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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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REVISTA DE BELLCAIRE D’EMPORDÀ

Editorial
S’acaben les paraules

Quan l’atzar i el destí decideixen de forma arbitrària i cruel acabar
amb la vida de tres persones d’una mateixa família se’ns acaben les
paraules. Dins nostre ens recorren, inevitablement i confosament,
diversos sentiments: records, impotència, dolor… I res no podem fer.
No hi ha cap paraula que puguem expressar amb total transparència
per despullar el que realment sentim.
El que sí podem fer és que aquestes paraules serveixin, com si fossin
el més eficaç i fidel dels missatgers, per donar el nostre més sincer
condol a familiars, amics i companys i mostrar que –interpretant el
sentir de tots els veïns i veïnes de Bellcaire– reflecteixin la consternació, tristesa, dolor i record de tot un poble cap a la Glòria, en Joan
i la Carla.
I davant d’aquest fet es fa difícil trobar paraules per continuar amb
aquest editorial. Un editorial que sol explicar el contingut de la revista. Un editorial en el qual havíem d’explicar que, després de quatre
anys, tornarem a tenir eleccions municipals. I que continuem informant sobre la història del CF Bellcaire, de fragments de la història del
nostre poble i de les activitats portades a terme, etc.
Però aquesta vegada volem dedicar aquest editorial, com si féssim
el nostre particular minut de silenci, a l’esperit alegre i solidari de la
Glòria, al somriure d’argent de la Carla i al compromís i la discreció
d’en Joan, i molts aspectes més dels quals no trobem paraules, només el tatuatge del tràgic succés i de la dolçor del seu record.
I, com estem segurs que vosaltres ho voldríeu, volem desitjar a tots
els veïns i veïnes una bona festa petita. Pot semblar contradictori per
a aquells que no us han conegut, però els que hem estat junts compartint xerrades, complicitats, iniciatives..., sabem, perfectament,
que també és la vostra voluntat.
Fins sempre.
El consell de redacció
Edita: AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D’EMPORDÀ
Consell de Redacció: M. Carme Serra, Ferran Teixidor, Marta Fuster i Carles B. Gorbs
Coordinació periodística: Carles B. Gorbs
Han col·laborat en aquest número: Marc Foix, Ferran Teixidor, Montse Casas,
Mariona Font, Vicenç Fiol, Joan Badia-Homs, Valentí Llorens, Mª Carme Serra,
Mercè Ribot, Escola El Rajaret, Narcís Arbusé, Jaume Hugas, Marta Fuster, Grup de
Teatre de Bellcaire d’Empordà, Joan Jordi Sauqué.
Foto de Portada: Xavi Olivares
Elabora: JJ Comunicació – Edició i Disseny SL – Tel. 972 200 867
Imprimeix: Palahí, AG
Dipòsit legal: GI-442-92
Amb la col·laboració de:
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TELÈFONS BÀSICS
Escola pública El Rajaret..... 972 788 035
LLAR D’INFANTS............................ 972 788 514
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 8 a 20h)

HORARIS SARFA
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Fil directe amb l’alcalde

Informacions
d’interès

Benvolguts amics i amigues,

compartir amb les qui avui són re-

Ha arribat el final de la legislatura

gidores, a més d’altres persones. En

i amb ella el final del meu mandat

aquell moment, tot i no ser al govern,

al capdavant del govern del nostre

vam treballar de valent, amb perse-

poble. Ha estat un honor i una satis-

verança i responsabilitat, per totes

facció presidir durant aquests quatre

aquelles persones que ens havien

anys l’Alcaldia del nostre municipi.

fet confiança. I l’actual, al capdavant

Durant aquest temps, vosaltres, el

del govern. Aquesta ha estat una

Direcció Figueres

poble de Bellcaire, heu estat objecte

etapa apassionant, intensa, en la

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

del meu màxim compromís amb la

qual s’han realitzat projectes i pale-

nostra societat.

sat realitats dels quals sempre me’n

Amb l’equip de govern hem assolit

sentiré orgullós. No plego, doncs, ja

Direcció Palafrugell

9:25 (feiners) / 10:55 (feiners) 13:25 (ds., dg. i festius)
14:25 (feiners) / 18:55 ( diari)

AJUNTAMENT
Tel. 972 788 105 • Fax. 972 765 064
www.bellcaire.net • secretaria@bellcaire.net
Oficines municipals
Secretari, Josep Blanco Carbó
secretaria@bellcaire.net
Dilluns: de 16 a 19h
Dimecres: de 10 a 14h i de 16 a 19h
Divendres: de 10h a 14:00 h
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
Bernat Burguera: Dimecres de 17 a 18h
Cal concertar cita prèvia.
Laura Corsunsky: Dimecres d’11 a 13h
Cal concertar cita prèvia.
SERVEIS SOCIALS
2n i 4t dijous de cada mes.
Visites al Dispensari de Bellcaire de 9 a 11h.
Cal trucar a l’ajuntament per concertar la visita.
Serveis Socials de Torroella.............. 972 760 029
Plens ordinaris de l’Ajuntament
L’últim dijous del mes, en mesos alterns.
Gener, març, maig, juliol, setembre
i novembre, a les 9 del vespre.
Recollida d’escombraries
Recollida habitual els dilluns,
dimecres i divendres al matí.
Minideixalleria
Dimecres de 17 a 19h i dissabtes d’11 a 13h

les fites que fa quatre anys ens ha-

ho sabeu, per cap motiu polític, sinó

víem marcat. Junts hem aconseguit

perquè ja ha arribat l’hora de do-

millores importants en el munici-

nar pas a altra gent. Gràcies, però,

pi, i hem treballat, creieu-me, amb

a tots aquells que aquests darrers

il·lusió, dedicació, responsabilitat i,

dies m’heu demanat que continués.

per sobre de tot, hem intentat fer-ho

Espero que entengueu els meus mo-

sempre des de la màxima honestedat

tius, que són estrictament personals

i respecte cap a tothom. Hem com-

i professionals.

partit moments de gran alegria, com

Per acabar, vull expressar-vos el

ara la inauguració del Centre Cívic, la

meu agraïment a tots els bellcai-

planificació i execució del projecte de

rencs i bellcairenques, que amb la

reforma del Castell-Palau dels Com-

vostra confiança em vàreu atorgar

tes d’Empúries, l’arranjament de l’es-

el privilegi de representar-vos. A les

cola i la sala del local social, la nova

companyes regidores membres de

escoleta, les millores urbanístiques

l’equip de govern del Consistori, per

(carrers, enllumenat, entorn del lo-

la col·laboració, temps i esforç que

cal social, etc.), la creació de la mini-

heu dedicat a fer possible un projec-

deixalleria, l’organització d’activitats

te honest i al servei del poble; i als

socials i festives, i el servei diari al

companys regidors de l’oposició, per

nostre poble. També hem compartit

haver desenvolupat la vostra tasca

Centre Cívic
De dilluns a divendres de 16 a 20h
i dissabtes de 10 a 13h

moments dolorosos. No em referei-

de manera respectuosa. A tots els

xo pas a alguns moments desafortu-

treballadors i treballadores de l’Ajun-

SERVEIS SANITARIS
Dispensari Municipal..................... 972 765 005

nats, fins i tot sobrers, sinó a aquells

tament per creure fermament en la

que ens han sotmès en la tristesa

institució. Finalment, a la meva fa-

per la pèrdua d’amics i veïns del po-

mília, pel seu suport incondicional, i

ble. Amb tot, permeteu-me dir-vos

molt especialment a la Gemma, per

que allò del que realment ens sentim

fer-me costat en tot moment, i a les

Consulta mèdica
Metge: Jordi Garcia • Infermera: Rosa Cantò
Administrativa: Vanesa Rodríguez
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.............................. 972 776 060
Farmàcia
Lda. SARA BAGUÉ....................... 972 788 471

orgullosos és que tot això hagi estat

meves filles, la Maria i la Júlia, a qui

possible en un ambient de normalitat

darrerament no els he pogut dedicar

i diàleg. Desitjo de cor que aquest

gaire temps, per la seva comprensió

clima de respecte, tot i les diferènci-

i complicitat. Els mèrits que amb el

es que hi puguin haver, imperi en el

temps es puguin atorgar a aquest

futur del nostre municipi.

mandat són també de tots vosaltres.

D’aquí a pocs dies deixaré enrere

Us desitjo que passeu una molt bona

dues etapes de la meva vida dedica-

Festa de la Divina Pastora!

des a la política municipal. La prime-

Una abraçada i fins sempre

ra, la que va del 2003 al 2007, com
a membre del grup d’ERC, a l’oposició. Etapa que vaig tenir el goig de

Jaume Gifre

Alcalde
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Tema

Història del Club Futbol Bellcaire
Tercera part (1967: Torna el futbol a Bellcaire)
Un nou camp i un nou club

votats i van entrar tots a la junta. En Josep Maria va ac-

Si volien tornar a crear un equip de futbol al poble,

ceptar la presidència, tot i que la va limitar a un any, i la

primerament havien d’aconseguir un camp. Per això,

resta acceptaren el seu paper a la junta. El projecte de

el grup d’interessats en el futbol van anar a parlar amb

formar un nou club de futbol ja es començava a perfilar

l’alcalde del moment per demanar-li el camp de futbol

i, el següent pas, era construir el camp de futbol.

que havia promès a la inauguració del Teleclub. Finalment, en Narcís Camps digué que una comissió dels

Adequació del camp

interessats amb el futbol l’anessin a veure. L’Isidre

Immediatament després que en Camps cedís el terreny,

Barceló i en Pito Colls en van convocar uns quants,

van començar a treballar en la construcció del camp. En

entre ells en Valentí Llorens, i hi van anar a parlar.

Pito Colls i l’Isidro Barceló van cuidar-se de buscar col·

L’alcalde els va explicar que havia anat a Madrid a par-

laboradors per a la seva adequació, i tota la gent del poble

lar amb en Joan Gibech de Carreres (delegat nacional

hi va ajudar. El terreny cedit es trobava al costat de la

d’Esports del Govern franquista) per acordar la for-

granja de Can Tubau. Era força gran i feia bastant pen-

mació d’un camp, però va afegir que seria molt difícil

dent. Estava constituït per un tipus de sorra molt argilosa

obtenir-ne un.

i no estava preparat per jugar-hi a futbol. Per tant, el

Llavors, cansats d’esperar, els assistents li van propo-

primer que van fer fou planejar-lo.

sar d’utilitzar un dels seus camps. Van reunir-se durant

Els pagesos que tenien tractors, entre ells en Miquel Font,

molta estona i, finalment, en Narcís Camps va acceptar

van treballar-hi els caps de setmana, fent córrer les ter-

deixar-ne un.

res cap als llocs més fondos perquè el camp quedés força

Això no era ben bé el que els aficionats pretenien, ja

aplanat. Van deixar-hi un petit desnivell a banda i banda,

que ells demanaven un camp municipal. La raó era ben

a fi que l’aigua de la pluja no inundés el camp. La feina

senzilla: si alguna vegada es deixava temporalment de

feta va ser tan important que, fins i tot, es van rebaixar

jugar a futbol, volien tenir la garantia que, quan sortís

gairebé dos metres al nord-est del camp. És clar, però,

una nova junta que volgués organitzar un nou equip, el

que sempre s’hi va jugar amb la terra natural i no se n’hi

camp estigués disponible. Però davant del dilema d’ac-

va posar cap d’especial.

ceptar o de quedar-se sense camp,
van decidir de donar-lo per bo.

Formació d’una junta
Amb l’obtenció del camp es va donar un pas molt important cap a la
formació d’un nou club de futbol. El
següent fou el de formar una junta i triar el president. Aquell era
un moment d’eufòria i hi va haver
molta gent que es va presentar per
ocupar aquest càrrec. Es va convocar una reunió general al poble
perquè qui volgués pogués votar el
president. De tots els candidats, el
que va obtenir més vots fou en Josep Maria Font amb deu; al segon
lloc van empatar en Sebastià Bahí i
en Valentí Llorens, i la resta van ser

Temporada 1974-1975. Lluís Selleres, Rafa Espada, Pere Vilà, Martí Serra, Ramon
Llorens, Joan Ros,?. Albert “Xino”, “Tinin”, Colomer, Joaquim Alzina, Lluís Navarro.

Tema
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Quan el camp va estar planejat, es van posar a fer les

en Josep Vilà va anar a parlar amb els propietaris

casetes i els vestidors (local, visitant i de l’àrbitre). Els

dels terrenys de les Dunes i els hi digué: “La pro-

paletes van sortir voluntaris per fer aquesta feina i, la

pera vegada que hi hagi foc, en comptes de venir a

resta de la gent, van col·laborar-hi com a manobres.

tirar aigua, vindrem a tirar cerilles!”. Finalment, van

Les instal·lacions eren molt petites i no estaven en

enretirar la denúncia i es va solucionar el problema.

gaires bones condicions. Un exemple d’això és el fet

Després d’això, tots els que sabien l’ofici de fuster,

que les banquetes estiguessin fetes per “quatre rajols”

entre ells en Josep Bonany, van serrar aquells pins i

i que es fessin servir com a penjadors unes puntes de

van tancar el camp de futbol. A més, van aprofitar la

ferro clavades a la paret. A més, només hi havia una

fusta per fer un marcador.

dutxa per vestidor i no hi havia aigua calenta. Tot i
això, es considerà una molt bona feina, ja que s’ha de

Federació del CF Bellcaire

tenir en compte que en aquella època no hi havia els

L’any 1967, quan l’obra va estar acabada, la gent del

mateixos recursos que ara i tothom hi treballà a pres-

poble va inaugurar el camp amb un partit amistós

tació (més tard es van anar millorant les instal·lacions,

de casats contra solters. En Josep M. Font, exercint

s’hi van posar unes dutxes amb aigua freda i les case-

les funcions de president, va anar a la federació i va

tes es van engrandir).

legalitzar i federar el club, que s’anomenaria CF Be-

Havent acabat les feines principals, van decidir que

llcaire. La major part dels solters debutants, a part

era necessari tancar el camp. Feia poc que s’havia

d’altres jugadors que s’hi van afegir, van constituir

calat foc a les Dunes i, ja que en aquella època hau-

l’esquema del primer equip. Els entrevistats recorden

ria estat econòmicament impossible posar tanques de

que estava format, entre d’altres, per l’Adolfo Her-

ferro a tot voltant del camp, van pensar que podrien

nández, en Santiago Viñas, en Martí Sorrell, en Martí

aprofitar la fusta que quedà de l’incendi. En Pellicer

Serra, en Pere Bonal “Ametller”, en Pere Casas, en

va anar a parlar amb el guarda principal de les Dunes

Joan Dalmau, en Miquel Batlle “de l’Horta”, en Xelis

sobre el que es proposaven fer, qui els explicà que ell

i en Narcís Font. Aquest va ser el primer equip de

se n’aniria de vacances uns dies i digué que, mentre

futbol que va jugar amb el nom de CF Bellcaire des

ell fos fora, podien emportar-se pins i tot el que vol-

dels anys 45.

guessin, amb la condició que no el comprometessin.

Primerament van fer alguns partits amistosos i, quan

Resulta, però, que el guarda segon de les Dunes va

el president va haver federat l’equip, al setembre,

descobrir la trama i va denunciar el club. La denúncia

van començar a fer partits de lliga. Com és normal,

va tirar endavant, però, abans que fos massa tard,

el CF Bellcaire va començar a competir a la categoria més baixa que existia, que era
la “d’aficionats”. En aquell temps,
les categories no s’estructuraven
com es fa actualment. Aquestes
eren: Aficionats, Segona regional,
Primera regional, Tercera divisió,
Segona divisió i Primera divisió
(amb el temps s’hi afegiren tercera regional, primera catalana, preferent i segona B).
Tot i ser la categoria més baixa,
no era una lliga improvisada i organitzada per uns quants pobles
que volien jugar a futbol. Tots els
clubs que hi participaven havien
d’estar federats, hi havia àrbitres

Temporada 1968-69.Francesc Espada, Adolfo Hernández Carranza, Valentí
Llorens, Martí Borrell, Serra, Pere Blanch, Sebastià Bahí (presi), Joan Dalmau,
Narcís Font, Josep Viñas, Pantaleon Font (entrenador). Josep Costals, Pere Casas,
Josep Geli, Santi Viñas, Lluís Pellicer, Pere Ametller.

que cobraven per anar als partits,
jugaven segons un calendari ben
definit...
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El CF Bellcaire competia contra equips
geogràficament força variats
•

Equips propers:
Camallera, Sant Miquel, Gualta, Torroella B...

•

Equips costaners:
Canet de Mar, Pineda de Mar, Roses B, Esplais,

anys. Durant tota aquella època no entrenaven, sinó que
jugaven directament el partit. A més, el fet de no tenir
llums al camp feia molt més difícil que s’entrenés. En Joan
Dalmau recorda que “alguna vegada havíem anat a fer
una mica de toc de pilota al costat de can Vilà. Allà hi
havia una columna i una paret i ho utilitzàvem com si fos
una porteria. Quedàvem els fills d’en Josep Vilà, en Joan
i en Pere, i alguns jugadors de l’equip, i fèiem xuts, centràvem i rematàvem, de tant en tant jugàvem un partit

Sant Pere, el segon equip del Sant Feliu, Calonge,

entre nosaltres mateixos... Tot i això, sempre va ser una

Palamós B...

activitat improvisada, ja que no seguíem cap ordre ni estructura d’entrenament”. En Dalmau afegeix que “alguna

•

Equips de muntanya:

vegada, aprofitant les vacances de setmana santa, vam

Olot, Besalú, Banyoles, Canya, Pinya, Sant Esteve

anar a entrenar una mica al camp, tot i que no fèiem

d’en Bas, Planes, Cornellà de Terri, etc.

gaire res”.
La majoria de desplaçaments els feien sempre amb cotxes particulars, ja fossin dels jugadors, pares o president.

En Martí Serra i en Joan Dalmau, que van formar part

Com era normal al CF Bellcaire, els jugadors no cobraven.

del CF Bellcaire des del principi, em van explicar el pri-

L’economia del club era molt pobre i no es podien permetre

mer partit de lliga que van disputar. “Va ser a camp con-

pagar els membres de l’equip. Això, però, no era un pro-

trari, contra un equip de Girona que es deia la Telefóni-

blema, ja que l’única cosa que volien els jugadors era poder

ca. Aquell dia estrenàvem l’equipació, una samarreta i

jugar a futbol. En Martí Serra recorda que “alguna vegada

uns pantalons de color blau. Els de la Telefónica també

el club va pagar la gasolina d’algun jugador foraster, però

anaven blaus, així que la gent del públic que ens havia

només la justa per poder fer els desplaçaments. El que sí

vingut a veure es van haver de treure la samarreta i

que fèiem era algun sopar de tant en tant, normalment a

deixar-nos-la perquè no ens confonguéssim amb l’altre

can Bota. El club ens pagava les mitges i la roba, però ens

equip. Finalment, vam jugar amb una samarreta imperi

havíem de pagar les botes de futbol nosaltres”.

blanca al damunt i vam guanyar 1-4”.

En aquell temps el reglament era diferent que l’actual. En-

Els primers entrenadors que van tenir foren en Josep M.

cara no s’havien inventat les targetes i, com en èpoques

Font i en Josep Custals, que van estar-hi els dos primers

anteriors, no es podien canviar els jugadors (només el
porter en cas que es lesionés). En
Martí Serra explica una anècdota
sobre aquesta norma. “Hi havia una
acció que l’anomenàvem “el gol del
coix”. Més d’una vegada havia passat que algun jugador es lesionava i
es posava de davanter per no haver
de participar gaire en el joc i, com
que els defenses de l’equip rival no
el marcaven, estava lliure i feia gol”.
Això va durar molt pocs anys, ja que
de seguida es van inventar les targetes i es van poder fer canvis. El que
sí que va durar més fou l’alineació
clàssica que solien utilitzar els equips
d’aquell temps. Jugaven un quatre,
dos, quatre: un porter, quatre defen-

Temporada 1969-1970. ?, Gallegos, Bosch, Serra, Rafel Sabadí, Adolfo Hernández
Carranza, Joan Dalmau. Illa, Font, Galí, Lluís Pellicer, Francesc Garcia “Cali”.

ses, dos mitjos i quatre davanters.
Els entrevistats afirmen que d’aquí

Tema
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va sortir l’expressió “aquests juguen
a davant i els altres a darrere”, ja
que l’equip estava pràcticament dividit en dues línies.
Els primers anys anava força gent a
veure el futbol, tot i que cada vegada
n’hi van anar menys. El problema era
quan l’equip jugava fora, ja que solia
haver-hi falta tant d’afeccionats com
de jugadors. En canvi, quan l’equip
jugava a casa sempre solia haver-hi
força públic, segurament pel fet que
el futbol era l’única cosa que hi havia
per fer al poble. En Joan Dalmau recorda que, “tot i no ser el millor camp
de la comarca, tenia una cosa que el
feia únic: es podia mirar el partit des
del cotxe. Quan van rebaixar el ter-

Temporada 1969-1970. Rafel Sabadí, Cali, Serra, “Cartutxo”.

reny amb els tractors per fer el camp
van anar apartant la terra cap als costats. A tot voltant del

se’n votés un altre. En aquell moment això no era

camp hi va quedar una mica de pendent, com si fos una

problema, ja que hi havia molts candidats a la pre-

grada, però la part de dalt continuava essent “planera”. Allà

sidència del club i la gent estava molt eufòrica. La

el públic hi aparcava els cotxes en bateria i podien veure

junta va nomenar en Sebastià Bahí president, ja que

el partit des de dins. No hi havia gaire diferència d’altura

en les primeres eleccions havia quedat darrere en

entre el terreny de joc i el lloc on hi aparcaven els cotxes, i

Josep M. Font. En Valentí Llorens va quedar segon i

això feia que es veiés molt bé. A més, també podien posar

els altres membres de la junta van continuar pràcti-

el cotxe darrere una de les porteries o, simplement, seure

cament tots.

a la zona on feia pendent, com si fos una grada”.

Durant aquests dos anys en què en Sebastià va ser

Aquell primer any, l’equip va ser força irregular. Això era

president, la situació del CF Bellcaire no va canviar

normal en aquell moment, ja que no entrenaven mai i

gaire respecte la primera temporada. L’economia del

només jugaven per passar-s’ho bé. Tot i això, els resultats

club era la mateixa, l’equip seguia sent força irregular

no eren significatius, ja que el més important era el fet

respecte joc i resultats i no es feien entrenaments.

d’haver aconseguit mantenir el nou equip un any sencer i

Tot i això, els entrevistats destaquen que quedar a

consolidar-lo a la categoria d’aficionat.

meitat de taula era un bon resultat, ja que hi havia
equips de poblacions molt grans que cobraven, i el

En Sebastià Bahí és president

més important era poder continuar jugant.

Acabada la temporada, com havia promès, en Josep Maria va deixar el càrrec de president perquè

Marc Foix Roura
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Resum dels plens

modificar la taxa de l’aigua potable i la taxa de recollida,
tractament i eliminació d’escombraries i altres residus
urbans.

Sessió ordinària
del 25 de novembre de 2010

Des d’Alcaldia es va encarregar un informe d’intervenció
abans de respondre a la senyora Susanna López Dalmau. En aquest informe es desestimen les al·legacions

Aprovació de les actes

presentades per la senyora Susanna López Dalmau i es

S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària del 30 de

proposa també modificar l’ordenança relativa a l’ocupa-

setembre de 2010.

ció de la via pública.
Se sotmet a votació per aprovació definitiva de les or-

Coneixement dels decrets i resolucions signats per l’Alcal-

denances fiscals corresponents a l’exercici 2011 i amb

dia des de la data de la convocatòria del ple ordinari anteri-

les modificacions respecte de l’aprovació inicial pel que

or fins a la data de la convocatòria actual

fa a la ocupació de la via pública i la desestimació de

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

l’al·legació presentada i s’aprova amb el vot favorable

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

de tots els membres assistents excepte el vot en contra

ple ordinari anterior fins a la data de convocatòria de

del senyor Antúnez.

l’actual, ha dictat diversos decrets i resolucions. Tots els
membres en prenen coneixement.

Aprovació de la tercera certificació presentada
per Narcís Matas SL i relativa als treballs d’execu-

Aprovació de les bases reguladores que han de regir el

ció del projecte “Rehabilitació del castell on s’ubi-

procés selectiu per a la provisió d’una plaça d’auxiliar ad-

quen les dependències municipals”

ministratiu en règim de contractació laboral per al Centre

Esmenta el senyor Gifre que dins dels treballs que s’es-

Cívic de Bellcaire d’Empordà

tan executant segons els terminis establerts i relatius

L’alcalde proposa aprovar les bases reguladores que hauran

a l’execució del projecte del castell se’ns ha presentat

de regir tot el procés que es farà per acabar contractant la per-

la tercera certificació per un import 101.037,66 euros

sona que portarà el Centre Cívic. Detalla que la contractació es

i, donat, diu l’alcalde, que s’ajusta als treballs efecti-

farà en règim laboral i que serà, seguint l’horari que actualment

vament efectuats, procediria aprovar-la. Se sotmet a

està establert, a temps parcial. S’ha optat, diu l’alcalde, per la

votació i s’aprova per unanimitat de tots els assistents.

màxima transparència en tot el procés i es farà un procés selectiu de concurs/oposició amb diferents proves. Hi haurà una

Informació d’Alcaldia i regidors

prova d’informàtica, una prova pràctica i una prova psicotècni-

Comença el punt relatiu a informació d’Alcaldia comen-

ca i tindrà caràcter eliminatori.

tant la situació respecte de la minideixalleria. Explica

A continuació pren la paraula el senyor Antúnez i demana quins

l’alcalde que es fa una campanya per tal de donar a

criteris s’han seguit per triar els percentatges en referència amb

conèixer la situació. En concret, a banda de la xerra-

els mèrits aportats pels aspirants. Cedeix la paraula el senyor

da informativa, s’editaran uns tríptics que es repartiran

alcalde al secretari i aquest manifesta que el Consistori ha ex-

oportunament.

trapolat els mateixos paràmetres i percentatges que habitual-

L’alcalde comenta també que les properes eleccions al

ment utilitza la Diputació de Girona i que són els estàndards.

Parlament de Catalunya es faran al Centre Cívic i que es

Se sotmet a votació l’aprovació de les bases reguladores que

dictarà un ban per recordar-ho.

regiran tot el procés selectiu i s’aproven per unanimitat de tots

També comenta que s’està finalitzant l’actuació a l’en-

els assistents.

llumenat del camp de futbol i que en breu finalitzarà.

Aprovació definitiva de les

semàfors dient que des de Carreteres li insisteixen que

Explica l’alcalde l’actual situació de la carretera i els
ordenances fiscals per a l’exercici 2011

no hi ha diners i que s’haurà d’esperar.

Esmenta l’alcalde que en el ple ordinari del 30 de se-

A continuació pren la paraula la regidora Marta Fuster i

tembre de 2010 es van aprovar inicialment les ordenan-

esmenta, breument, la situació dels cursos i més con-

ces fiscals per a l’exercici 2011. Dins d’aquest termini

cretament el de l’activitat física per a la gent gran que

es va donar entrada a un escrit de reclamació de la

continua endavant i no així el de taller de memòria, ja

senyora Susanna López Dalmau, en el qual demanava

que no hi ha inscripcions.

Informació municipal
Pel que fa a la Sala de Lectura es va fer petició a la Di-

11

Vist l’informe tècnic i jurídic, el qual és favorable a

putació per a subvencions i s’està oberts a donacions.

l’aprovació definitiva d’acord als ajustos introduïts en

A continuació pren la paraula el senyor Antúnez i pre-

funció dels informes sectorials emesos i en compliment

gunta pels treballs d’enllumenat al carrer del Molí i car-

dels mateixos que no suposen la introducció de canvis

rer Major. Pregunta si se substitueixen les faroles i res-

substancials en el document aprovat inicialment i no

pon l’alcalde dient que sí.

essent preceptiva, assenyala el senyor Gifre, la submis-

Sessió extraordinària
del 13 de gener de 2011

d’urbanisme proposa al ple la seva aprovació definitiva

sió del mateix a nou informe de la comissió territorial
amb les seves condicions pertinents.
Se sotmet a votació el present punt, el qual és aprovat
Aprovació del compte general corresponent a

amb el vot afirmatiu de tots els membres assistents.

l’exercici 2009 integrat per la pròpia entitat
Exposa l’alcalde que per decret d’Alcaldia de data 24 de

Ratificació de la resolució d’alcalde-president re-

novembre de 2010 es va iniciar la tramitació adminis-

lativa a la relació de la llista d’admesos i exclo-

trativa del compte general amb la intervenció municipal

sos, i també del temari específic corresponent a la

i els serveis tècnics de XALOC.

plaça per proveir el lloc de treball en la categoria

Comenta el senyor Gifre que seguint el legalment hi ha

d’auxiliar administratiu al Centre Cívic

establert sotmet formalment a aprovació d’aquest ple el

Un cop finalitzat el termini per presentar les sol·licituds

Compte General corresponent a l’exercici 2009, el qual és

relatives a la plaça d’auxiliar administratiu per al Centre

aprovat per unanimitat de tots els membres assistents.

Cívic municipal, diu l’alcalde que des de Secretaria s’ha
dictat una resolució a resultes d’un informe d’aquesta

Sessió extraordinària
el 27 de gener de 2011

encara els mèrits de la documentació examinada dels

Aprovació de les actes

concret, en la citada resolució, pendent ara de ratificació,

Secretaria que, a la vista del qual i sense entrar a valorar
aspirants, es proposa la llista d’admesos i exclosos. En

S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària del 25 de novem-

es detallen els onze que s’han presentat i s’han admès:

bre de 2010 i del ple extraordinari celebrat el 13 de gener de 2011.

•

Cristina Ballesteros González

•

Jordi Riu García

Coneixement dels decrets i resolucions signats per l’Alcal-

•

Pere Bañeres Serra

dia des de la data de la convocatòria del ple ordinari anteri-

•

Iris Pera Llorens

or fins a la data de la convocatòria actual

•

Yolanda García Pérez

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

•

Maria Teresa Gasull Colomer

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

•

Jordi Graells Clemente

ple ordinari anterior fins a la data de convocatòria de

•

Francesc Xavier Parals Oliveras

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

•

Olga Fernández Corbillo

membres en prenen coneixement.

•

David Díaz Cargol

Aquestes són les persones, diu el senyor Gifre, que dispoAprovació definitiva, si s’escau, del pla de millora

sen de la documentació exigida i que, per tant, se’ls notifi-

urbana número 3 de Bellcaire d’Empordà

carà que han estat admeses per entrar al concurs oposició.

L’alcalde manifesta que l’1 de juliol de 2010 el ple de

Per altra banda, hi ha una altra persona, la senyora Ale-

l’Ajuntament de Bellcaire d’Empordà va aprovar inicial-

xandra Nicoleta Miclea, que no ha estat admesa, ja que a

ment el Pla de Millora Urbana (PMU-3) Sector Els Sega-

la vista de l’informe de Secretaria no aporta la documen-

lars i que el va sotmetre al corresponent període d’infor-

tació que acrediti la documentació exigible segons les

mació pública junt amb l’informe ambiental pel termini

bases reguladores de la plaça. En compliment d’aquestes

d’un mes dins del qual no s’ha presentat cap al·legació,

mateixes bases, diu l’alcalde que se li requerirà perquè

d’acord amb el certificat emès pel secretari de la Corpo-

aporti en el termini de deu dies, i de conformitat amb

ració. També s’ha requerit els informes als organismes

l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de

afectats per raons de llurs competències sectorials, i l’in-

règim jurídic de les Administracions Públiques i del Pro-

forme de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona.

cediment Administració Comú, la documentació exigible.
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A la resta d’aspirants admesos també se’ls comunicarà
–diu el senyor Gifre– aquesta circumstància, i el temari

escrit per registre i manté que ell en té constància des
de fa uns minuts.

específic que es tindrà en compte per realitzar la prova

Pren la paraula l’alcalde i diu que potser els joves es

segons el que hi ha disposat a les bases reguladores.

confonen, que la tècnica no és una dinamitzadora social

L’alcalde posa també en coneixement que per decret

i que s’haurien d’aclarir amb això. El que s’ha fet no es

s’ha designat el tribunal qualificador que està composat

pot acceptar i exposa una sèrie de treballs efectuats per

per les següents persones:

la tècnica de joventut (bus de nit, viatge a PortAventura,

Com a president, la tinent d’alcalde Cecília Barnosell

nou esplai, cursos, playback, etc.).

i Gifre. Com a secretari, el de la Corporació i com a

El senyor Antúnez esmenta que sembla que es queixen

suplent la senyora Maria Teresa Planeses Ruart. Com a

perquè no els contesten els mails. L’alcalde diu que dei-

tècnics el senyor Bernat Burguera i Gibert, com a su-

xa aquí el tema a l’espera que parli amb la tècnica.

plent la Laura Koursounsky Zeitune i com a represen-

Acte seguit pren la paraula el senyor Joan Geli i demana

tants de l’administració s’ha designat com a titular la

si el projecte “Impuls” li ha tocat pagar-lo a l’Ajunta-

senyora Irene Genís Oliveras i com a suplent la senyora

ment. L’alcalde respon que aquest projecte està cofi-

Sonia Lorenzo Sanz.

nançat pels ajuntaments i que els treballs que es fan

Esmenta l’alcalde que se seguirà el procés tal com mar-

com netejar camins, etc., en toca pagar una part.

ca la normativa i les bases reguladores i ara sotmet a

El senyor Joan Geli demana a qui corresponen una sèrie

ratificació la Resolució 7/2011, de la qual tots els mem-

de factures que ha vist en la llista de les aprovades per

bres del ple assistents en prenen coneixement i donen

la Junta de Govern. Respon l’alcalde que corresponen a

la seva conformitat.

la nova societat civil creada pels germans Alvarado.
Demana el senyor Geli dues qüestions més. La primera,

Informació d’Alcaldia i regidors

respecte al FEIL 2010, a l’obra que, segons diu, a cada

Pren la paraula la regidora Mònica Hurtado Parra i ex-

entroncament hi ha fils que pengen. Respon l’alcalde

plica que s’ha procedit al canvi d’assistent social al mu-

que encara no està acabada l’obra i que es trauran.

nicipi i que, a partir d’ara, serà la senyora Ballesteros.

La darrera qüestió que planteja el senyor Joan Geli es

No hi ha, diu la regidoria, cap causa concreta. Es tracta

respecte als contenidors d’orgànica. Hi ha, diu, una cer-

simplement que es van fer rotacions per política de ges-

ta queixa que no passen gaire. L’alcalde esmenta que

tió i ara s’ha previst aquest canvi.

la cadència d’estiu a hivern es modifica. Esmenta el se-

A continuació pren la paraula l’alcalde i explica que des del

nyor Geli que també hi ha un problema amb els gats

Consell Comarcal s’ha detectat un error en el cobrament de

que s’hauria de solucionar. La gent els dóna menjar i

la taxa d’escombraries en els tres exercicis. S’ha convingut

n’hi ha molts. L’alcalde esmenta que hi ha un projecte

també des del Consell Comarcal que es procedirà a es-

del Consell Comarcal, tot i que el cost és molt elevat.

menar aquest error mitjançant l’aplicació d’un abonament
de 27 euros en el rebut corresponent a l’exercici 2011.
Segueix dient l’alcalde que vol comentar els fets que han

Sessió extraordinària
del 25 de febrer de 2011

passat per Nadal i que afecten a la tècnica de joventut. El
senyor Gifre vol lamentar expressament els fets que, uti-

Aprovació inicial del pressupost municipal per a l’exercici

litzant com a excusa el dia dels Sants Innocents, afecten

2011, les seves bases d’execució i la plantilla de personal

la integritat i dignitat de la tècnica. També vol puntualit-

Exposa l’alcalde que aquest any el pressupost és sensi-

zar que consta un escrit a la revista dels joves signada

blement inferior ateses les inversions que es van detallar

amb les inicials J.D afirmant que no es tracta d’en Jordi

en exercicis anteriors i que són les mateixes amb caràcter

Danès. Vol entendre, diu l’alcalde, que es tracta d’una

plurianuals i que per tant no cal tornar-les a imputar en

actuació minoritària i particular d’alguns membres.

aquest exercici. Ara doncs, diu l’alcalde, el pressupost que-

A continuació pren la paraula el senyor Antúnez per dir

da finalment, amb aquesta reducció, sensiblement inferior.

que se li ha fet entrega, just abans de començar aquest

En concret a 480.429,00 euros.

ple, d’un escrit per part dels joves amb una sèrie de

Detalla l’alcalde els ingressos dient que pel que fa al capítol

reivindicacions i suposats incompliments de la tècnica

primer hi ha un total de 192.057 euros que són les previsions

de joventut, sempre segons aquest col·lectiu de joves.

d’ingressos per aquests conceptes segons les estimacions fe-

El senyor Antúnez entén que s’hauria d’entrar aquest

tes pel Consell Comarcal del Baix Empordà.
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En el capítol segon de l’impost sobre construcció i instal·

sent, es proposa aprovar inicialment el pressupost

lació d’obres les previsions són de només 10.000 euros.

general municipal per al 2011, les bases d’execució

S’ha tingut en compte el context econòmic general i els

i la plantilla de personal.

ingressos reals de l’any anterior.

Se sotmet a votació i s’aprova per cinc vots a favor i

El capítol tercer té en compte diferents ingressos i que s’es-

dos en contra el present acord.

tà en condicions de concretar realment quan pugen. El total
per aquest capítol és de 94.599 euros.

Aprovació provisional de la modificació puntual

Les transferències de l’Estat i de la resta d’administracions

número del POUM de Bellcaire d’Empordà

públiques aquest any són d’un import molt inferior atès que

L’alcalde comença l’exposició dient que per acord del

no hi ha cap import retingut i seran els habituals. El pressu-

ple municipal, en sessió extraordinària de 14 de ge-

post total per aquest concepte és de 182.253 euros. També

ner de 2009, es va aprovar inicialment per primera

assenyala que el capítol cinquè puja 1.522 euros.

vegada la modificació puntual número 2 del POUM de

Pel que fa a les despeses, l’alcalde esmenta que el capítol

Bellcaire d’Empordà.

de personal puja fins a 149.453 euros, donat que aquest

Segueix manifestant que l’acord es va sotmetre a

any hi ha una plaça més, la del Centre Cívic. També hi

informació pública, sense que es verifiqués cap

ha una ampliació de l’horari de l’agutzil i, per tant, un cost

al·legació, i que varen ser sol·licitats informes als

superior.

organismes afectats per raó de llurs competències

Del capítol segon, el total és de 341.022 euros i les

sectorials, i es va trametre també el projecte a la

partides més altes són, segons explica el senyor Gi-

Comissió d’Urbanisme de Girona.

fre, la de treballs realitzats per altres empreses i la

Havent-se introduït d’ofici, al llarg de la tramitació

de subministraments. Les quantitats són reals ate-

del projecte de modificació puntual, canvis subs-

nent a les despeses de l’any anterior. El darrer capí-

tancials en la modificació puntual aprovada inici-

tol és de 1.200 euros.

alment i exposada al públic, es va procedir a la

Acte seguit pren la paraula el senyor Joan Geli per

reiteració de l’acord d’aprovació inicial pel plenari

esmentar que han pujat molt les despeses de treballs

municipal i es va procedir a obrir un nou termini

realitzats per altres empreses i subministraments.

d’informació pública i d’audiència per la introduc-

Respon l’alcalde dient que aquestes dues partides

ció de canvis substancials en el pla aprovat inici-

són, precisament, quantitats reals i que ara se sap

alment i exposat al públic novament i enviat a les

quan es gasta per cada concepte i empresa.

administracions corresponents per a l’emissió dels

Esmenta també el senyor Joan Geli que el tema d’in-

informes sectorials.

versions suposa que no desapareix el PUOSC. Re-

Vist el projecte adaptat i modificat pels diversos

plica l’alcalde dient que fetes gestions amb XALOC i

tècnics i institucions competents es proposa apro-

donat el caràcter plurianual, des d’un punt de vista

var provisionalment la modificació puntual del

comptable, això és el correcte.

POUM de Bellcaire d’Empordà, número 2, promo-

Pren la paraula el senyor Geli per dir que constata

gut per l’Ajuntament i redactat pels serveis tècnics

que en la partida corresponent als ingressos per

del Consell Comarcal del Baix Empordà i, en segon

les taxes d’escombraries es va esmentar que en

lloc, publicar-ho al BOP de Girona, diari de major

el darrer ple s’havia informat que hi havia un er-

difusió amb remissió de tot el que s’ha actuat a la

ror en els imports que el Consell Comarcal havia

Comissió d’Urbanisme de Girona perquè procedei-

girat i que s’haurien de compensar ara. Diu el se-

xin a la seva aprovació definitiva, amb posteriori-

nyor Geli que no li consta que el que ell entén que

tat a la correcció que han de verificar els redactors

són aproximadament 11.000 euros s’hagi tingut en

respecte a l’establiment de nou servei tècnic (on

compte.

s’ubica la deixalleria) i es manté un trasllat de zona

Pren la paraula l’alcalde per dir que, efectivament,

qualificada d’equipament (erròniament donat que la

s’ha de tenir en compte aquesta consideració que

qualificació del sòl on s’emplaça la deixalleria és i

ha fet el senyor Geli i que caldrà preveure aquest

ha de ser ST).

ingrés inferior i fer l’esmena corresponent en el

Per indicació d’Alcaldia se sotmet a votació el pre-

pressupost que es presenta. Un cop constatada

sent acord i s’aprova per unanimitat de tots els as-

aquesta diferència i amb l’encàrrec de tenir-la pre-

sistents.
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Sessió extraordinària
del 10 d’abril de 2011

units en el dolor i la frustració més profunda. Avui
només podem esperar que els bons records ens serveixin de consol.

El dia 10 d’abril, a la Casa de la Vila, es va ce-

Ahir vam perdre injustament uns bons amics i també

lebrar una sessió extraordinària i amb caràcter

una autoritat del poble que va exercir la tasca de ma-

d’urgència per tal de fer una declaració de dol ofi-

nera modèlica des de l’any 2004.

cial per l’accidentada mort d’en Joan Rodríguez
Perisé, Maria Glòria Puig Fàbregas i Carla Rodríguez Puig.

Per això els grups municipals que formem part del
Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària i urgent
manifestem:

Pren la paraula l’alcalde, Jaume Gifre:

El nostre condol en nom de l’Ajuntament i de tots els

Benvolguts amics i amigues, som aquí avui en aquest

veïns i veïnes de Bellcaire d’Empordà als familiars i

ple extraordinari, convocat de manera urgent, per fer

amics d’en Joan, de la Glòria i de la Carla. I volem,

una declaració de condol per la defunció d’en Joan

també, fer un reconeixement a la tasca d’en Joan al

Rodríguez, la seva dona Glòria Puig i la seva filla Carla

servei del nostre municipi com a jutge de Pau.

Rodríguez Puig.
Bellcaire d’Empordà està de dol. El que havia d’haver

Per tot això el ple acorda:

estat un cap de setmana plàcid i primaveral ha que-

Primer. Decretar a partir d’aquest moment fins demà

dat sotmès a una gran tristesa i dolor pel que suposa

a mitjanit dol oficial al poble de Bellcaire d’Empordà i

la tragèdia de l’accident de trànsit on han perdut la

fer onejar la senyera a mig pal.

vida en Joan, la Glòria i la Carla.

Segon. Posar-nos a disposició de la família per a la

En Joan Rodríguez, jutge de Pau del nostre poble, va

realització dels actes de comiat que vulguin realitzar

establir el seu lligam amb Bellcaire arran del casa-

al municipi.

ment amb la Glòria, la Maria Glòria, per a molta gent
del poble. Ells i la seva filla Carla han mantingut sem-

A continuació proposo al ple que fem un minut de

pre un compromís sincer amb el poble, amb l’escola,

silenci.

amb tot tipus d’iniciatives socials i amb els amics i
veïns que avui encara no ens podem creure l’abast

En nom de tot el Consistori vull agrair-vos la vos-

de la tragèdia. Avui tot el poble està consternat, avui

tra presència en aquesta declaració oficial del poble i

tots plorem aquesta desgràcia; avui tots ens trobem

condol de la família.

Grups polítics
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Quatre anys després:
despertem del somni, tornem a la realitat
Abans de res volem afegir-nos a totes les mostres de

Abans de donar per acabada la nostra etapa a l’Ajun-

condol que hi ha hagut amb motiu de la mort d’en

tament, deixeu que fem menció a dos o tres aspectes

Joan, la Glòria i la Carla. Amb aquestes línies volem

per a coneixement de tots plegats:

recordar-los com a persones compromeses amb el
poble perquè se l’estimaven i per això la Glòria en el

L’Ajuntament, l’any 2007, tenia 350.000 euros a cai-

seu moment va donar suport a la nostra candidatura i

xa, als quals cal afegir 60.000 euros del compte d’ai-

en Joan va ser un jutge de Pau exemplar. Però no no-

gua de Bellcaire, és a dir 410.000 euros, quina és la

més això, sinó que sempre participaven en les activi-

situació actual:

tats organitzades al poble, ja sigui com a participants
o bé com a part de l’organització. Joan, Glòria i Carla,

L’Ajuntament en aquest quatre anys s’ha menjat

us trobarem molt a faltar!

aquest coixí per mala gestió, increment de despeses
de personal, externalitzacions, festes, etc., tot s’ha

Com molts de vosaltres ja sabeu el nostre “grup” no

pogut tapar gràcies al coixí, però ara s’ha acabat i

es torna a presentar a les properes eleccions munici-

tornem al pressupost de l’any 2004 d’aproximada-

pals, i segurament alguns de vosaltres us pregunta-

ment 480.000 euros, amb una diferència: hem aug-

reu el perquè. Possiblement en aquest moment obtin-

mentat les despeses fixes, però no s’han incrementat

dríem el suport necessari per governar.

els ingressos.

Només cal fer una mica de memòria, fa quatre anys

Resumint, s’ha estirat més el braç que la màniga i

el poble no ens va donar la seva confiança per poder

l’herència és: Ells (GMB) que tot ho feien bé, desapa-

governar perquè, entre altres motius, representàvem

reixen, i els problemes derivats del seu govern (pa-

el passat i es pensava que calia un canvi.

gaments pendents, previsibles retallades en serveis,
personal, festes, etc.) per a qui arribi.

Aquest canvi ha estat tan radical que ha capgirat el
poble i ara gairebé res no és igual. Cadascú de nosal-

Fins ara, segons ells, tot anava fantàstic i eren molt

tres (PSC) ha percebut aquesta radicalitat en major

esplèndids, però senyors, la realitat ha sigut, és, i en

o menor mesura, però l’hem sentit. Ara tots, uns per

serà, una altra...

motius personals i professionals i altres per manca
de la il·lusió necessària o per ambdues coses alhora,

“ARA QUI FACI EL QUE S’HA DE FER SERÀ DOLENT”

hem decidit de no tornar-nos a presentar i deixar que
gent nova pugui reconduir la situació.

Des d’aquest espai donem les gràcies a tots i totes que
ens vàreu fer confiança i heu continuat donant-nos su-

Recordem que l’alcalde va dir en una ocasió: Bellcaire

port durant aquests darrers anys. Esperem que enten-

ha començat el juny de 2007, potser era veritat, va

gueu els nostres motius i situacions personals per no

començar el juny de 2007 i s’acaba el maig de 2011,

continuar i desitgem que les persones que surtin esco-

un període nefast a la història del poble on s’ha ferit

llides tinguin ganes de treballar per un Bellcaire millor.

l’ànima de molts bellcairencs i bellcairenques. Per cicatritzar aquestes ferides tan profundes que ens han

Gràcies.

deixat es necessita temps i creiem que no serà gens
fàcil.

Bona festa i molta sort per a tothom!
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Quatre anys de govern municipal
L’escrit de la revista anterior l’encapçalàvem fent

•

Construcció del Centre Cívic municipal.

referència a les eleccions al Parlament de Cata-

•

Restauració del Castell-Palau Comtes d’Empúries,

lunya. En aquest, i amb referència a les prope-

que es troba amb fase molt avançada.

res eleccions municipals, és el moment de deixar
constància, ni que sigui de manera esquemàtica,

Economia i Finances

d’aquelles actuacions que s’han dut a terme durant

•

Adequació del sistema comptable de l’Ajuntament

aquests quatre anys. Abans, però, volem donar el

al programa comptable de Xaloc de la Diputació

condol a la família Puig-Rodríguez per la tràgica

de Girona. Aquest és un aspecte molt important

pèrdua fa pocs dies dels amics Joan, Glòria i Carla,

per d’elaborar els pressupostos amb rigor i trans-

com també a totes les altres famílies que han per-

parència, cosa que facilita una bona gestió de

dut familiars i amics.

l’economia municipal.
•

Aprovació i presentació de tot els comptes de

Com ja sabeu, nosaltres no ens tornem a presentar

l’Ajuntament a la Sindicatura de Comptes. Quan

a les properes eleccions. Aquesta ha estat una de-

vàrem accedir a l’Ajuntament restaven pendents

cisió unànime després de vuit anys de dedicació a

la presentació dels comptes generals des de l’any

la política municipal, primer a l’oposició i durant els

2002. Això va suposar poder incorporar partides
retingudes per manca de compliment.

darrers quatre anys al govern del poble. Ho fem amb
la tranquil·litat d’haver fet els deures, d’haver acom-

•

També volem destacar que a l’inici de la legis-

plert els compromisos adquirits al començament de

latura la liquidació del pressupost de l’any 2007

la legislatura i, permeteu-nos-ho, amb la seguretat

presentava un resultat pressupostari ajustat ne-

de deixar el poble en òptimes condicions per al nou

gatiu de 131.078 euros amb un romanent líquid

equip de govern del poble.

de tresoreria (que és el que queda un cop l’Ajun-

En aquest darrer escrit, doncs, us detallem les ac-

creditors) positiu de 121.728,37 euros, amb un

tuacions que s’han dut a terme per construir el pre-

fons líquid (saldo bancari) de 85.521 euros, i

sent, i també

algunes actuacions, ja començades,

que la liquidació del pressupost de l’any 2010

que han de servir per millorar el futur immediat del

s’ha tancat amb un resultat pressupostari ajus-

tament ingressa tots els deutors i paga tots els

tat positiu de 121.429 euros, amb un romanent

nostre poble.

de tresoreria de 135.205 euros amb un fons lí-

Obres Públiques i Urbanisme

quid de 374.983 euros. Per tant, tot i les inversi-

•

ons que s’han fet durant aquesta legislatura, que

•

Desencallar i acabar l’obra d’adequació del Rec
del Molí, el col·lector d’aigües residuals i posada

han pujat a l’entorn de 2.000.000 euros, podem

en funcionament de l’estació de bombeig.

afirmar que els comptes de l’Ajuntament es tro-

Asfaltat dels carrers: Rajaret, Nord, Mas Rovires,

ben del tot sanejats.

entrada del Local Social, Víctor Català, Montgrí,
•

Ter Vell, Segalàs i camí d’Ullà.

Benestar Social, Sanitat i Joventut

Condicionament de la placeta del costat de l’es-

•

Gran, que fins ara es feia cada dos anys.

cola.
•

Arranjament de la zona d’esbarjo del local social

•

•

Arranjament de la sala del local social i construc-

•

Col·laboració amb el Banc d’Aliments.

ció d’una coberta a la terrassa del local social.

•

Incorporació d’un tècnic compartit de joventut dins

Millores de l’enllumenat públic del casc antic del

del Pla Local de Joventut i equipament del local de

municipi amb el soterrament del cablejat elèctric

joves.

i canvi dels fanals.
•

Millores al dispensari: instal·lació d’una mampara
de separació i una bústia de suggeriments.

amb la col·locació de paviment de cautxú.
•

Celebració anual de la Festa Homenatge a la Gent

Construcció de la minideixalleria municipal.

•

Organització de cursos de monitors de lleure i dels
casals d’estiu i de Nadal.

GMB - AM
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Cultura i Esports

actuar en tots aquells aspectes que es creguin

•

Organització dels cursos de formació.

necessaris, cosa que fins ara no era possible, ja

•

Organització de la Jornada Castell-Palau Comtes

que Bellcaire no n’era propietari.

•

Adequació de la Capella de Santa Maria per a ex-

jecte d’ampliació i adequació de l’escola el Raja-

posicions.

ret. Hem de dir, però, que en una reunió ara fa

•

Col·laboració amb comissions del poble en l’orga-

pocs dies amb el nou director dels Serveis Terri-

d’Empúries i de les Jornades Europees de Patrimoni.

•

Es manté el compromís d’Ensenyament del pro-

nització del Carnestoltes, la marxa del Xino-Xano,

torials d’Ensenyament a Girona, se’ns va dir que

activitats escolars, etc.

a causa de la crisi aquest projecte es pot retar-

•

Sortides guiades al Montgrí.

dar dos anys com a mínim. En la mateixa reunió

•

Organització de la festa de la Divina Pastora, la

vàrem optar a fer la petició d’una subvenció per

festa major, la festa del pedal, diada de l’Onze de

millores a l’edifici de l’escola (finestres, lavabos,

Setembre, nits a la fresca al pati i a la plaça i altres

pintura, etc).

esdeveniments culturals.
•

•

S’ha creat un espai d’equipaments dins el PMU3,

Arranjament i millores al camp de futbol municipal

on s’hi hauria d’ubicar la futura llar d’infants mu-

i a la pista poliesportiva.

nicipal, que se situaria gairebé al costat de l’actual mòdul.

Ensenyament
•

•

S’ha demanat una nova subvenció per continuar

Arranjament del pati de l’escola: canalització de les

les millores de l’enllumenat (canvi de faroles de la

aigües pluvials, pavimentació i col·locació de caut-

urbanització Mas Duc i el camí del Mas Rovira).

xú d’una part del pati, anivellament del sòl del pati
•

i rampa d’accés a la porta d’entrada.

Pleguem amb el convenciment que tot el temps i es-

Construcció provisional de la guarderia municipal,

forç que hi hem dedicat ha valgut la pena. Perquè de-

amb un sistema de mòduls.

fensem la societat del benestar, durant aquests anys,
el nostre deure ha estat treballar per millorar les con-

ACCIONS DE FUTUR

dicions de vida de tots el bellcairencs i bellcairenques,

Aquestes són algunes de les actuacions ja iniciades i

sense exclusions ni favoritismes, basant-nos en el

que es podran desenvolupar en un futur immediat:

principi d’igualtat i pluralisme. Ho hem fet fidels a la

•

proposta que us vam presentar fa quatre anys, amb

S’ha signat el conveni de cessió del tram urbà de
la carretera d’Albons (C/ del Molí, C/ Orient) amb

il·lusió i compromís, i amb la idea que el nostre poble,

la Diputació de Girona. Aquest conveni obliga la

com tots, es mereix el millor dels futurs. Gràcies a

Diputació a cedir aquest tram després de l’arran-

tots per la vostra col·laboració.

jament de la carretera (voreres i asfalt) i d’adequar tot el tram de carrer Rajaret i refer el pont

Us desitgem que tingueu una molt bona festa de la Di-

Moròs. Aquesta cessió, a més, permetrà poder

vina Pastora!
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El mite de Giges
Plató (427-347 aC), en la seva obra República, ens ex-

Amb l’anell, poques persones serien capaces de mante-

plica un il·lustratiu mite que ens fa reflexionar sobre

nir una conducta justa. Les pròpies tendències naturals

la condició humana i sobre la necessitat de ser moral.

dificulten l’obligació de ser just/honrat. Ara bé, l’obligació

Sintèticament el mite diu així:

de ser just (igualment que d’altres) s’educa mitjançant

“Giges, un pastor que servia al rei de Lídia, estava

una disciplina en l’educació ja des de petits. D’aquí la im-

un dia amb el seu ramat a les muntanyes quan es

portància que el món grec donava a la paideia. En grec

desfermà una forta tempesta. De sobte, d’un sisme

paidós significa nen i paideia educació, formació. Llàstima

s’obrí un tros de terra i es féu una fonda esquer-

que molts governants hagin oblidat aquest fet. Aristòtil,

da. El pastor, meravellat, davallà esvoranc endins i

deixeble de Plató, dirà: “no som bons perquè fem el bé,

entre altres coses prodigioses contemplà un cavall

sinó que fent el bé ens tornem bons”, que traduït seria

de bronze, buit, amb unes portelles. S’hi abocà i

“entrenant arribem a l’excel·lència”.

s’esgarrifà en veure un mort d’una enorme corpu-

Històricament hem vist, sobretot, que les dictadures han

lència que duia una anell d’or a la mà. Giges li va

actuat impunement i han fet i desfet en el seu propi be-

treure l’anell i sortí d’allí. Al cap d’uns dies, assistí,

nefici sense cap tipus de sanció. Avui Israel actua impu-

amb l’anell posat, a la trobada mensual dels pas-

nement, com si tingués l’anell, contra els palestins, sense

tors per preparar la notificació al rei de l’estat dels

por a cap mena de càstig. I el món estoicament s’ho mira.

seus ramats. Assegut entre els altres, féu girar per

Però si portem la qüestió a nivell particular, qui, avui,

atzar l’anell encarant el seu gravat amb la palma de

podent actuar impunement sense ser descobert, no ho

la mà. Tot seguit, els seus companys es posaren a

faria? Preferiria actuar correctament i no fer trampes?

parlar d’ell com un absent: havia esdevingut invi-

Examinem els nostres esportistes, els nostres polítics

sible. El pastor, meravellat, s’adonava que quan el

només aquest darrer any?

gravat de l’anell mirava endins, esdevenia invisible,

Plató ens explica, per boca de Sòcrates, personatge

quan mirava enfora, tornava a ser visible. Compro-

central de República, que el comportament de l’home

vada l’eficàcia del seu anell, maniobrà per ser un

injust és insostenible, no podem amagar sempre les ac-

dels missatgers enviats a palau per informar al rei.

cions injustes, viure dissimulant i pensant que els altres

Un cop a palau, utilitzant el poder de l’anell, accedí

actuaran en contra nostra. Malgrat que els intents en

a les habitacions de la reina i la seduí; amb l’ajuda

sentit contrari omplen els diaris i sortosament alguns

d’ella parà un parany al rei, l’assassinà i li usurpà

jutges, poc a poc, van desvelant corrupcions i fraus.

la corona.”

El mite vol ensenyar com ha de ser el comportament

Els avantatges de l’anell són evidents, qui podria

de l’home moral: actuar amb honradesa/justícia po-

abstenir-se d’utilitzar-lo a favor seu? Qui pot no

dent fer-ho injustament. Així s’ha de fer per pròpia

utilitzar els avantatges amb la seguretat que no

voluntat i no per por al càstig o al que diran o al

serà descobert? Per què hauria de comportar-me

benefici que en trauré (la moral l’estableixes tu i no

moralment quan és més beneficiós no fer-ho? Uti-

l’opinió dels altres o els beneficis que en treus). En-

litzar-ho em dóna més avantatges que no fer-ho,

cara que tinguéssim l’anell no cal utilitzar-ho: en cas

doncs per què no fer-ho? Qui no voldria gaudir de

d’haver de triar, saber triar.

la impunitat que l’anell em dóna? Aquestes i més

Fer el bé per deure/obligació i no per voluntat pròpia/

preguntes ens les podríem plantejar cadascun de

elecció és la diferència que hi ha entre un bon home i

nosaltres. No obstant, Plató en aquest mite vol de-

un home bo.

mostrar que ningú és moral per pròpia voluntat,
sinó per obligació.

Ferran Teixidor

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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Protecció per a uns tamarius centenaris
En els darrers mesos els tamarius centenaris que es

fora hora que les entitats del poble ho reclamessin i que

troben al costat de la Font de Montserrat han patit un

l’Ajuntament donés els passos oportuns per aconseguir

parell d’envestides que els han deixat en només 5 o 6

la seva protecció. Així ho desitjo i ho espero.

exemplars totalment guerxos.

Mentrestant, s’hauria d’avisar el propietari i el lloga-

El dia 22 d’octubre, una màquina –suposem del llogater

ter del camp adjacent d’aital circumstància i explicar

del camp– es va abatre sobre ells amb la intenció de

que els esmentats tamarius són un bé d’interès per al

deixar-los sense branques a la banda nord, o sia, la que

poble. Al mateix temps s’hi podria col·locar un plafó

dóna al camp. Amb una manera tan radical d’actuar, a

explicatiu.

part d’aconseguir el seu propòsit, es va carregar dos o

D’altra banda, ha passat un temps d’un escrit anterior

tres exemplars, que van quedar capolats.

en el qual defensava els arbres del pla. Inexorablement,

Uns tres mesos més tard –dia 17 de gener– uns opera-

s’ha seguit la tendència dels últims anys i se n’han anat

ris de les línies de servei, aquests amb més cura, van

perdent d’espècies diferents.

podar les branques que podien fer nosa al pas de les

Vull acabar amb una frase d’una carta de Montse Pla de

línies.

Llançà publicada a El Punt, el dissabte 19 de febrer:

Penso que hauríem de tenir més sensibilitat cap a uns

“En nom de la ignorància humana demano perdó a una

arbres que ens recorden que el camí de la Font de Mont-

espècie generosa com cap altra, que treballant tot el dia

serrat era semblant a un passeig ja que, segons sembla,

per nosaltres fent respirable l’aire i endolcint l’agitada

bona part es trobava ple de tamarius.

vida, no demana res a canvi”.

Em pregunto: ens interessa conservar-los o ens és igual
si es van perdent exemplars? Si la resposta és positiva

Jaume Hugas i Soles

Estimada Glòria
Això ens ajudarà a nosaltres, els

Estimada Glòria,

la vostra estimada Carla teníem
l’autèntica família. La que ens

teus amics i la vostra família, a

Avui, dilluns, a les 8, no podrem

desperta admiració. I una enveja

ser millors, a ser alegres, a ser

assajar. Ho sabem. Sabem que un

sana.

solidaris i poder recordar-vos com

afer urgent et reté lluny d’aquí.

Sabem que avui, a les 8, no podrem

segur que vosaltres també ens re-

Sabem que estàs amb el teu es-

assajar. Ho sabem. Sabem que has

cordareu.

timat Joan i la vostra petita Carla,

de cuidar dels teus. Recorda també

I un dia, potser, també podrem

sempre riallera i jove, amb la seva

que aquí teniu molta gent que us esti-

compartir les nostres aficions amb

adolescència despuntant...

ma: pares, germans, parents, amics...

vosaltres, aquí en aquest més enllà

Ens vares contagiar el teu esperit

Des d’aquest més enllà en el que

en el que esteu i on esperem que

alegre, la teva força, la teva vita-

esteu voldríem demanar-te un fa-

sigueu feliços.

litat, el teu etern somriure... Sem-

vor, un més dels molts que segur

Avui dilluns, a les 8, no podrem

pre disposada. Solidària amb els

ens faràs. Volem veure tres estels

assajar. Si per cas ja ho farem un

teus amics i el teu poble.

que ens ajudin a suportar la vostra

altre dia.

Sempre anaves de pressa per

absència i que ens marquin el camí

poder tenir temps. El teu esti-

a seguir.

Gràcies Glòria, Joan i Carla.

mat Joan, amb la seva discreció,

Ens volem omplir amb la teva ale-

GRÀCIES PER TOT...

home de judicis, serè, esportista

gria, amb la serenor d’en Joan, amb

Fins sempre!

i amic del seus amics, era el com-

les rialles de la Carla... Amb tot el

plement ideal, i juntament amb

vostre saber fer.

Grup de Teatre
de Bellcaire d’Empordà
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Medi ambient

El Coma Llobera (II)

Mentre se segueix vorejant el Puig de la Reina cap a l’est, i un cop
sobrepassada la forta baixada de sorra, el paisatge es va mostrant cada
cop més esquerp, i els pins i les garrigues van agafant el protagonisme.
Uns centenars de metres més endavant, la llera del tor-

de la Torre Vella i a tocar de la ruta del Camí del Vent.

rent rep les aigües d’un braç subsidiari que baixa de

Aquí dalt encara s’hi troben algunes restes d’antigues

cap al sud. Es tracta del Serrat, Llarg per on abans hi

jaces de pastors.

passava el camí de carros tot seguint la riera. Encara hi ha restes de la seva passada activitat, com ara

Seguint el tram inicial i únic transitable, el camí segueix

un forn de calç bastit al peu de la riba de llevant del

adossat al llit d’un torrent molt ben traçat amb marges

torrent, i també algunes petites barraques que passen

de pedra que es confonen amb els eixarts dels vessants

molt sovint desapercebudes als ulls profans. Quan el

propers. Pel costat nord, es troba la curiosa Pujada d’en

Serrat Llarg decanta cap a l’est, a la seva part més alta

Torracollons, nom que li ve de quan en d’altres temps la

se l’anomena el Serrat Curt, ja a prop de la urbanització

gent la pujava per fer via al Pla de les Rabioses, el camí
s’anava ramificant constantment i
era difícil fer dues vegades el mateix camí.
Al davant nostre es troba el Puig
del Mustinyà, mentre el Coma Llobera el circumda amb sinuositat. Al
costat nord de la torrentera trobem
el mític Clot del Llop, un xic elevat
i voltat per turons grisos de molt
difícil accés. La literatura popular
li atribueix l’existència d’un tresor
sota una llosa marcada. No cal dir
que, en altres temps, ha sigut motiu d’agosarades sortides per part
de la quitxalla que, si bé no van
reeixir, van propiciar unes bones

Pou del Mustinyà.

berenades.

Medi ambient
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Com a sortida d’esbarjo, crec que
l’opció més adient seria deixar el
còrrec i seguir el corriol fàcil que
puja el Puig del Mustinyà, on s’hi
troben les restes d’algunes barraques i d’eixarts encara ben conservats, mentre ens dirigim, ja de baixada, cap al Pou del Mustinyà on, ja
seguint la Ruta del Vent i, decantant
cap als Cisternons, es podria arribar
tranquil·lament a la carretera tallafocs que va cap a Sobrestany.
Però el camí veritable que segueix
dins del Coma Llobera no es pre-

Barraca del pou del Mustinyà.

senta tan agradable. Mentre que en
temps pretèrits era un camí de ferradura planer i ample,

Gairebé al mateix punt també s’hi troba la variant pro-

el seu desús el va tornant cada vegada de més difícil

vinent dels entorns de la Torre Ponsa, sense camí i del

accés, amb una vegetació que a vegades es fa difícil de

tot impracticable.

superar i per on ara només algun caçador s’atreveix a
passar-hi.

Amb un arc que decanta cap a tramuntana, el torrent
baixa molt encaixonat, sense cap mena de vistes de l’en-

Al primer tram, i a uns pocs centenars de metres del

torn si no és la densa vegetació on hi destaca la garriga.

Clot del Llop, en un marge dret i de pedra, abans s’hi
escolava l’aigua d’un reixort i sembla que les seves ai-

Uns pocs centenars de metres més amunt, i amb un

gües es recollien en una mena de bassi de pedra, abans

traçat del tot recte, s’arriba a la unió d’aquest còrrec,

de seguir pel torrent.

que ara canvia el nom pel de la Carnisseria, amb un de
secundari que prové de l’est, i que no és altre que el

En una propera doble sinuositat del torrent encara són

dels Cisternons.

palpables les restes dels antics conreus, sempre adossats a la llera, si no hi són a dins, com passa en una

La part de camí que falta fins arribar al camí de Sobre-

propera esplanada, ja a prop del Clot Fred, on encara

stany es fa més agradable i a l’últim tram se segueix

s’hi veuen als erms les restes de figueres i oliveres.

adossat a una fila de pins que donen una sensació de
frescor, i amb un terra on ja hi sovinteja l’herba.

Seguint el llit pedregós i estret s’arriba a la confluència
del Còrrec del Mustinyà, que baixa també del cantó de

La resta de l’itinerari no té cap mena de complicacions.

migdia. Una variant del corriol ens hi pot portar fins a
tocar el pou.

Carrer Major, 27
Tel 972 76 50 62
Mòbil 629 86 95 95
17141 BELLCAIRE D'EMPORDÀ
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Francisco Espada Narbona
i vaig marxar. El tren que anava d’Andalusia a Catalunya valia llavors vint duros. En aquell primer viatge, quan
em vaig adormir, vaig perdre o em varen robar la cartera.
Quan me’n vaig adonar érem prop d’Albacete. Vaig recordar que a Albacete hi coneixia una monja, sor Josefina.
Vaig baixar a l’estació d’Albacete, vaig esperar-me fins
que es fes de dia i després vaig anar cap al convent. Ella
em va rebre molt bé, vaig explicar-li el que m’havia passat
i em va donar tres-centes pessetes i menjar pel camí. En
el tren hi havia molta gent que venia a Catalunya perquè
era una època molt dolenta.
Quan vaig arribar a Bellcaire ja hi havia en Paco, el germà de l’Encarna, que era aquí des de la guerra. També
hi havia l’Antonio, el Murciano. En arribar vaig començar a treballar a l’arròs. Fins llavors només l’havia vist
al plat, jo! A Alameda treballàvem la terra i plantàvem
civada, olives… La meva mare va heretar un cortijo del
seu pare, i aquest va repartir-lo entre dues filles i en
Foto actual d’en Francisco.

ser una família tan nombrosa havíem de treballar molt

Vaig néixer el 30 de setembre de l’any 1926, en un

quatre mesos. Quan tenia quatre o cinc anys ja anava

per mantenir-nos. A l’escola només hi vaig anar tres o
cortijo a Alameda, província de Màlaga. Els meus pares

al camp a treballar: a cavar els melons, a llaurar ci-

es deien Juan Manuel Espada Castro i Josefa Narbona

grons… Passàvem misèria, i vaig anar moltes vegades a

Capitán. El pare treballava al camp i la mare a casa.

treballar sense menjar i per aguantar menjava herbes

Érem onze germans; per ordre d’edat érem l’Antonio, la

que sabia que no em farien mal.

Josefa, en Juan Manuel, la Gregoria, en Sebastián, en
Cristóbal, jo mateix i el meu bessó José, la Dolores, en

Quan vàrem arribar aquí ens vàrem instal·lar a una casa

Rafael i en Pedro, que va morir de petit.

d’en Sanxo, al carrer que baixa cap a l’església de Sant
Joan. Vivíem amb en Gregorio Arrébola, la seva dona i

Vaig arribar a Bellcaire l’any 1954. Vaig venir perquè al

dos fills. Després vàrem viure a la Plaça de l’Oli i més

meu poble el treball estava molt pitjor que aquí. Allà gua-

tard a la casa de l’Isidre Barceló, i finalment vaig cons-

nyava vint-i-una pessetes tot i ser cap de colla, i aquí fent

truir la casa on visc, al carrer Major. Durant els primers

el mateix en guanyava cinquanta. Però realment vaig ve-

temps, vaig venir sol i després va venir la dona amb els

nir aquí per l’abús d’un propietari de l’Alameda. Jo era ma-

dos fills que varen néixer a Andalusia, en Francisco i en

nijero, que és cap de colla, tenia uns deu homes treballant

José. Quan vaig arribar aquí, a Bellcaire, el poble era

per a mi. Per Setmana Santa, en concret el Divendres

molt més petit que no pas ara. Només hi havia el carrer

Sant, com era costum, treballàvem només al matí, però

Molí i la zona del voltant del Castell. Aquí on tinc la casa

ens pagaven tot el dia. Però aquell any el senyor no ens

eren les eres dels pagesos. Jo vaig anar a viure en una

va voler pagar tot el dia. Jo li vaig dir: “Quan estiguis de

casa però hi havia gent que quan varen arribar al poble

ronda amb els teus amics i us esteu convidant i paguis la

varen viure alguna temporada a la capella del castell,

ronda, no diguis que la pagues tu, digues que és de part

com l’Estrella i en Torcuato. Ells eren de Granada i tam-

dels teus obrers”. Es va enfadar molt i vaig decidir escriu-

bé varen venir abans que nosaltres.

re a l’Arrébola, que ja vivia a Bellcaire. Ell havia arribat
uns anys abans sense conèixer ningú, buscant-se la vida.

A la meva dona, l’Ana Maireles Leiva, la vaig conèixer a

Mentrestant, vaig agafar les mantes del paller on dormia

Alameda, de molt joves. Jo tenia quinze anys i ella tretze.
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l’arròs i després se l’emportaven a
Barcelona, a Girona; se’n feia molta
quantitat. Abans dels anys seixanta
vaig treballar fent forats per plantar
pins a diversos llocs del Montgrí com
anant cap a Santa Caterina o a la
pedrera prop de l’Escala. A la dècada dels seixanta vaig anar a fer de
peó amb en Valentí Llorenç i vaig treballar construint el mur al cantó del
mar que aguanta el passeig de l’Escala. Vaig fer de tot, de peó, de paleta,
d’encofrador...
També vaig treballar amb altres
paletes. Quan em vaig voler jubilar encara em faltaven dos anys per

Foto del casament, el 15 de maig de 1951.

cotitzar, tot i que portava més de
Des de llavors vàrem començar a

trenta anys treballant. Per aca-

festejar i hem estat casats

bar de fer el temps vaig es-

cinquanta-sis anys! Ella

tar dos anys de conser-

tampoc no va poder

ge de nit d’un hotel

anar mai a esco-

de l’Escala.

la, tot i que vivia
davant d’un con-

Les festes a An-

vent de monges.

dalusia són di-

Per culpa d’ha-

ferents

ver de treballar

Al pueblo cele-

hi ha molts anal-

bràvem la feria

fabets de la meva

on hi havia moltes

edat. Amb la meva
dona tinc set fills: en Fran-

d’aquí.

parades de torró. Hi
Foto del matrimoni amb els set fills el 1972

cisco, en José, l’Ana, en Rafael,
en Sebastián, la Isabel i, el petit, en
Fernando. Estic molt content perquè també tinc onze

havia carreres de cavalls
i pel carrer hi penjaven unes

cintes amb unes anelles i el jinete les
havia de punxar i agafar. També hi havia molt cante

néts i tres besnéts.

flamenco amb cantaores. Jo també cantava, des que era

Aquí vaig treballar a l’arròs, el plantàvem, l’herbejàvem

en un concurs. Vaig cantar una cobla que vaig dedicar a

i el segàvem a mà. Durant mesos treballàvem catorze

la meva promesa i un altra a la meva mare. Vaig gua-

hores al dia ficats a l’aigua. Vaig treballar al mas la Galli-

nyar el primer premi i em varen donar tres-centes pesse-

nera (prop de Castelló d’Empúries), a Pals, a la Jassa, al

tes. Després he cantat entre amics en el bar i també he

nen. Poc abans de casar-me vaig cantar en un escenari

mas Cremat, a Torre Ferrana... Un home valencià, l’Abe-

cantat aquí a Bellcaire en el bar d’en Josep Vilà i a Can

lardo, treballava de cap de colla i agafava molta gent.

Guerra. La Roser Guerra, una vegada, em va batre un

Altres caps eren l’Antonio, el Murciano, el Moro, etc. Qui

ou perquè tingués la veu més fina i tot! Hi havia molta

necessitava jornalers anava als cap de colla, i del que els

gent en el bar i jo cantava i la gent bevia i ells contents.

jornalers cobraven ell se’n quedava una part.

El meu repertori eren cobles i fandangos.

També vaig treballar al Molí de Bellcaire quan era del Mar-

Transcripció:

Montse Casas

qués de Coderch, que vivia a Barcelona. Allà emblanquíem

Text:

Mariona Font
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Com es fan grans els nostres infants?
En el moment actual, els infants tenen més informació que no havien
tingut en tota la història però, potser, menys equilibri emocional que mai.
Les mestres i les famílies parlem sovint de la dificultat de la mainada per
posar atenció a les explicacions: diem que estan inquiets, que són moguts...

Cal que els infants tinguin infància
Les mestres hem pensat que algunes consideraci-

•

La recepció continuada d’imatges de pantalles,

ons sobre aquest tema podien ser d’interès general

des de molt petits, fa que els infants desenvolu-

i, de les informacions que hem anat recollint fins ara,

pin un mínim de les seves capacitats reals.

n’hem extret el que segueix*:

•

La mirada fixa a la pantalla fa perdre mobilitat a la musculatura de l’ull i la pot arribar a

•

l’infant va desenvolupant la capacitat de crear

•

deteriorar.

Durant els primers set anys de vida el cervell de
•

als nens la sensació d’aconseguir molt sense cap

ribar més tard al pensament abstracte. Aquesta

esforç físic ni mental. Les experiències d’“emo-

capacitat la desenvolupa a partir del joc ima-

ció” virtual no es donen tan sovint a la vida real.

ginatiu amb la imitació del que veu al seu en-

L’organisme queda alterat per una vivència que

torn.

no és real i de manera inconscient busca des-

Explicar contes sense imatges fa que els infants

prés, a la vida real, aquestes emocions. No es

imaginin i es formin una imatge mental. Amb la

troben, així que es busquen d’alternatives (per
exemple, la violència, les drogues,...).

repetició del conte van enriquint aquestes imatges mentals que han format. Per això, és tan

•

Els jocs d’ ordinador, la play, etc., proporcionen

imatges, capacitat imprescindible per poder ar-

•

Amb els “mitjans” arriba als nens una gran quan-

important explicar o llegir contes sense suport

titat d’informació que pertany al món dels adults,

visual.

que no els pertoca. La televisió “entrena” els

A partir dels 5 anys el cervell comença a cre-

nens a dessensibilitzar-se davant la violència, a

ar imatges pròpies i, perquè aquesta creativi-

no saber posar-se en el lloc dels altres, anul·la

tat pugui desenvolupar-se satisfactòriament,

l’empatia.

és convenient protegir-los –sobretot fins als 7
anys aproximadament– de l’allau d’imatges que

*Conferència de Sonia Kliass “L’ infant de 0 a 7 anys:

reben a través de l’ordinador, la televisió, els

les noves tecnologies i les capacitats cognitives” del

videojocs, etc.

19-06-2010.
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D’altra banda, en el llibre d’Augusto Cury “Padres bri-

Qui té SPA no aconsegueix tranquil·litzar la ment, no

llantes, maestros fascinantes” hi podem llegir:

pot aturar els pensaments. Pensar és excel·lent, pen-

La principal causa de la crisi de l’educació mundial

sar molt és dolentíssim, roba energia vital al còrtex

és l’SPA, el síndrome de pensament accelerat, con-

cerebral i això produeix fatiga. És un dels símptomes

seqüència de l’excés d’estímuls visuals i sonors que

de l’SPA. Els altres símptomes són irritabilitat, pati-

proporciona la pantalla. L’augment de velocitat dels

ment anticipat, oblits, dèficit de concentració, son

pensaments fa disminuir la concentració, genera hi-

insuficient, aversió a la rutina i, de vegades, símp-

peractivitat i augmenta l’ansietat.

tomes psicosomàtics com mal de cap, dolors muscu-

Les persones que pateixen SPA estan sempre inquie-

lars, gastritis...

tes, intenten capturar algun estímul que les distregui.
Això genera una dependència per a nous estímuls que

Afortunadament, els nostres infants, pel fet de viure

és comparable a la dependència que produeixen les

en un poble, encara poden tenir infància, és a dir, ju-

drogues. Es mouen al seient, mantenen converses

gar, inventar, córrer riscos i encantar-se amb la vida.

paral·leles, molesten els companys..., tot per procurar alleujar l’ansietat.

Les mestres de l’escola

Carla
“No et podem recordar amb dolor al
cor sinó amb alegria, ja que tu transmeties amor, carinyo i felicitat”
“Al teu costat s’hi estava molt bé”
“Tot el poble ha d’estar alegre quan
et recorda perquè tu vas viure la
teva vida amb molta alegria”
“Carla,
Encara que no hi siguis, dins del cor
hi ha el teu record,
moments inoblidables que hem
passat juntes...
Ja sé que no et tornaré a veure, ni
a escoltar, ni a sentir però, si tanco
els ulls, puc veure el teu somriure i
puc escoltar la teva veu.
L’alegria que portaves a l’escola era
immensa. Sempre duies un somriure
a la cara.
No puc dir que eres generosa perquè sé que, siguis on siguis, ho seguiràs essent.
Si escoltes això, vull que sàpigues
que tens una amiga que sempre et
recordarà”
Companys i companyes de l’Escola
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Parròquia

Estampes de l’emigració
Classes de català. Entre 15 i 20 alumnes. Grup d’iniciació. Avui toca la lliçó
de les paraules que comencen amb la lletra M. Cadascú llegeix una paraula.
La Fàtima va un xic enrederida amb respecte als altres

d’hora. El professor aprofita l’avinentesa per parar-hi i

alumnes. Li costa una mica seguir. Però no cal patir. La

li pregunta com li van les coses. L’alumna es desfoga. I

seva veïna, abans que li toqui llegir, li diu ben dit a cau

li explica la immensa soledat en què viu; va venir sola

d’orella la paraula que li pertocarà de dir. Ho fa discre-

del Marroc fa dos anys, no té cap familiar aquí. Sort

tament, per tal que el professor no se n’assabenti. I us

encara que viu amb una amiga. Tot i això se sent sola,

asseguro que el professor, que és qui fa aquest escrit,

molt sola. Plora. S’ha pogut desfogar una mica i sentir

no se n’assabenta!!! Mira a un altre costat. Així la Fàti-

una paraules encoratjadores. L’esperança que les coses

ma surt airosa i la companya pot continuar exercint la

poden millorar posa fi al seu plor. I continuaran els seus

solidaritat.

esforços per aprendre català. Parlar-lo l’ajudarà a integrar-se en la societat catalana.

En pocs mesos hem fet camí en la coneixença del català. Ja sabem quan una paraula és singular o plural. El

Quan acaba la classe, sovint el professor els diu: heu

professor escriu paraules en plural a la pissarra. Sent

treballat molt i bé! Us felicito! En acomiadar-se diuen:

la veu d’un alumne que crida: “senyor professor, hi una

Adéu, fins dimecres. I molts i moltes, en passar pel

paraula a la qual li falta la “S” final”. I l’assenyala. El

seu davant, tot marxant, li diuen: gràcies professor! I

professor li reconeix que té raó i afegeix la “S” pertinent

aquest se’n va a casa seva content i feliç. I agraint en

a la paraula. L’alumne somriu satisfet.

el seu interior l’oportunitat que ha tingut de fer classes
de català a emigrats. És tan gratificant...

El professor sol arribar abans d’hora a la classe. Un
dia troba una alumna que també hi ha vingut abans

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

Vicenç Fiol

Fulls de la nostra història
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Bellcaire, essència de l’art medieval
de l’Empordà (3a PART)
Del darrer romànic al gòtic:
esglésies, muralles i castells

d’acord amb l’estil propi del moment de construcció:

A la rodalia del Montgrí, amb Bellcaire com a punt es-

Pere de l’Escala.

parroquials de la Pera, Rupià, Ventalló, i fins i tot Sant

sencial, hi trobem testimonis importants i molt significatius dels inicis de l’arquitectura gòtica catalana. Com

L’església de Sant Martí d’Empúries, iniciada l’any 1507,

ja s’indicava en el darrer escrit d’aquesta sèrie, l’esglé-

com resa la làpida que hi ha sobre l’entrada, és un cas ex-

sia de Santa Maria del Palau, abandonada al bell mig de

cepcional per la seva puresa d’estil. Al prestigiós historiador

les pinedes i dels murs de pedra seca dels vessants del

de l’art Alexandre Cirici –que potser li passà per alt la data

Montgrí, sobre l’antic estany i prop del vell “Camí d’Em-

esmentada i creia l’edifici una mica més antic– considerà

púries”, és una mostra significativa del pas del romànic

la seva senzilla façana un paradigma perfecte de l’essència

vers el gòtic. D’una sola nau coberta amb volta apun-

del gòtic català, mediterrani: les estructures geomètriques

tada, sense absis destacat, respon a l’influx de l’arqui-

regulars, el predomini del ple sobre el buit...

tectura cistercenca. Les primeres notícies són del darrer
quart del segle XIII; la seva construcció no deu ser gai-

Del gòtic civil i militar cal destacar el que resta dels

re anterior. Pertanyia al terme del castell de Torroella,

recintes fortificats, sempre molt incomplets per raons

però depenia de la parròquia de Bellcaire. Emplaçada

òbvies, en bona part datables a l’entorn del regnat de

vora les restes d’una vil·la romana i de ruïnes de casals

Pere el Cerimoniós. D’aquest moment són la major part

medievals, qualsevol esforç que es faci per consolidar el

de les torres, llenços i portals que encara podem veure

que queda de l’edifici serà molt positiu.

a Verges, la Tallada, Torroella de Montgrí, Pals, Ullastret,
Sant Martí d’Empúries, etc.

Si considerem una rodalia una mica més àmplia, trobarem alguns exemples del gòtic religiós i civil ben re-

Però és evident que les peces gòtiques més rellevants

marcables, malgrat la preponderància del romànic en

del Baix Ter corresponen a l’arquitectura civil: el castell
de Montgrí i el castell-palau de Bellcaire. Són testimonis dels conflictes entre el comte emporità Ponç Hug

del gòtic català, d’una sola i ampla nau. Començat a

V (o Ponç V) i el rei Jaume II: des de 1273 Torroella

la primera meitat del segle XIV, no
es consagraria –per diferents causes– fins al 1609, mentre la façana
encara és força posterior.

Foto: Carles B. Gorbs

aquest país tan vell. Sant Genís de Torroella de Montgrí, a la vila reial, és el temple més notable, exemple

Són escasses les esglésies gòtiques
de la contrada erigides en època
baixmedieval, com ara les parroquials de Pals, Púbol i Monells. En
aquestes terres el gòtic religiós va
tenir una llarga pervivència ja fora
d’època. Trobem esglésies d’estil
gòtic construïdes en data molt tardana, a partir del segle XVI, com la
de Foixà. D’aquestes n’hi ha un repertori força extens que si bé tenen
la nau encara fidel al gòtic, la façana és renaixentista o barroca més

El Castell-Palau dels Comtes d’Empúries.
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Exposició de pintura durant les I Jornades Castell- Palau Comtes d’Empúries

havia esdevingut “vila reial”, a dins i enfront del com-

Ponç Hug va fundar el castell de Bellcaire per a residèn-

tat d’Empúries. Són uns fets de gran transcendència

cia i mausoleu del llinatge comtal. Tot plegat se n’aniria

històrica que podem anomenar, amb rigor, “la guerra

en orris ben aviat a causa de la trista fi de la primera

emporitana”.

dinastia emporitana amb la mort del seu hereu, Huguet, tot primer, i la manca de descendència de l’altre

L’any 1294 el rei feia bastir el castell de Montgrí, que

fill, Malgaulí.

dominava les terres del comtat d’Empúries, alhora que
havia prohibit al comte continuar les obres del seu cas-

L’octubre de 1309 –en ple enfrontament amb el rei– el

tell de Bellcaire. El castell de Montgrí, que com tothom

comte havia dictat testament durant una estada al ca-

sap quedaria inacabat, és una bella mostra del gòtic

sal de la Peixera, del terme de Llabià (ignorem el motiu

inicial, obra de la reialesa influïda per les fortaleses dels

de la tria d’aquest lloc, que també tenim proper, avui

croats, que pocs anys després transcendiria en un edi-

dit mas de la Peixera, amb restes de fortificació). El seu

fici tan emblemàtic com el castell de Bellver, a Ciutat

contingut demostra que Ponç Hug tenia una estima molt

de Mallorca.

especial per Bellcaire, perquè disposà ésser enterrat a

Bellcaire: el castell-palau
dels comtes i la seva capella

5.000 sous per a l’obra, altres quantitats per celebrar-hi

El palau fortificat o castell de Bellcaire, al cim del

com a llegat. I, a més, indica que el seu hereu s’ha de

pujol que envolta el nucli baixmedieval del poble,

comprometre a residir a Bellcaire. Abans, pel maig del

la capella de Santa Maria del castell a la qual destinà
misses i uns aniversaris perpetus i altres 50.000 sous

és un dels exemples més notables del gòtic civil

mateix any, Malgaulí, l’hereu, va prometre mantenir el

català primitiu, de planta quadrangular, concentrada,

culte a la capella de Bellcaire que el seu pare havia

defensat amb torres cilíndriques. A l’entorn del reduït

fundat i dotat.

pati central s’organitzen les diferents dependències,
amb notable façana a migdia, en les quals destaquen

De fet, el comte Ponç Hug, l’any 1308, havia instituït

les elegants finestres coronelles. Només destaca del

una comunitat religiosa a la capella de Santa Maria del

conjunt el volum de la seva capella, a llevant. El

castell, integrada per un prior, set capellans benefici-

trasllat de l’església parroquial a l’ala de migdia del

ats i un escolà. Pel que sembla, seria una comunitat

castell, per substituir l’antiga, no es va efectuar fins

poc convencional, s’ha dit que la regla o norma que

a l’any 1657.

seguia és una incògnita. Tanmateix, un document del

Foto: Joan Badia-HOMS
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comtals, sota la cura de la comunitat secular fundada pel comte
Ponç Hug.
És significatiu el gran i elegant finestral triforat de la seva façana,
que dóna a l’interior de la capella. En realitat, és una tribuna que
permetia a la família comtal assistir a les funcions religioses sense
moure’s d’una de les sales del pis
del castell, avui desapareguda.
Aquest finestral recorda la tribuna,
també gòtica, existent a la capella
de Santa Àgueda del palau reial
de Barcelona.
Ja ho hem dit, el propòsit de Ponç
Hug de convertir el castell-palau de
Bellcaire en residència comtal i la
seva capella en mausoleu del seu
llinatge no va passar de la intenció:
la política del rei Jaume II contra
l’autonomia dels comtes va triomfar. El rei es va recolzar en tota
mena de greuges adreçats al com-

Vista posterior de la capella del Castell-Palau dels Comtes d’Empúries

te, amb raó o sense, un d’ells, ja ho
sabem, pel fet d’haver construït el

1460 parla del “priorat secular” del castell de Bellcaire;

castell de Bellcaire. Però potser l’acció definitiva va ser

no es regiria, doncs, per cap regla. En aquesta època

l’acusació de sodomia contra el comte, amb tota mena

les rendes llegades pel comte ja s’havien devaluat i

de testimonis –veritables o no, aneu a saber. Llavors,

s’hagué de reduir el nombre de capellans. De totes

el “delicte” d’homosexualitat era dels pitjors i s’equi-

maneres, encara a principi del segle XIX, poc abans de

parava al d’heretgia, perquè el culpable podia perdre

l’exclaustració de 1835, perdurava un benefici, dit del

tots els seus béns i càrrecs públics. El procés difamatori

priorat, que era presentat al bisbe pel duc de Medina-

contra el comte Ponç Hug esdevingué una arma podero-

celi com a comte d’Empúries.

sa. L’estratègia tenia antecedents “il·lustres” i propers.
Només feia quatre anys (1307) que Felip el Bell, rei de

La petita capella de Santa Maria del castell és un tre-

França, en la seva campanya contra l’orde del Temple

sor arquitectònic i històric, avui sortosament restau-

s’havia dirigit a la Inquisició perquè detinguessin tots

rada com a sala d’exposicions i actes culturals del

els templers acusant-los, entre altres delictes, de sodo-

municipi. La seva capçalera poligonal, la volta apun-

mia. Ja coneixem l’èxit de la operació.

tada, encara sense creueria, i l’acurat aparell de carreus, són elements definidors d’un edifici gòtic primi-

Podríem continuar fent parlar les pedres del castell de

tiu, singular i excepcional. Molts detalls ens parlen de

Bellcaire, residència comtal efímera, i de la seva capella

la seva fundació com a mausoleu comtal, una funció

de Santa Maria, mausoleu comtal frustrat: un conjunt

que mai no va tenir pels atzars de la trista fi de la

monumental que guarda les essències més autèntiques

primera dinastia emporitana d’arrel carolíngia. Els ar-

de la història medieval de l’Empordà.

cosolis i fornícules als murs i les mènsules o suports,
a l’interior, havien de contenir els ossaris o sarcòfags

JOAN BADIA-HOMS
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El regadiu
Des de fa mesos, bo i passejant pels voltants del Mas Duran, ens adonem
dels treballs de soterrament de l’aigua de reg al futur nou Rec del Molí.
Gràcies al llibre de família de l’exalcalde del poble, a

jo havia estudiat quelcom d’agricultura i anivellaci-

principis del 1930, Narcís Camps i Bellapart (Bellcaire,

ons, va demanar al meu pare si volia anar-lo a ajudar.

1881-1961) avui ens podem remuntar fins a principis

Em mostrà les operacions i vaig veure que tot estava

dels segle XX, quan es va fer una obra tan important

equivocat. No se n’hauria pas sortit. N’havia sabut

com la del Regadiu.

molt més que jo; no m’hi podia pas comparar en res.
Havia sigut home de vasta cultura, però ja era vell i el

Hi escriu: “A principis de l’any 1903 –tenia 22 anys–

cervell no li funcionava bé. Vaig encarregar-me’n. Ell

es començà la construcció de la sèquia del Regadiu

morí prompte i jo vaig continuar dirigint els treballs

de Bellcaire que comença al Rec del Molí, al pont

fins a la terminació.”

del Mas Duran, i travessant el pla entre Bellcaire i
la Tallada, Bellcaire i Tor i Bellcaire i Albons va a

Hi exposa una curiositat: “En aquells temps es pagaven

desaiguar al mateix Rec del Molí, sota el Molí Nou.

els jornals a 2 pessetes, però els donàvem 2,25”. Avui

La construcció d’aquesta sèquia constituí un benefici

estranyen aquells preus, però tot estava en relació. A

immens per a aquests pobles, va convertir en re-

can Cotoliu de Torroella un dinar compost de dos plats

gadiu tot el pla referit” (cal recordar que en aquells

a escollir, postres, pa i vi, costava una pesseta.

anys la gran majoria de la població vivia de l’agricultura i la ramaderia).

Hi esmenta que els diferents propietaris van haver de

Hi explica: “El tècnic encarregat de la seva construcció

gua als seus camps de conreu.

construir les branques distribuïdores per fer arribar l’aiera en Ramon Bassols. Al segon dia d’haver començat,
els càlculs no li sortien de cap manera i, sabent que

Parla, finalment, de la importància del conreu de l’arròs als anys 40 i del benefici econòmic que significà
per a tot el poble. Per això es va construir la branca
que arrenca del Rec del Molí, abans del Cadirat, i
acaba al sector de terres de la Ramera. “Ja n’havíem
fet abans d’arròs, començant pels anys 1907-1908,
no ho recordo ara bé, però només a l’Estany durant
10 o 12 anys, i vam plegar perquè no resultava remunerador.”

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

Jaume Hugas Solés

Promotor - Constructor

CARLES GIFRE QUER

Rehabilitació Cases rústiques
Venda de Solars

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

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

El dissabte 11 de desembre de 2010, es van repre-

Aquest any es

sentar els Pastorets al local social. L’acte el va orga-

va celebrar el

nitzar l’escola i va comptar amb la participació de

concurs de

tots els seus nens i nenes. Després de la representa-

pessebres,

ció es va oferir un berenar per a tots els assistents.

amb una bona
participació
i nombroses
mostres d’una

Encant de les ànimes

gran imaginació.

El diumenge 19 de desembre, i després de la missa,
es va celebrar el tradicional “Encant de les Ànimes”,

Pessebre de
Josep i Judith
Soler

organitzat des de la Parròquia.

Pessebre vivent
El dimarts 21 de desembre va tenir lloc el pessebre

caputxeta vermella i el llop, flequer, pescador, fuster i

vivent al pati de l’escola, on els nens i nenes hi van

els tres Reis. El temps amenaçava pluja, així que es va

representar, en castellà, cadascú el seu paper de

fer en el porxo de la mateixa escola.

Representació d’un dels episodis del pessebre vivent.

FRUITES I
VERDURES
FONT
Quiosc i queviures

C/ Molí, 24 - Tlf. 972 788 114
Bellcaire d’Empordà
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Activitats
Casal de Nadal

Del 23 al 31 de desembre i del 3
al 5 de gener es va dur a terme
el casal organitzat des de l’Àrea
de Joventut de l’Ajuntament.
Uns 10 nens i nenes de 3 a 12
anys hi van assistir en horari
de matí. Les activitats que van
realitzar van ser: jocs variats,
manualitats, taller de fanalets
(obert a tothom)... La directora i la monitora foren la Maria
Colls i la Laura Martínez.

Treball realitzat al Casal de Nadal.

Curs intensiu de hip-hop
Del 27 al 30 de desembre va tenir lloc
aquest curs al local
social. Uns vuit participants van seguir
les coreografies de
la monitora Sònia
Marquès. El curs es
va organitzar des de
l’Àrea de Cultura de
l’Ajuntament.

Foto de grup dels
participants del
curs de hip-hop.

CONSTRUCCIONS - RESTAURACIONS - PROMOCIONS

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

Carnaval

El dimecres 5 de gener la comitiva reial entrava pel

El dissabte 5 de febrer es va celebrar el carnaval

carrer Molí, fins arribar a l’església de Sant Joan,

organitzat per pares i mares de l’escola amb col·

on després de l’adoració es dirigiren cap al Local

laboració de l’Ajuntament. Es va fer una desfilada

Social on tots els nens i nenes els esperaven amb

per la passarel·la del local dels nens i nenes i pa-

molta il·lusió i, organitzats per edats, van poden

res disfressats, acompanyats en tot moment per la

deixar la carta i explicar als Reis Mags tots els seus

disco-mòbil de Josep Palma.

desitjos. Els regals que ens van deixar els Mags
de l’Orient foren: un trencaclosques de fusta per

Es va finalitzar la vetllada amb xocolatada per a tot-

als més petits, jocs magnètics per als mitjans i un

hom. Una comissió de pares i mares de l’escola van

sudoku per als més grans.

ser els responsables de l’organització.

Ses Majestats els Reis d’Orient amb els regals per als
nens i nenes de Bellcaire.

Enguany la desfilada de carnaval va ser força vistosa
i participativa.
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Activitats
Playback

El diumenge 20 de
març va tenir lloc el
II Playback organitzat
pels joves de Bellcaire amb col·laboració
de l’Ajuntament. Hi
va haver prop de vint
actuacions entre nens
i adults.
Felicitem l’organització
i tota la gent que van
col·laborar amb les seves actuacions, ja que
va ser tot un èxit.

Una de les moltes actuacions del playback.

Sopar de dones
El dia 25 de març, un any més, es va celebrar el tradicio-

Per celebrar-ho, es va fer un sopar-ball al restaurant

nal sopar de dones. Aquest any encara serà més especial

Volantí de l’Escala i es va donar un petit record i diver-

que els altres anys, ja que ha arribat al 25è aniversari.

sos obsequis a les participants.

Foto de grup del sopar de dones.
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Teatre a càrrec de l’Associació Ona
El diumenge 27 de març l’Associació Ona de Figueres ens presentava
el seu espectacle Festival d’Èxits.
L’Associació Ona, tal com explicava la seva presidenta Pilar Brugués,
neix amb la voluntat de donar resposta i acollir a discapacitats intel·
lectuals i físics de l’Alt Empordà.
Si voleu veure fragments de l’espectacle us passem el següent enllaç:
http://onaassociacio.blogspot.com
La noticia va sortir publicada en el
diari local Hora Nova l’1 d’abril de 2011.

Membres de l’Associació Ona de Figueres amb l’alcalde i la regidora de Cultura.

III Jornades Castell-Palau Comtes d’Empúries
La jornada es va iniciar amb el III Intercanvi de plaques
de cava. Aquest any s’obsequiava amb la placa de l’escut
heràldic, element distintiu d’identitat i d’essència pròpia
del poble de Bellcaire. Durant tot el matí, al voltant del
Castell, hi va haver tallers infantils, passejades en poni,
dins del marc ”L’escola és el nostre món, cuidem-la” i
mercat de productes artesans i parada de venda d’artesanies realitzades pels alumnes de l’escola El Rajaret. A
la tarda, per causes meteorològiques, es va suspendre el
taller de circ i l’espectacle “Rolacirc” a càrrec de Tot Circ.
La jornada va ser organitzada des de l’Àrea de Cultura de
l’Ajuntament de Bellcaire en col·laboració amb l’escola, la
comissió de parvulari del Rajaret i les organitzadores de
l’Intercanvi de plaques de cava.

Sant Jordi
La diada va començar a les 10 del matí amb un
taller de manualitats que giraven al voltant del
tema de Sant Jordi. A les 12 vam poder escoltar
els “Contes de prínceps i princeses” a càrrec de Cia.
Bambolines, a la sala de lectura del Centre Cívic.
Durant tot el dia es varen poder comprar llibres i
roses a la parada organitzada des de la comissió
de Sant Jordi de l’escola El Rajaret. La diada va
ser organitzada des de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Bellcaire en col·laboració amb l’AMPA
de l’escola.

Text i fotos:

Marta fuster

36

Lletra

Bellcaire d’Empordà
Al bell mig del territori

Quan Ponç Hug va percebre

Al damunt del promontori

que separa els Empordans

tan magnífic mirador

un poblat es va formar,

existeix un promontori

un castell hi va concebre

proveït de Consistori

que és d’orígens ancestrals

d’on custodiar son tresor.

començant a funcionar.

Una muntanya de còdols

Amb la pedra codolar

Els veïns d’aquell vilatge

que apilaren fa molt temps

de la mateixa muntanya

que entre pedres hem nascut

davallant marges i solcs,

un castell hi va aixecar

orgullim nostre llinatge

les rieres i els torrents

que li serví de miranda

i honorem el nostre escut.

Superats un munt de segles

Picapedrers i paletes

Nostres arrels a la pedra

i de forma geologial,

iniciarem la construcció

dintre dels beis s’han ficat,

es convertiren en pedra

de muralles i torretes

no hi ha mitjà ni manera

de dimensió colossal.

de defensa i protecció.

de poder-les arrancar.

Ponç Hug, Comte d’Empúries,

I amb la pedra “codolesa”

Si els avatars de la vida

en pujar-hi s’adonà

que en deien “cervell de gat”

ens obliguen a marxar

de les immenses planures

féu castell i fortalesa

tornarem al lloc que ens crida

que des d’allà contemplà.

i segueix allà enlairat.

que és: BELLCAIRE D’EMPORDÀ.

Des de la zona d’Alberes

Al voltant de les muralles

als marjals de “Les Gavarres”

sos vassalls van començar

dominava, ben enteres,

construint cases i valles

les seves terres llunyanes.

per poder-les habitar.

Valentí Llorens i Pagès

BAR

LOCAL SOCIAL
DE BELLCAIRE

Menús, brasa i... SOM ELS MILLORS!!!

PP
P

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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La temporada de futbol 2010-2011 ha estat per al Club
de Futbol Base l’Empordanet un any engrescador i, alhora, ple de dificultats de tota mena. Cal recordar, per
qui no ens conegui, que l’Empordanet és un club de fut-

Foto: Carles B. Gorbs

El Club de Futbol Base l’Empordanet
a Bellcaire d’Empordà

bol base en què ja hi participen més de 150 nenes i nens
dels municipis de la rodalia, que tots els entrenadors, delegats i junta directiva fan una feina que, setmana rere
setmana, porta als nostres fills a gaudir del futbol i tot
el que això comporta: reunions amb els amics de l’equip,
veure com juguen els altres membres del Club, trobades
i excursions amb els companys i els seus familiars… i un
llarg etcètera que fa que el Futbol Base l’Empordanet
acompleixi no només una funció esportiva, sinó també
una funció social força important.
Les instal·lacions del camp de futbol de Bellcaire d’Empordà
varen estar a punt per poder iniciar la temporada amb con-

Els que entrenen i que quan juguen a casa ho fan al camp

tinuïtat. Cal agrair l’esforç fet per l’Ajuntament de Bellcaire,

de futbol de Bellcaire són els alevins. De l’edat d’alevins, el

alhora que li demanem el necessari manteniment de les

Club de Futbol Base l’Empordanet en té tres d’equips, tots

infraestructures: vestidors, camp de futbol, accessos, etc.

tres plens de bons jugadors, fins i tot un d’ells ja ha guanyat la lliga amb força partits d’anticipació, felicitats a tots!!

Hem de tenir en compte que són molts els joves de Be-

En aquests equips d’alevins hi trobem l’Arnau Marín Puig,

llcaire i de Sobrestany, per ser exactes dinou futbolistes

l’Adrià Serrano Herrera i l’Albert Sabaté Civit.

de diverses categories, que juguen amb els colors de
l’Empordanet. A continuació passo a anomenar-los i es-

Entre els diversos equips de benjamins i prebenjamins,

pero no deixar-me’n cap.

que juguen i entrenen al camp d’Albons, hi ha en Guillem
Saballs Marañà, l’Enric Vicens Martínez, en Pol Alvarado

Que juguin amb l’equip juvenil de l’Empordanet tenim en

Borrella, en Marc Sabaté Civit, en David Font Quirantes, en

Miquel Font Gironès, en Joan i en Lluís Rosiñol Batlle i

Gerard Bahí Riembau, l’Albert Font Berzosa.

l’Adrià Mihí Cardena; d’equips juvenils l’Empordanet en té
dos, un a primera divisió i un altre a segona, tant l’un com

Finalment, cal dir que aquest any també s’ha fet “escoleta

l’altre entrenen a Albons i Verges, i quan juguen a casa ho

de futbol” per als més petits, els que tot just tenen 5 i 6

fan els dissabtes a la tarda al camp de Verges.

anys, que cada setmana els veiem per Albons aprenent els
secrets de la pilota i la mentalitat d’equip.

A l’equip de cadets de l’Empordanet, que els dimarts i
dijous entrena a Bellcaire, i que quan juga a casa ho fa

A tots ells, i a tot el jovent d’aquests municipis, els animem

els dissabtes al migdia al camp de Jafre, hi trobem bellcai-

a fer esport, sigui futbol, ciclisme, tennis, excursionisme,

rencs de pro com l’Adrià Dalmau Gasull; o bé els infan-

o el que sigui, tant li fa, l’important és que facin exercici a

tils de l’Empordanet, com en Ferran Font Gironès, de qui

l’aire lliure i s’ho passin bé. També volem encoratjar els pa-

esperem una ràpida recuperació de l’esquinç de turmell

res, familiars i amics a què participin amb les entitats locals

que es va fer en el transcurs d’un partit, també tenim en

que miren pel desenvolupament tant físic com cultural dels

Pere Vicens Martínez i en Rahid Marroig Hernández. Els

joves. Gràcies a tots.

infantils, quan juguen a casa, ho fan els dissabtes a la
tarda, a Jafre.

Joan Jordi Sauqué Vives
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Especial “aliments”
Sabies que…

Els ous són un aliment que no són tan dolents com
alguns diuen. Als ous se’ls ha relacionat amb l’excés de

Existeixen set aliments que calmen els nervis. Des-

colesterol dolent, però aquest no depèn exclusivament

prés d’un període d’estrès les analítiques detecten baixos

del consum d’ous, sinó d’una alimentació en el seu con-

nivells de magnesi, antioxidants, vitamines del grup B,

junt amb excés de greixos saturats, tabac, estrès i fac-

ferro o seleni. Aquí tenim uns aliments que ens aporten

tors genètics. S’ha dit que són perjudicials pet al fetge.

justament el que s’ha perdut en èpoques d’estrès.

Si es tenen problemes de vesícula biliar, el que s’ha de

•

Alvocat: Antiestrès pel seu contingut en vitamina

ous. La veritat és que l’ou és un aliment de gran valor

E antioxidant i magnesi.

alimentari, molt ric en nutrients, com proteïnes de gran

•

Ametlles: Aporten vitamina B2, E i magnesi. Les

valor biològic, que aporta lecitina, minerals (fòsfor, sodi,

fan molt interessants per calmar els nervis.

zenc, seleni) i vitamines (A, D, i E principalment). El seu

•

Arròs integral: Aporta vitamines B1 i B6 a dife-

perfil lipídic (proporció entre greixos saturats i insaturats,

rència de l’arròs no integral.

“dolents” i “bons”), és molt saludable. Un esportista que

Bròquil: Conté, entre altres elements antiestrès,

entreni regularment pot menjar fins a set ous a la set-

betacarotens, vitamines C, B2, àcid fòlic, ferro.

mana sense problemes i una persona sedentària o un

Festucs: Rics en vitamina B1 i B6, a més de ferro,

nen poden menjar-ne quatre per setmana.

reduir és el consum de greix, no específicament el dels

•
•

magnesi i seleni. Un gran aliment antioxidant.
•
•

Salmó: ric en àcids grassos omega-3 i a més conté

El pomelo ajuda a perdre pes. El pomelo és un cí-

vitamines A, B12 i D.

tric ric en vitamina C i flavonoides que poden ajudar a

Suc de taronja: està en la llista antiestrès per ser

perdre pes, ja que regulen els nivells de greix, glucosa i

font de vitamina C, com el kiwi.

insulina en sang, redueixen la gana i ajuden a eliminar
els líquids acumulats en excés.
El cacau conté molts minerals bons per a la salut.
Des del punt de vista nutritiu, el cacau aporta una important quantitat de proteïnes (al voltant del 20 %) i de carbohidrats, mentre que els greixos arriben al 14 %. Però el
veritable punt fort del cacau és el seu contingut en minerals: molt de ferro, calci, magnesi, potassi i seleni, sense
oblidar la seva riquesa en polifenols oxidants, capaços de
combatre els radicals lliures i prevenir la càries.
Maria Carme Serra
Biòloga
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Dies més llargs, menges més lleugeres
Arriba aquesta època en què els dies s’allarguen, ens canvien l’hora,
el sol llueix més estona i l’escalfor ens diu que ja ha arribat el bon temps.
No sé a vosaltres, però a mi quan

Comencem per un aperitiu.

arriba el bon temps em vénen molt

BOLETES DE FORMATGE FARCIDES DE RAÏM

de gust els aliments lleugers, les

Ingredients:100 gr. de formatge cremós tipus Philadelphia, 100 gr. de

fruites, verdures i amanides. Tam-

formatge de cabra amb rull, 50 gr. de granet d’ametlla o d’un fruit sec que

bé és cert que en aquesta època

us agradi, grans de raïm blanc o negre.

penso més que mai a fer bondat

Preparació: Barregeu bé amb una forquilla els dos formatges i poseu-los

per estar millor de cara a l’estiu.

½ horeta a la nevera per tal que s’endureixin una mica. Al cap del temps

Aquesta vegada us porto un menú

feu-ne boletes que farcireu amb un gra de raïm sense pinyols. Arrebosseu

original o almenys a mi m’ho sem-

cada boleta amb el fruit sec que més us agradi, pot ser ametlla, avellanes,

bla. Un menú a base de diferents

festucs... imaginació. Això sí, ben picadets.

fruites. Això no vol dir que sigui un
menú de dieta, ni tan sols per apri-

Seguim amb un segon plat...

BACALLÀ AMB SOBRASSADA I POMES*

mar una mica, però...
Us dono un menú que consistirà en

Ingredients: 4 talls de bacallà dessalats, 1 poma ben gran, unes rodelles

un aperitiu, un segon i unes pos-

de sobrassada, un grapat de panses i pinyons, oli, canyella en pols, sal.

tres a base de bones fruites.

Preparació: Peleu i talleu la poma a làmines no pas massa primes. Fre-

Us vull dir que totes les receptes

giu-les en una paella amb oli d’oliva o gira-sol. També podeu fer-les al forn

que us dono no són pas totes in-

amb una miqueta d’oli. A continuació poseu un llit de poma empolsimada

vents meus, algunes són herència

amb canyella i sal en una safata de forn i poseu-hi el bacallà al damunt.

de família, però la majoria són re-

Cobriu el bacallà amb una rodella de sobrassada. Poseu-hi un fil d’oli d’oliva.

ceptes que em passen els amics,

Enforneu a 200º uns 10 minuts. Fora del forn poseu-hi unes quantes panses

companys de treball, llibres de

i pinyons. També podeu posar-hi un rajolí de mel.

cuina dels quals en sóc molt afi-

Aquesta recepta és ben especial, sóc conscient que no agradarà pas a tot-

cionada i, sobretot, receptes tro-

hom, però penso que hem d’obrir la ment i el paladar a noves experiències,

bades a base d’escorcollar bé la

no creieu?

xarxa, en els seus meravellosos
blocs de cuina. Sempre que faci

I, finalment, la recepta dolça.

servir alguna recepta de cuina

PINYA AMB XOCOLATA I SOPA DE FRUITES VERMELLES

trobada a la xarxa us donaré la

Ingredients: Una llauna de pinya en almívar o al natural, 1 teula de xoco-

font perquè la pugueu consultar.

lata sense llet, 1 pot de melmelada de fruites vermelles (gerds, maduixes…).
Preparació: Feu la sopeta de fruites vermelles barrejant la melmelada
amb una mica d’aigua. Poseu-ho un minut al microones per tal que quedi
més líquida. Passeu-la per un colador per treure les fustes. Passeu les rodelles per paper de cuina. Desfeu la xocolata amb dues cullerades d’aigua
al micro vigilant que no es cremi. Banyeu la meitat de les rodelles de pinya
amb la xocolata, us ha de quedar la meitat groga i la meitat negra. Serviu la
pinya en un platet amb la sopeta al fons i la pinya amb xocolata al damunt.
Poseu-hi unes fulletes de menta que li donaran frescor.
Què us han semblat els plats d’avui? Són originals, veritat? Ara només cal
que els tasteu.
Bon profit
Mercè Ribot

*Aquesta recepta me la va explicar una companya de feina, l’Estel, i vaig pensar que era molt original. Dono fe que és boníssima.
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