, organitzada com cada any per l’AMPA de l’es-

va haver tanta participació com en edicions an-

cola El Rajaret amb la col·laboració de l’Ajuntament.

teriors, i en total 40 participants van pedalejar

A dos quarts de cinc s’iniciava la tarda amb un es-

pel següent recorregut d’aproximadament 15 km:

pectacle de màgia a càrrec de Raúl el mag, mentre

sortida del local social cap al camí dels Escalens,

s’anaven coent les castanyes. També va haver-hi una

la Torre Forçosa, arrossars, la Torre Ferrana i ar-

degustació de coques fetes per les mares i pares de

ribada al local social.

l’escola i beguda per a tothom. Enguany, la Carla Ro-

A tots els participants se’ls va oferir un esmorzar

dríguez va ser la guanyadora de la rifa de la panera.

d’entrepans, begudes i el regal d’una camiseta.

També es va realitzar una exposició sota el títol, “Qui

També es va obsequiar amb un llibre i una planta

és Qui?”, en el menjador de l’escola, on vam poder

als dos participants més grans, que foren Joan Ro-

veure les fotos de pares i mares i dels seus fills.

dríguez i Teresa Pujol, i amb un trofeu als dos més
petits, Jana Guàrdia i David Font. Els premis van ser
recollits per part dels guanyadors a l’Ajuntament.
La festa va ser organitzada des de l’Àrea d’Esports
de l’Ajuntament de Bellcaire d’Empordà.

Diada Nacional de Catalunya
La Diada es va iniciar amb la benvinguda a tots
els assistents per part de l’alcalde, que va llegir un
manifest. Seguidament es va cantar Els Segadors.
A continuació es va fer el dinar popular, que va consistir amb amanida i embotit, arròs i un gelat de
postres. Tot seguit es va cloure l’acte amb ball a
càrrec del trio Maracaibo. Hi van assistir prop de
170 persones.

Exposició “Qui és Qui?”.

Sortida guiada al Mont Pla
El diumenge 17 d’octubre es va dur a terme la setena visita guiada a càrrec de Narcís Arbusé.
Aquesta vegada la ruta, amb tramuntana inclosa, es
va iniciar a l’ermita de Santa Caterina, i després es
va anar cap a la caseta del guaita, es van visitar els
Caus Neolítics de les Dents, de l’Olivar d’en Margall
i el Cau de la Figuera, la barraca d’en Roura, casa
del guarda de les dunes i tornada cap a l’ermita.
Entre 20 i 25 persones van assistir a la ruta guiada,
que va durar prop de quatre hores.
La ruta va ser organitzada des de l’Àrea de Cultura
de l’Ajuntament de Bellcaire.

Els assistents escoltant les explicacions de Narcís Arbusé.

Text i fotografia: Marta Fuster i Carbó
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Lletra

Epopeia
Havaneres a Bellcaire
A Bellcaire hi ha havaneres,

S’escampa l’ardent metralla

Porteu-nos mantes de llana,

I jo, aprenent de poeta,

canta el grup Oreig de Mar;

salpicant totes les bandes,

llençols o teixits de fil.

que vostres desvels estima,

ja s’encenen les fogueres

veient-se com una falla

No! Res de fibres sintètiques,

exalto vostra faceta

disposant-se a fer el cremat.

dues torxes humanes.

que s’abrasen com llumins.

dedicant-vos una rima.

Tiren el rom a les olles

Cantaires i altres persones

Passada la tràgica hora

Dones fermes d’aquesta terra

i es fa una gran explosió,

les volien apagar,

i guarides vostres ferides,

que esteu sempre al peu del canó,

com una bomba que estalla

mes tots estan tan sorpresos,

avui, el poble us honora

dignes sou del nom de guerra

sembrant la desolació.

que ningú sap el que es fa.

celebrant que estan guarides.

d’Agustina d’Aragó.

Vint-i-dos de juliol de 1983. A Bellcaire han contractat el

se’n recorda i agraeix la seva desinteressada col·laboració

grup d’havaneres Oreig de Mar de l’Escala per organitzar

en procurar organitzar una festa ben agradable.

una cantada per aquest vespre. Es fan els preparatius per
amenitzar la vetllada i es prepara l’acostumat cremat.

Al mateix temps, permeteu-me que inclogui en aquest
petit homenatge les dones del nostre poble, altruistes i

Encenen el foc i al moment d’abocar el rom a les olles

desinteressades (entre les quals em permeto incloure’n

es produeix una explosió i dues de les senyores que

algunes que han estat molt pròximes a mi) i sempre

s’ocupaven d’aquest treball en surten envoltades en

disposades a ajudar i servir els altres i que, en com-

flames. És un espectacle dantesc. Naturalment, els allà

pliment d’aquestes funcions, també s’hagueren pogut

presents, familiars sobretot, intentaven socórrer-les,

trobar en semblants desgràcies i ser-ne elles les dam-

però no sabien què fer. També reberen les conseqüèn-

nificades. Sortosament l’altruisme sempre sol ser agraït,

cies de l’incendi en braços i mans. No vull parlar més

si més no amb la satisfacció personal de qui l’ha exercit,

de l’esgarrifós que imagino que deuria ser l’espectacle

que no es penalitza amb un càstig immerescut.

per dues raons: primer perquè, per sort meva, no hi era
present, i, segon, perquè imagino les persones que s’hi

Nota addicional:

trobaven i, sobretot, els que s’hi trobaren i ho sofriren

Recentment vaig demanar a una de les pròpies senyo-

les vegades que ho hauran somniat.

res damnificades en aquell acte unes dades que no
recordava prou bé. Em va dir que no les retenia a la

La veritat és que jo no imaginava que les conseqüèn-

memòria i que les havia de consultar al seu arxiu. Vaig

cies havien sigut tan greus. Pensava que en un temps

anar a casa seva, en diferents ocasions, per obtenir-les

raonable les afectades tornarien a casa guarides i que,

i sempre estaven absents. Preguntat un veí al respecte,

aleshores, públicament i celebrant la seva curació es

em va informar que estava ingressada a l’hospital per

reorganitzaria aquella cantada per honorar-les.

uns trastorns que se li havien presentat. Com que el

Amb aquest objectiu, per la meva part, vaig intentar com-

corria pressa, em vaig dirigir a la família en sol·licitud

pondre una petita poesia èpica en reconeixement i agra-

de les dades i exposant-los el cas per si consideraven

ïment personal a ambdues senyores, que van pagar tan

que era pertinent retardar aquesta publicació. Em van

temps d’entrega per a la redacció de la revista El Castell

cara la seva col·laboració altruista per procurar que la festa

respondre que com que es tractava d’un reconeixement

fos el més amenitzada possible. Ara, anys més tard, em

a aquella gesta la creien oportuna. Així doncs, que la

permeto publicar aquest petit reconeixement particular, per

porto endavant. Gràcies a tots! i espero i li desitjo a ella

a ambdues damnificades, que havia guardat en un calaix.

una ràpida recuperació.

Si ve em sap greu recordar-los aquell macabre infern pel
que van haver de passar, ho faig per demostrar que hi ha qui

Valentí Llorens i Pagés
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Marta Herrera i la seva passió pels cavalls

més la puntuació rebuda, que es va superar a l’Equus,
que no pas la posició en la qual pugui quedar.
La Marta va tenir els primers contactes amb el món del
cavall a través del seu pare. Mesos més tard, i a causa
d’una important caiguda, va deixar apartat aquest món per
dedicar-se a altres coses. Després de veure la passió tan
El passat dia 2 d’octubre, la bellcairenca Marta Herrera i

gran que tenia per aquests animals, va tornar ara farà un

Alvarado va debutar a l’Equus de Girona, en la disciplina

any i mig i es va matricular al Centre Eqüestre Pot de Llers

de doma vaquera de cavalls iniciats, amb el cavall Aza-

(antiga Hípica Silvia), davant les ordres del diverses vega-

bache, tota una nova experiència per a aquesta amazo-

des campió de Catalunya de doma vaquera Joan Pot Vidal.

na, que mai no s’hauria imaginat la medalla de plata que

Mesos després va adquirir el seu primer cavall, en Galeón.

va aconseguir darrere del seu mestre, Joan Pot de Llers,
un premi que la va animar molt per continuar treballant.

Explica que no és fàcil començar a muntar als 27 anys,
ja que la gran majoria de gent ho fa molt abans. En

El passat dia 7 de novembre es va tornar a presentar a les

aquest sentit, vol agrair el suport de totes les perso-

instal·lacions del “Caballo y su Arte” a Castelló d’Empúri-

nes que l’han ajudada a aconseguir que arribés aquest

es, a la mateixa disciplina, però aquesta vegada amb dos

moment: al seu home, als seus fills, a la seva mare,

cavalls, Galeón i Azabache, i va obtenir el primer lloc amb

als seus germans, a la seva família, a tota la gent de

Galeón i el segon lloc amb Azabache, de manera que amb

l’hípica, al seu mestre Joan Pot per la paciència que ha

la classificació d’aquest últim cavall l’hem poguda veure

tingut i, sobretot, vol tenir unes paraules d’agraïment a

als campionats de Catalunya de Doma Vaquera de Cavalls

les persones que la van endinsar dins d’aquest món que

Iniciats (poltres de fins a 6 anys), que va tenir lloc el pas-

tant l’apassiona: el seu pare i l’Antonio Parra. Gràcies.

sat 27 i 28 de novembre a l’Open Sports Club de Barcelona. Cal dir que en aquest concurs la Marta valora molt

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)

M. Herrera
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El racó del saber

Sabíeu que…
Per la seva composició, la llet materna és la més idònia
per al nadó, perquè reforça el sistema immunitari i conté, entre altres, els següents components:
• Una combinació de nutrients amb un efecte bifidogènic que afavoreix el desenvolupament d’una flora
intestinal saludable en el nadó que contribueix a reforçar les seves defenses naturals.
• Una quantitat de proteïnes ajustada a les necessitats
de creixement del lactant per no sobrecarregar els

La qualitat de la llet materna no sempre està relacio-

seus òrgans encara immadurs.

nada directament amb la qualitat de la dieta. En canvi,

• La presència d’àcids grassos DHA i ARA, que contri-

la quantitat de llet sí que sol estar relacionada amb la

bueixen a un adequat desenvolupament del cervell i

dieta. Així, les dones amb una dieta deficient en pro-

la vista.

teïnes i/o calories produeixen una llet de composició
adequada, però en una quantitat menor.

L’alletament matern té molts beneficis en
relació amb la salut del nadó i de la mare,
entre els quals destaquem:

Beneficis per al nadó
• L’alletament matern redueix el risc de patir episodis de malaltia respiratòria, otitis i gastroenteritis
durant el primer any.
• Al llarg dels anys, els nens que van prendre pit
segueixen tenint menys malalties respiratòries,
menys obesitat i un quocient intel·lectual més alt.
• La lactància materna prolongada protegeix contra
la diabetis tipus I (insulinodepenent).
• Reducció del risc de meningitis per Haemophilus,
de leucèmia i de mort sobtada.

Beneficis per a la mare
• Donar pit disminueix el risc de fractures per osteoporosi i les pèrdues de ferro.
• Prevé l’aparició del càncer de mama i d’ovari.
• Prevé el risc de patir diabetis tipus 2.

Donar pit afavoreix la recuperació més ràpida de la mare
després del part, ja que se segrega oxitocina cada vegada
que el nen mama i aquesta hormona provoca contraccions
a l’úter. Aquestes contraccions provoquen que l’úter es faci
més petit i que es col·loqui al seu lloc més ràpidament.
Quan la mare dóna a llum abans d’hora, la seva llet
és diferent. Durant unes quantes setmanes conté més
proteïnes, calci, sodi i altres nutrients que la llet materna normal. Està especialment adaptada a les necessitats d’un bebè prematur.
La prolactina és una hormona encarregada de la producció de la llet materna. Els nivells de prolactina augmenten quan es dóna pit i, durant la nit, els pics de
prolactina són més alts. És a dir, el bebè obté més llet
amb menys esforç quan mama de nit.
Maria carME sErra
Biòloga
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FUSTERIA - EBANISTERIA
PERE POCH PIJUAN

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

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

tel. 972 78 81 41
fax 972 78 84 17
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Regal culinari per a la família i els amics
abans de res us vull desitjar que passeu unes festes de nadal ben joioses. Que no us afecti per a res la temuda crisi i, si us afecta,
que sigui el menys possible. En èpoques com aquestes hem de trobar solucions el més econòmiques possibles, però sense
perdre ni per un moment tot el glamur propi de les festes de nadal. no us amoïneu per res, trobarem fórmules per regalar
a la família i als amics unes menges delicioses i sense que això representi un sacrifici gaire gran per a l’economia familiar. és
per això que avui us explicaré quatre receptes ben senzilles per fer un bon pica-pica per nadal, sant Esteve, cap d’any o reis.

Gotets de vichyssoise de poma
amb cruixent de pernil*
 ingredients: 4 pomes, 3 porros (només la part més

blanca), 50 gr. de mantega, ½ litre de llet, ½ litre d’aigua, sal i pebre al gust, llesques de pernil salat (millor
Ibèric, si ens ho podem permetre).
 Preparació: Peleu i talleu

les pomes a dauets, i talleu a
rodanxes la part blanca dels
porros.
En un cassó amb la mantega fosa, sofregiu-hi la poma i
els porros, però sense deixar
que agafin color. Afegiu-hi la llet i l’aigua i deixeu-ho
bullir 30 minuts. Salpebreu-ho al vostre gust i finalment
tritureu-ho amb el minipimer (no cal colar-ho).
Feu un cruixent de pernil per guarnir els gots: col·loqueu
els talls de pernil al mig de dos talls de paper de cuina
i poseu-los al micro un minut o un minut i mig. Us quedarà ben cruixent quan es refredi.
Aboqueu la sopeta quan es refredi dins de gots petits i
guarniu-los amb el pernil cruixent.
*Font: Mireia Carbó, CUINAR SENSE AMOïNAR-SE.

Rotllets de pernil dolç amb fruits de nadal
 ingredients: 2 o 3 llesques gruixudes de pernil dolç,
una terrina de formatge tipus Philadelphia, una miqueta
de formatge blau, 2 cullerades de vermut blanc, fruites seques de Nadal com nous, figues seques, dàtils, prunes...
 Preparació: Barregeu bé els dos tipus de formatge i

les dues cullerades de vermut. Escampeu la pasta damunt les llesques de pernil i poseu-hi al centre els fruits
secs que més us agradin (un per rotllet). Enrotlleu bé
cada llesca de pernil i emboliqueu-la amb paper film i
després amb paper d’alumini.
Deixeu els rotllets al congelador per tal que s’endureixin,
i una hora abans de servir-los traieu-los del congelador
i talleu-los a rodanxes d’un dit de gruix.
Serviu-los com si fossin canapès en una safata amb
blonda o bé damunt de torradetes de pa.

Préssec amb còctel de marisc
 ingredients: un pot de préssec en almívar, gambes
cuites, enciam, maionesa, salsa de tomàquet o quètxup,
succedani de caviar.
 Preparació: Escorreu bé les meitats de préssec damunt un paper de cuina. Buideu-les una mica amb l’ajuda d’una cullereta i guardeu-ne la polpa.
Barregeu l’enciam tallat petit amb les gambes talladetes,
la maionesa i la salsa de tomàquet o quètxup, poseu-hi
també la polpa dels préssecs que heu guardat.
Farciu les meitats de préssec amb aquest còctel i adorneu-ho finalment amb una miqueta de caviar.

Pom de gambes tres gustos
 ingredients: 3 o 4 gambes per persona, farina, clara
d’ou, farina d’arròs, Maizena, cereals tipus crispis sense
sucre, pebre vermell picant, curri, pebre negre, all en
pols, oli de gira-sol per fregir, escuradents llargs.
 Preparació: Peleu les gambes i traieu-ne el budell.

Busqueu tres bols petits i poseu-hi una clara d’ou a cadascun. Afegiu-hi en un bol curri, sal d’all en l’altre i
pebre vermell picant en l’últim.
En tres altres bols diferents prepareu-hi farina d’arròs,
Maizena i els crispis picats amb les mans.
Salpebreu les gambes i arrebosseu-les primer amb farina i clara d’ou i després unes amb la farina d’arròs, les
altres amb la Maizena i les altres amb els cereals. Un
cop les heu arrebossades poseu-les en els escuradents i
fregiu-les amb oli de gira-sol ben calent.
Serviu-les col·locades com si fossin flors formant un
pom dins d’un got o una copa on hi haureu posat sal per
tal que s’aguantin.

Què us ha semblat? Veritat que són aperitius fàcils, econòmics i bonics? Animeu-vos a fer-los i que tingueu unes
festes ben gustoses. Bon profit!
MErcÈ riBoT i casals

Premis del
III Concurs de
Dibuix - Pintura
Infantil i Juvenil

Cat.A 1r premi BLANCA SABALLS

Cat.B 1r premi ELOI SABALLS

Cat. AJ 1r premi ALBA SERRANO

Cat. AJ 2n premi CARLA LLISTOSELLA

Cat.A 2n premi GEMMA FONT

Cat.A 3r premi ANNA HUGAS

Cat. B 2n premi DAVID FONT
Cat.B 3r premi BERTA HUGAS

Cat.C 1r premi GUILLEM SABALLS

Cat.C 2n premi JANA GUÀRDIA

Cat. D 1r premi LAURA ALVARADO

Bellcaire d’Empordà

Cat.C 3r premi MAR TEJEDOR

CAt. D 3r premi PAULA FÀBREGAS

Cat.D 2n premi JUDITH SOLER

30 d’agost de 2010

