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Salutació de l’alcalde

InformacIons
d’Interès
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
Direcció Figueres
7:20 (feiners) / 8:05 (diari) / 14:55 (diari) / 18:55 (diari)

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
centre cíVIc
de dilluns a divendres de 16 a 20h
i dissabtes de 10 a 13h
serVeIs sanItarIs
dispensari municipal.................... 972 765 005
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

Benvolguts veïns i veïnes de Bellcaire,
Les meves primeres paraules voldrien ser d’agraïment cap a tots
vosaltres per haver-me donat
l’oportunitat de poder demostrar la
importància que té per a mi el fet
de poder ser l’alcalde del meu poble, Bellcaire d’Empordà.
El grup Junts per Bellcaire ens vàrem presentar a les eleccions municipals del passat mes de maig
convençuts que podríem contribuir
a millorar el benestar de tots i cadascú de nosaltres.
En aquest moment que ens toca,
estar al capdavant de l’Ajuntament
és delicat des d’un punt de vista
econòmic, ja que el poble en particular i la nostra societat en general està passant per una de les
crisis econòmiques més dures dels
darrers temps, i precisament per
aquesta realitat actual la nostra
oposició més contundent serà el finançament, és a dir, poder captar
els recursos necessaris per poder
portar a terme aquelles obres, projectes i ajudes que es necessiten
per tal d’aconseguir cobrir les necessitats del nostre poble.
Estic convençut que el més important en aquests moments és ajudar
els bellcairencs i bellcairenques a
fer més suportable aquesta situació; i això s’aconseguirà portant a
terme una política municipal dirigida a les persones, a les famílies,
a la gent gran, als nostres infants
i joves, a les nostres associacions culturals, esportives, lúdiques,
educatives i/o religioses; i així ho
volem fer.
Bellcaire té un tresor amagat, i
aquest no és altre que la seva gent.
Des del nostre grup municipal estem convençuts que s’han de trobar
els contextos ideals per tal que les
nostres relacions socials i veïnals
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puguin coordinar i crear un espai
idoni per créixer com a poble, i aquí
és on s’ha d’invertir: en les relacions humanes entre nosaltres mateixos. Les associacions, entitats,
grups de treball o opinió, etc., són
aquests contextos ideals per esdevenir un poble més gran des d’un
punt de vista humà i també social,
cultural, educatiu, esportiu, solidari
i, finalment i conseqüentment, econòmic.
Per tal que aquesta nova etapa
que encetem de manera de concebre la idea de fer política al poble des de l’Ajuntament sigui realment una oportunitat per canviar
algunes inèrcies de convivència
veïnal que no acaben de funcionar, és necessari que tots i totes
col·laborem cap aquesta aposta,
i és per això que m’atreveixo a
demanar col·laboració cordial de
tothom. Aquesta col·laboració solidària ja s’ha notat d’una forma
latent amb la participació voluntària de molts de vosaltres en tots
els actes d’aquest estiu, i a altres
només caldria demanar paciència, comprensió i que no es fessin
males pràctiques de comunicació
errònia amb finalitats poc beneficioses per al poble.
Voldria acabar aquest escrit donant
un agraïment particular a les persones que ens han ajudat a fer el
traspàs de l’Ajuntament sortint a
l’Ajuntament actual; i aquestes
persones són el pilar de la nostra
Corporació: el personal laboral del
mateix ens municipal. El nostre
grup us donem les gràcies a tots i a
totes per la vostra col·laboració.
Només em resta, per acabar, desitjar-vos una bona Diada de Catalunya.
daVId font saballs
Alcalde de Bellcaire d’Empordà

edita: AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D’EMPORDÀ
coordinació periodística: Carles B. Gorbs
Han col·laborat en aquest número, amb textos i fotografies: Esther Pujol, Junta
de Bandera de Catalunya AC, Club Esportiu Bellcairenc, Cor Malodes, Joan Enric
Carreras - Grup de teatre, Genís Vallsfrau, Maria Colls, Mar Lavado, Cristina Molinas,
Associació de Joves, Fotografies Fidel, Montse Casas, Mariona Font, Valentí Llorens,
AMPA Escola El Rajaret i Caterina Puig.
fotos de les cobertes: Josep Antoni Moreno
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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Activitats
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trobada de la Gent Gran
El primer de maig es va celebrar la XIII edició de la Trobada de la Gent Gran.

Foto de grup davant del Castell

Fira escolar

sopar de la vedella

El diumenge 8 de maig, a la Plaça del Castell, a partir

L’Associació Cultural Belbitinca es va presentar amb

de les 12 del migdia, l’AMPA de l’escola El Rajaret va

l’organització, el 18 de juny, d’un sopar on es va cou-

organitzar la Fira Escolar. La fira va comptar, entre d’al-

re una vedella sencera. Durant el dia, amb la col-

tres, amb jocs de cucanya, tallers, regals, premis...

laboració de l’Ajuntament, es va muntar una zona
d’inflables per als nens i nenes.
Els més petits
degustant el sopar
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Activitats

revetlla de
sant Joan

Festa Jove
El 8 de juliol, a partir de les 23 hores, a la pista poliesportiva, es va realitzar la Festa Jove de Bellcaire
d’Empordà amb l’actuació d’Acció Festiva, Teràpia
de Shock i Pol Mir DJ. L’entrada va ser gratuïta i va
comptar amb l’assistència d’unes dues mil persones.
Tradicionalment la festa se celebrava durant la Festa
Major, però aquest any s’ha optat per avançar-la per
tal de no coincidir i no trobar-se al mig de les barraques de les festes de Torroella i l’Escala.
Actuació d’Acció Festiva

Teràpia de Shock

La revetlla de Sant Joan es va celebrar amb un sopar popular al local social i amb coca i cava per a
tothom i tot seguit es va cremar la foguera al camp
de futbol.

Concert del
Cor malodes
(Nits a la fresca)

El divendres dia 1 de juliol es van iniciar les activitats
“Nits a la fresca”, organitzades per l’Ajuntament de Bellcaire. Aquest primer esdeveniment cultural va anar a
càrrec del Cor Malodes que, acompanyats dels músics
Vitano Gómez (piano), Rafael Rostey (bateria) i Pere
Martínez (baix), van oferir un concert a les 10 de la nit
a la Plaça dels Comtes d’Empúries.

Un moment del concert del Cor Malodes

Activitats

Dansa i patrimoni
cultural (Nits a la fresca)
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Cinema a la fresca
(Nits a la fresca)

El 16 de juliol es va celebrar, dins de les “Nits a la
El 9 de juliol, a les 10 de la nit, a la Plaça dels Comtes

fresca”, el cinema amb la pel·lícula “Mamma Mía”

d’Empúries, es va realitzar un espectacle professional

que es va projectar a la Plaça Esteve Albert, a les 10

de dansa i veu.

de la nit.

Homenatge a Vicenç Fiol
El 17 de juliol es va
celebrar l’acte d’homenatge al mossèn Vicenç
Fiol pels seus cinquanta anys de sacerdoci.

Acte de lliurament
de presents a Vicenç Fiol
per part de l’alcalde de
Bellcaire, David Font.
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Activitats

teatre a la fresca

Havaneres

Com a quarta “Nit a la fresca”, el 30 de juliol, a

El dia 5 d’agost es va iniciar la primera “Nit a la fresca”

la Plaça Esteve Albert, es van representar “sis

del mes d’agost amb una actuació combinada de música

obres de poca durada i molt contingut”, amb la

de son cubano amb el grup Ajiako, seguida de la canta-

participació de més de vint membres del Grup de

da d’havaneres amb els Cantaires del Montgrí. Durant la

Teatre de Bellcaire.

cantada es va servir menjar cubà, mojitos i cremat.

(Nits a la fresca)

(Nits a la fresca)

Preparant el cremat

Cinema a la fresca
(Nits a la fresca i Festa major)

El 26 d’agost, la pista del local social va ser el lloc per

Curs de sardanes
Cada dijous d’agost, del 4 al 25, es va realitzar un
curs de sardanes adreçat a tots els nens i nenes a
partir de sis anys.

projectar la pel·lícula “Com ensinistrar el teu drac”.

Activitats

sopar popular

(Nits a la fresca i Festa major)
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exposició
de patchwork

El dissabte, 27 d’agost, a les 9 del vespre, a la pista
del local social, es va celebrar un sopar popular ame-

Els dies 28, 29 i 30 d’agost i els caps de setmana de setem-

nitzat amb música pel grup Los Cacos. Aquest sopar

bre 3-4 i 10-11 l’Escola – Taller Glòria Rabassa ha fet una

va constar d’amanida, pollastre amb escamarlans,

exposició de patchwork a l’església de Sant Joan de Bellcaire.

aigua, vi, postres i cafè.

Glòria Rabassa entre
les obres de l’exposició

Castells
inflables
El diumenge dia 28, entre les
10:30 h i les 19:30 h, va haverhi, a la pista, un circuit d’aventura amb castells inflables en què
la mainada s’ho va poder passar
d’allò més bé.

Un dels castells
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Activitats

baixada de carretons
El dia 28 d’agost, a partir de les 19 hores, es va fer

grup de joves amb la col·laboració del Pitch&Pat

la tercera edició de la Baixada de carretons, amb

Gualta i Occitània, que van proporcionar diversos

la participació de nou grups. L’acte l’organitza el

premis als participants.

Un dels carretons amb un passatger força curiós

Concert de música
mediterrània

Alguns dels participants

Playback infantil
El dia 29, al local social, a les 10:30 hores es va realitzar, amb la col·laboració del Casal de Bellcaire d’Empor-

El dia 28, al vespre, a l’església de Sant Joan, es va fer un con-

dà, el playback infantil amb una molt bona participació.

cert de música mediterrània a càrrec d’Alèxia Ramió. Aquest
concert va comptar amb la col·laboració del Cor Malodes.

Actuació d’Alèxia Ramió

Participants en el playback

BAR

LOCAL SOCIAL
DE BELLCAIRE

Menús, brasa i... SOM ELS MILLORS!!!

Activitats
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Festa de l’escuma

Audició de sardanes

El dimarts dia 30, a les 12 del migdia, a la pista, es va

Una audició de sardanes amb la cobla Principal de

fer una de les activitats més esperades pels petits, i no

l’Escala va ser l’activitat corresponent a la tarda del

tan petits: la festa de l’escuma.

dia 30 d’agost.

Com sempre, la mainada va gaudir
de valent amb aquesta festa

Una de rotllanes de l’audició de sardanes.

Concerts de musicals de broadway
El dia 30, a les 8 del vespre, a la Plaça Comtes d’Em-

adway i d’altres vents” amb l’Orquestra de Cambra de

púries es va portar a terme el concert “Tocats per Bro-

l’Empordà i la cantant Montserrat Cristau.

Un moment del concert.

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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Activitats

Activitats al Casalet
El Casalet d’estiu de Bellcaire aquest any han muntat
moltes activitats per a tots els nens i nenes, com la
construcció d’instruments musicals, construcció de vaixells amb material reciclat i navegació pel rec del Molí,
sortides amb bicicleta, activitats de bany i aigua a la
piscina de la Tallada, jocs en anglès..., d’entre els que
destaquem:

Manualitats i jocs de cucanya

Trobada de casalets (Albons, la Tallada i Bellcaire) amb
els capgrossos construïts pels mateixos nens del casalet
per poder-los lluir per la Festa Major.

Jocs amb pintura

Joc de nit i acampada al local social

Visita als horts de Bellcaire

Opinió
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A la vellesa
Hi ha edat crítiques que actuen com a fronteres que limiten

la pressió arterial, es pot tenir arteriosclerosi, colesterol,

situacions de canvi en el comportament de la gent.

arriba la menopausa i l’andropausa, l’oïda i l’ull queden li-

Una edat crítica és la jubilació, situada generalment al vol-

mitats, es perden reflexos, l’equilibri es deteriora, el son

tant del seixanta-cinc anys. És el final de l’etapa laboral,

és més curt i alhora més dolent... Tot això, entre moltes

encara que a per algunes persones significa l’oportunitat

altres molèsties.

de poder fer coses ajornades com estudiar, pintar, cultivar

De l’acceptació del pas del temps s’ha d’aprendre la neces-

un hort, viatjar... Les mostres de l’envelliment són de tipus

sitat de desenvolupar capacitats pròpies de cada edat, ja

biològic, deteriorament físic i molèsties vàries.

que al mateix temps que es perden facultats s’adquireixen

Existeix una por a la jubilació, a deixar de treballar, a fer-

altres capacitats, ja que si es pot perdre energia es pot

se vell, a la manca d’afectivitat, a la soledat, a la malaltia,

guanyar profunditat i experiència.

a la pèrdua de facultats... Tot això està relacionat amb la

A vegades es dóna la impressió que la felicitat només és

vellesa com a avantsala de la mort.

possible a la joventut, quan en realitat cada edat té el seu

Acceptar la vellesa i el pas del temps i les seves conseqüèn-

encant i els seus avantatges. La realitat és que tots som

cies és el millor per a tothom. L’envelliment biològic no té

candidats a arribar a vells.

perquè estar directament relacionat amb l’envelliment psi-

Quan la vellesa i la jubilació es veuen com a càstig i només

cològic, ja que hi ha qui manté el cap clar tota la vida.

s’hi troba malaltia, soledat, abandonament i decrepitud, el

L’envelliment, generalment, suposa uns canvis al cos com

pas del temps és el pitjor enemic de l’ésser humà. En canvi,

arrugues, sequedat de la pell, taques..., el cabell es torna

la importància que cadascú li dóna, per sobre del que és o

canós, la massa òssia disminueix i dóna lloc a fractures, els

el que fa, està en relació directa amb trobar la felicitat.

músculs s’atrofien. S’és més sensible al fred, augmenta

caterIna puIG

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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Escola

L’AMPA aposta per millorar
la gestió del menjador escolar
Es tracta d’una petita empresa familiar, que
compta amb una extensa experiència en
el sector. Els seus menús són confeccionats per professionals experts en dietètica
i responen a les necessitats nutritives i
energètiques de l’edat escolar. Adapten els
menús per als alumnes amb algun tipus
d’intolerància alimentària que necessiten
dieta específica, respecten la diversitat i
modifiquen els menús en funció dels hàbits
i costums culturals dels alumnes. S’utilitzen
productes de mercat, més frescos que congelats i sovint ecològics. I el més important,
tenen la cuina a l’Escala i quan es transporta el menjar es garanteix que els aliments
A la nostra escola cada vegada hi ha més diversitat de famílies

arribin en unes condicions òptimes. A més a més, es cuina per a

que aposten pel tipus d’escola de poble, petita i plural. Fa uns

cada escola amb cassola individualment, fet que també afavoreix la

anys enrere les famílies eren totes de Bellcaire d’Empordà, amb

millora del menú. No serà el mateix cuinar per a quinze comensals

els anys hi ha hagut moltes famílies nouvingudes que, per sort,

que per a cent cinquanta, tres-cents o mil, no? Pel bé dels nostres

han escollit aquest poble per fer-hi vida i, per tant, portar els fills a

fills i filles, totes les famílies apostem per una millora en el men-

l’escola del poble. I amb el pas del temps la comunitat educativa

jar i en el servei! Bon profit i bon curs escolar 2011-2012!

ha hagut d’oferir serveis per garantir la continuïtat de l’escola.
Per cobrir la necessitat de totes aquelles famílies que treballen
i no poden estar amb els seus fills durant el descans escolar del
migdia, es va instaurar el servei de menjador escolar. Aquesta
realitat ha convertit el servei de menjador en una necessitat
social i en un element que pot atorgar un valor afegit a l’escola
quan una família ha de decidir on escolaritzarà els seus fills.
El servei de menjador s’ha d’entendre com un espai de lleure
educatiu que fomenti la salut, els hàbits i els valors socials.
Aquest servei a l’escola el Rajaret ha passat per diferents etapes.
En els seus inicis va ser gestionat per l’AMPA amb el suport econòmic de l’Ajuntament. En una segona etapa ha estat gestionat a
través del Consell Comarcal del Baix Empordà. I, a partir del curs
2011-2012, obrirem una nova etapa amb un canvi de gestió.
Les famílies de l’escola en assemblea van decidir fer una aposta molt gran pel canvi de càtering i gestió, i deixar d’estar sota
la cobertura del Consell Comarcal.
Com a pares i mares sempre desitgem el millor per als nostres
fills i filles i, quan els horaris laborals de les famílies sovint impossibiliten que els nostres fills i filles puguin fer els dinars a
casa, el que volem és que com a mínim dinin com a casa! Amb
aquesta premissa apostem pel càtering la Múrgula de l’Escala,
gestionat per l’empresa de serveis Ancons Lleure S.L.

El món d’ahir
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Miquel Font Gatius i Rosa Comas Bagudà
ja comprava per a tota la setmana
i sempre ens portava borregos de
xocolata. Era una dona molt estalviadora, anava a l’hort descalça per
no fer malbé les espardenyes, però
a nosaltres ens cuidava molt i ens
comprava el que necessitàvem.
He tingut una vida difícil. Sense pare
ni mare, anava a llaurar quan encara
no arribava a l’arada, a estudi no hi
vaig pas anar..., i també m’ho vaig
passar molt malament a la mili. Era
l’època dels maquis i em va tocar
Foto actual del matrimoni

anar a Talarn i a Viella i córrer tots
els Pirineus. Passàvem molta misè-

Em dic Miquel Font Gatius. Vaig néi-

les meves germanes, la Teresa, la

ria i vaig veure plorar molts nois de

xer el 2 d’octubre de1924, on ara en

Montserrat i la Siseta. El pare, però,

gana. Quan vaig tornar de la mili vaig

diuen can Tei, abans era ca la Garro-

també va morir aviat, l’any 1938,

començar a festejar amb la Rosa.

fera, prop del castell. Quan tenia 4

de malaltia. Del 1936 al 1939, no hi

Que la mili durés tant va ser una

o 5 anys vàrem anar a can Font, al

havia capellà, que estava amagat, i

sort per a mi! –diu la Rosa. Quan

carrer Molí. A casa ens dedicàvem

per enterrar les persones ho feien

en Miquel va tornar de la mili ja to-

a fer pagès i el pare es deia Narcís

els mateixos familiars al cementiri

tes les noies de la seva edat eren

Font Sorribes i la mare Dolors Gatius

de dalt el poble, al cantó de l’esglé-

casades i així em va trobar a mi!

Palomeres. La mare era germana

sia de Sant Joan, i només portaven

Em dic Rosa Comas Bagudà i vaig

d’en Peret Colls de l’Ovellaria i venia

un xic d’olivera o un ram.

néixer el 17 d’abril de 1928 a la casa

de Queralbs o de Serrat, d’una casa

La madrastra feia l’estraperlo. Vàrem

de ca l’Enrica, on hi havia el metge

que en deien can Núria. Els avis es

tenir sort que vivia amb nosaltres

abans, al carrer Major. Quan jo te-

deien Miquel Font, de l’Ovellaria, i

l’àvia Emília, la mare del meu pare,

nia dos anys, la família d’en Miquel

Emília Sorribes de Viladamat. La

que valia molt i que ens va cuidar. A

va marxar de can Tei i nosaltres hi

meva mare va morir jove, als 24

casa teníem quatre o cinc vaques i

vàrem anar a viure. El meu pare es

anys, de tifus, quan jo només tenia

les anàvem a engegar. Criàvem ve-

deia Salvador Comas Feliu i la mare

un any i el meu germà Pere en tenia

dells i els veníem. A més, teníem

Maria Bagudà Nadal i tots dos eren

4. Llavors el meu pare es va tornar

dues o tres truges, gallines, ànecs,

de Bellcaire. Tinc una germana, la

a casar amb la Maria Fàbregues de

oques, conills... L’àvia cada dilluns

Francisca, casada a can Sancho de

les Olives, la Fonta, i varen tenir

anava a mercat a Torroella a peu i

l’Armentera.
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El món d’ahir

De ben petita, als 4 anys, vaig voler
anar a estudi, tot i que llavors no hi
anava la mainada tan petita. Però
jo hi volia anar i no em varen poder

A DALT:

Foto del
casament d’en
Miquel i la Rosa.
A LA DRETA:

fer canviar d’opinió. El pare del se-

La mare d’en
Miquel Font.

nyor Calderó, el iaio, era qui es cuidava dels més petits. En temps de
guerra va venir la mestra, la senyo-

Justeta de Torroella o, alguna vega-

també tenia molta memòria i com-

reta Camós, i llavors fèiem l’estudi

da, la Magdalena de l’Escala, quan

posava poesies la mar de maques.

a can Vilà. Quan acabàvem l’estudi

havia de néixer alguna criatura.

De la casa de can Tei vàrem venir

anàvem a cosir a ca la Llúcia, i més

L’avi, en Miquel Bagudà Alemany, era

a viure a baix, al carrer Molí, a can

endavant vàrem anar amb la Ma-

molt cantador, i sempre anava a can-

Cames, al cantó de la botiga de ca la

ria Ayats. Jo vaig continuar cosint a

tar on hi havia noies. Era molt pinxo!

Pepita, que abans era cal Manyo. El

Bordils, amb una cosina que tenia

El motiu de casa, cal Bonic, ve d’ell,

pare es va comprar una màquina de

el títol de Corte y confección, fins

ja que quan va néixer, el 1880, tot-

garbellar i es llogava per les cases.

que em vaig casar. Tot i haver cosit

hom deia que era un nen molt bonic.

També va agafar una mica de terra

tants anys, a mi no m’ha agradat

Tenia setanta anys que encara anava

i teníem una vaca, una euga, una

mai. Si hagués pogut triar jo hagu-

a fer tiberis amb el jovent, cantava

truja, una cabra i gallines. Al matí

és fet de llevadora, que a Bellcaire

els goigs, les caramelles..., de tot. El

les agafàvem amb un carretó i les

no n’hi havia i havien de venir la

padrí, el pare de la Lluïseta Comas,

portàvem a l’Era dels Frares, davant

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

El món d’ahir
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El mossèn no ens deixava ballar;
però anàvem amb l’alcalde que
deia: –si mossèn Joaquim us deixa
ballar, jo també. Després anàvem
amb el capellà dient que l’alcalde
ens deixava i ens deia: –doncs aneu
a ballar! Per Quaresma, sempre
hi havia el dia de Sant Josep que
es deia que era un sant ballador i
aquell dia no ens podia dir que no!
Ens vàrem casar el 23 d’abril, a les
6 del matí, quan encara hi havia
estrelles. Després vàrem marxar
amb l’auto d’en Badosa d’Albons
Foto de les cinc generacions. A darrere, d’esquerra a dreta: Salvador Font Comas,
Rosa Comas Bagudà, Salvador Comas Feliu i Miquel Font Gatius.
A davant, Miquel Bagudà Alemanys, Pere Font Comas i la seva dona Carme Ruiz
i el seu nen Xevi Font als braços i Maria Bagudà Nadal.

cap a Barcelona i Montserrat.
Vàrem estar de molta sort que aquell
dia a la Costa Roja no li va marxar
cap roda, ni se li varen trencar els

de ca l’Heredia, i el vespre les anà-

Però no hi havia una orquestra,

frens. Eren uns autos que sempre

vem a buscar. Anàvem a mercat a

sinó que teníem una gramola.

anaven lligats amb filferros i cordills.

Torroella perquè era un mercat molt

Però de disfresses no n’hi havia

La casa on vivim, prop de la carretera

maco. En canvi, a l’Escala, hi havia

gaires. D’orquestra n’hi havia per

d’anar a l’Escala, la vàrem fer nosal-

molta misèria, només hi havia els

Sant Silvestre i per Sant Sebas-

tres l’any 1950, quan ens vàrem ca-

pescadors i es passaven moltes ho-

tià. Venien un grup de músics, els

sar. És feta amb pedres que recollíem

res a les tavernes, on bevien molt i

Rebentats de Verges; feien una

de la muntanya i en Quim Ramon, el

cantaven. En canvi, Torroella era un

panxa! Després varen començar

pare d’en Custals va ser el paleta.

poble més senyor, i per això hi gua-

el cine de can Vilà. Recordo l’avi

Ara fa seixanta-dos anys que estem

nyàvem més diners quan hi anàvem

del mas Pantaleó, en Quim Font

casats i som el matrimoni més gran

a vendre.

Quer, que penjava papers contra

de Bellcaire. Durant aquests anys

Amb en Miquel, quan festejàvem,

les pel·lícules i les etiquetava amb

hem tingut dos fills, en Pere i en

sempre anàvem al ball; les noies

tres “erres” per dir que eren pel·

Salvador. Tenim cinc néts: en Xavi-

primer anàvem a rosari, sortint

lícules on es feien petons i abraça-

er, en Pere, en Carlos, en Jordi i en

anàvem a fer un vol cap allà al Puig

des. Ho feia perquè l’hi demanava

Miquel i, a més, tenim vuit besnéts:

i a les 5 ja començaven el ball fins

mossèn Joaquim... però en Vilà hi

la Júlia, en Jordi, en Ferran, la Tània,
l’Anna, la Mar, la Marina i l’Aina.

a les 9 del vespre. Abans, també, el

va perdre molt, perquè alguns pa-

Carnaval se celebrava molt: es feia

res no deixaven anar als seus fills

el ball robat, el ball de l’escombra,

al cine. També havíem de negociar

Transcripció:

Montse Casas

el ball de ram, el ball lent...

per poder ballar per Quaresma.

Text:

Mariona Font
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Club esportiu bellcairenc
excursions, marxes populars... –

l’administració local, com també

amb la finalitat de presentar al poble

amb les Federacions i el Consell

una oferta social que el convidi a

Català de l’Esport.

la participació i, a la vegada, es

Aquest any el CEB ha col·laborat i

potenciï el sentiment de pertinença

participat activament i conjunta-

al club afavorint el contacte entre

ment amb els promotors i organit-

socis i obrint les portes a tothom

zadors en la XXXIII Marxa Xino-

que vulgui associar-s’hi.

xano i cames ajudeu-me!!! S’hi van

Pel que fa al finançament, des d’un

inscriure’s uns tres-cents marxaries.

inici, el club s’autofinança bàsi-

La marxa va finalitzar amb la tra-

cament de l’aportació que fan els

dicional sardinada i amb el delit de

Qui som i què fem?

socis amb una quota de pagament

repetir-ne l’èxit d’enguany.

El Club Esportiu Bellcairenc és una

anual. Ha rebut l’ajuda d’un únic

Per tal de garantir el manteniment

associació sense ànim de lucre,

espònsor: Nutrient (Torroella de

del club i començar a engrescar a

oberta a qui vulgui participar-hi i

Montgrí), que ha contribuït en el

més bellcairencs i bellcairenques

formar-ne part, que té per objec-

proveïment de la roba esportiva

s’estan programant tot un seguit

tiu promoure i gaudir de l’esport, la

per a l’equipament del club. Tan-

d’activitats de caràcter esportiu per

salut, la cultura i el lleure.

mateix, s’espera estrènyer la col-

tal de portar-les a terme en breu i

El CEB va néixer com a tal el ge-

laboració i establir sintonia amb

també de cares a l’any vinent.

ner d’aquest any, fruït de la il·lusió,
l’afany i l’empenta dels membres

Marxa del xino-xano 2011

fundadors: en Francesc Pellicer,
l’Ernest Nicolau, en Joan Valls i, el
nostre desaparegut company i amic,
Joan Rodríguez.
Actualment el CEB consta d’uns 30
socis i sòcies que ens reunim un
cop al mes per organitzar i programar activitats, establir un calendari,
fer balanç i decidir el futur del club.
El club combina diferents seccions
esportives, preferentment la BTT i
les curses de muntanya, però volem
donar entrada a noves seccions
–festes,

esdeveniments,

sortides,

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

Esports
Calendari

mar-vos de com venir a practicar

Aquest 2011 el Club Esportiu Be-

esports amb nosaltres.

llcairenc ha estat representat en

A la pàgina web del Club Esportiu
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Seccions del Club
Esportiu Bellcairenc

diverses proves de renom com són:

hi tenim el calendari de les pro-

1. Marxes populars (Mp): Són

la Travessa del Montseny (Copa

peres activitats esportives que es

caminades per la muntanya que

Catalana de Caminades d’Alta Re-

realitzaran dins d’aquest 2011 la

acostumen a ser els diumenges de

sistència), la V clàssica Olla de Nú-

província de Girona per a qui li

bon matí (tot i que també se’n fan

ria (Circuit Internacional Mountain

pugui interessar. També trobareu

de nocturnes) amb un recorregut

Running) i la Cursa del Pedraforca

enllaços interessants relacionats

que va de 10 a 20 km, el que repre-

(Copa Catalana de Curses d’Alta

amb l’esport, incloent competici-

senta entre 3 i 5 hores de camina-

Muntanya 2011).

ons, grups, associacions, federa-

da. Habitualment s’ofereix menjar i

Actualment, estem treballant en el

cions, etc.

beure en els avituallaments. Encara

Per a qualsevol dubte o consulta

que les marxes estan dissenyades

gina web:

poseu-vos en contacte amb nosal-

per fer-les caminant, cada cop hi

http://cebellcairenc.blogspot.com/

tres o envieu-nos un correu elec-

ha més gent que les fan corrent.

on properament hi trobareu infor-

trònic a cbellcairenc@gmail.com

disseny i confecció de la nostra pà-

2. Curses de muntanya (Cm): A

mació sobre cada una de les nostres seccions, fotos i podreu infor-

Salut!!!

diferència de les marxes populars,
les curses tenen com a objectiu

Travessa del Montseny. Francesc Pellicer pujant les Agudes

efectuar un recorregut senyalitzat per camins de muntanya en el
mínim temps possible. Cada competició té diferents longituds i característiques, però totes amb un
reglament base: sobre el tipus de
camins, la senyalització, els avituallaments,

les

classificacions…

Aquest reglament estableix les normes i condicionants que regiran la
competició. El reglament està regulat per la FEEC (Federació d’Entitats
Excursionistes de Catalunya).
Les curses per muntanya es poden
classificar en:
Curses per baixa muntanya

Aquelles que sobrepassin en algun
punt del recorregut els tres-cents
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metres d’altitud i no sobrepassin

Blanc (166 km + 9.400 m) s’ha

que el cronometratge no es para

els mil metres d’altitud a la seva

de realitzar amb un temps límit

entre segment i segment, per tant,

cota màxima.

de quaranta-sis hores i molts dels

és molt important no perdre temps

participants no la poden acabar,

a canviar de modalitat.

Curses per mitja muntanya

amb aquest temps.

Aquelles que sobrepassin els mil

5. Curses de BTT (Cbtt): Igual

metres d’altitud a la seva cota mà-

4. Duatlons cros (Dc): És un

que les curses de muntanya te-

xima.

esport combinat de resistència,

nen com a objectiu efectuar un

Curses per alta muntanya: aquelles

en què el participant realitza

recorregut senyalitzat per camins

que sobrepassin els dos mil metres

dues modalitats esportives en

de muntanya en el mínim temps

d’altitud a la seva cota màxima.

tres segments, que són: btt (bi-

possible. Cada competició tindrà

cicleta de muntanya), carrera a

el seu recorregut i la seva distàn-

Curses Skyrunning

peu per qualsevol tipus de ter-

cia, però igual que en altres mo-

Aquelles que vénen definides per la

reny i un altre cop btt. L’ordre

dalitats totes tindran un mateix

Federació Internacional d’Esports

pot ser diferent per a cada duat-

reglament base: sobre el tipus de

d’Alçada (FSA). Solen ser curses

ló, n’hi ha amb dos segments de

camins, la senyalització, els avi-

per alta muntanya.

btt i un de córrer i n’hi ha amb

tuallaments, les classificacions…

dos de córrer i un de btt depe-

Aquest reglament estableix les

3. Caminades o curses de resis-

nent de l’organitzador.

normes i condicionants que regi-

tència (Cr): Són curses que no te-

Un fet important de les duatlons és

ran la competició.

nen com a objectiu principal arribar
en el mínim temps possible, sinó
que el seu objectiu (per a la majoria dels participants) és acabar la
cursa dintre del temps límit, marcat
per l’organització.
Es caracteritzen per tenir un recorregut amb una longitud superior a
42 km (longitud de la marató).
La distància pot variar molt depenent de la cursa, poden ser de
50 km, 80 km o, fins i tot, superiors a 100 km. A causa del llarg
recorregut

d’aquestes

proves,

molts cops s’ha de fer bona part
de la cursa de nit. Per posar un
exemple de la dificultat d’aquestes proves, L’Ultra-Trail du Mont-

Cursa Pedraforca. Flavi Saballs
en el cim del Pedraforca

Lletra
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Pa negre
Acabo de llegir la novel·la d’Emili Teixidor Pa negre. Fa referència a les vicissituds que vam compartir
les persones que ara estem per damunt dels 80 anys, en la postguerra del 1936 al 1939, i que ens van
quedar gravades i ens han marcat per a tota la vida. És un vertader retrat literari d’aquell moment.
Quan va esclatar la guerra, per raons geogràfiques, al

La primera ordre que van donar els vencedors, “los nacio-

nostre bàndol ens deien els “lleials” (acabada la guer-

nales” que, fins aquell moment coneixíem com “els fei-

ra vàrem haver de passar a dir-nos “rojos”). Els lleials,

xistes”, va ser que els terrenys expropiats per “los rojos”

intentant fer les coses millor, van fer unes actuacions a

l’any 36, immediatament tornessin a passar a propietat

favor de la gent treballadora. Van expropiar les terres

dels seus legals propietaris. Fins aquí és comprensible

dels propietaris o “latifundistes” i les van repartir entre

l’actuació. Ara bé, era un moment de gran misèria, sobre-

els pagesos que no en disposaven, amb el lema que “la

tot per part dels vençuts, haguessin estat o no, implicats

terra ha de pertànyer al que la treballa” (no pretenc ana-

políticament. En Guidet, crec que es trobava en una situa-

litzar si aquesta actuació era o no legal). Però, com passa

ció molt crítica per poder portar menjar a casa per la seva

sempre, sorgiren els aprofitats que, tot

família. El pobre home, tot i saber que

i essent propietaris de terres abundoses,

allò era un acte de rebel·lia, crec que va

s’apuntaren al bàndol de la comissió re-

comprendre que aquest era el menys

partidora, i es quedaren per a ells algun

il·legal que podia cometre. Havia deixat

camp que els interessava per veïnatge

aquell camp sembrat de patates i una

i per ampliar els seus dominis, sense

nit va decidir anar-les a collir.

que a aquests ni els toquessin un sol

Algú ho va descobrir i en va donar part

pam. Doncs, aquests aprofitats, perta-

a l’Ajuntament de Bellcaire (no he entès

nyien a l’honorable comissió repartidora.

mai per què a Bellcaire, ja que era totes

No crec que aquestes actuacions fossin

les actuacions de l’Ovellaria i Sobrestany

massa correctes.

pertanyen a Torroella). En fi, imagino

La novel·la explica el cas d’en Peret car-

que això era el que menys importava.

boner, un pobre desgraciat carregat de

L’interessant era demostrar que havien

fills, a qui l’escassa remuneració del seu

canviat les tornes i era necessari fer no-

treball al bosc no li donava el necessari

tar qui manava ara. Això va quedar prou

per alimentar la família. La Guàrdia Ci-

palès amb totes les actuacions que vin-

vil el va enxampar robant patates d’un

gueren a posteriori. Total, que l’escar-

camp. El càstig que li van aplicar va ser obligar-lo a fer el

ment que se li va aplicar a en Guidet va ser fer-lo passejar

recorregut pel poble, al darrere d’una processó, carregat

amunt i avall pels carrers de Bellcaire amb un cistell de

amb un sac de patates a l’esquena. Aquesta acció tan

patates a cada braç i amb un cartell a l’esquena que deia:

denigrant, jo i molts bellcairencs que actualment tenen la

“EN LA ESPAÑA DE FRANCO NO SE PERMITE ROBAR”. Crec

meva edat, la vam veure (que no viure).

que aquest lema, en referència a Catalunya i, des de Ma-

I més injusta encara.

drid, mai més no s’ha tingut en compte.

A Sobrestany hi vivia una família, de cognom Ferrer (se’ls

Quan jo, una criatura de només nou anys, vaig veure

coneixia com a Guidet). Eren un matrimoni que tenien un

aquell home així carregat i que anava amb un vestit de

fill i una filla, que tindrien aproximadament i respectiva-

vellut on no hi cabien més pedaços, dirigint-se cap al meu

ment, un anys més i un any menys que jo. A aquesta gent

barri, vaig entrar corrent a casa, sentint vergonya aliena

els identifico, no per a acusar-los, sinó per restituir-los de

d’aquella ignomínia que se li estava fent a aquell pobre

la vergonya que se’ls va fer passar.

home. D’això han passat setanta-cinc anys, però avui

Doncs bé, a aquest home li van adjudicar una peça de

encara sento aquella vergonya per l’espectacle que vaig

terra que pertanyia al mas Martí Serra, propietat del mar-

haver de presenciar.

quès de Robert. L’home el va cultivar fins que, tres anys
més tard, la guerra s’acabà.

Valentí Llorens i Pagès
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Al teatre tothom hi té cabuda

Components del Grup de Teatre de Bellcaire saludant el públic després de representar l’obra Jo seré el seu gendre.

Avui he tingut l’oportunitat de poder-me adreçar a vo-

més transcendents o en les coses més testimonials, però

saltres des de la revista i no vull desaprofitar l’ocasió

no per això menys importants, com el muntatge de de-

per fer-vos un petit resum del que hem fet des de l’abril

corats. Només cal tenir molta afició i ganes d’aprendre

de 2010 fins avui, a l’espera de poder-vos obrir la porta

amb el teatre, i gaudir d’uns moments importants que

a la vostra participació de forma activa en el nostre

ens transporten a ser uns personatges totalment dife-

grup.

rents del que som nosaltres com a persones.

Des d’aquell abril hem fet diverses actuacions i crec

També cal dir que, en ser un treball d’equip, és molt

que han estat d’un nivell molt elevat, la majoria dels

important entendre que quan ens comprometem a fer

actors no havien pujat mai a un escenari i, la veritat

teatre tenim unes obligacions amb nosaltres mateixos

sigui dita, ho han fet amb una nota molt alta, almenys

i amb els nostres companys, com els assajos, que cal

jo he quedat molt satisfet de la feina feta i espero que

pensar que si nosaltres no hi assistim deixem els com-

el públic també.

panys perduts aquell dia. És important pensar més en

Ens cal que molta gent vulgui acompanyar-nos en

l’equip que no només en nosaltres.

aquesta tasca, estem oberts a tothom, ara farem una

Espero que us animeu a acompanyar-nos, que ben se-

obra amb els més joves perquè puguin entendre totes

gur trobareu la recompensa personal d’haver participat

les coses bones que els podrà donar l’art de la inter-

en aquest projecte. Esperem que molta gent que ja ha

pretació, com la seguretat amb ells mateixos i el poder

fet teatre en altres èpoques també ens acompanyi, pas-

comprendre millor els altres.

sant-nos-ho bé i, al final, el millor premi per als actors

També volem iniciar noves obres per a actors i actrius

de teatre serà el vostre aplaudiment.

adults, al temps que ens posem a treballar en uns taller

Molta merda!! (crit de guerra de la gent de teatre)

de teatre perquè tothom tingui l’oportunitat de gaudir
d’aquest art. No oblideu que el teatre és de les poques

joan enrIc carreras

coses en les quals tothom hi té cabuda, sigui en papers

director artístic del Grup de teatre
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recuperació de bandera de Catalunya

La botifarrada va aplegar
més de dues-centes persones

Recentment hem creat una nova junta per tal de tor-

prendre la decisió final de treure’ls, amb la intenció de

nar a impulsar Bandera de Catalunya “La fi del comtat

no barrejar l’obra amb la política. És més un gest sim-

d’Empúries” per a l’any vinent. La nova junta que us

bòlic, ja que creiem que d’igual manera s’haurà d’anar

presentem està formada per alguns antics membres

“de bracet” amb el Consistori actual i els futurs, sobre-

d’altres juntes i, sobretot, per gent nova. Els integrants

tot pel que fa a l’obtenció de subvencions (del mateix

de la nova junta som: Jordi Antúnez (president), Esther

Consistori i de fora), mitjançant la redacció de convenis

Pujol (directora), Susana González (secretària), Pere

fixos i puntuals i d’altres recursos.

Solés (tresorer), Carles Camps, Cristina Tell, Xavier

Volem deixar clar que pel que fa als conflictes passats

Riembau, Òscar Jorquera i Rosa Arjona (vocals). Cal

–causa que l’obra s’hagi deixat de representar durant

destacar dos col·laboradors actius no integrants de la

quatre anys– la nova junta no vol remoure el passat.

junta: en David Aguilera i en Manel Marín.

“La voluntat de la junta és tirar endavant sense necessi-

Un punt que s’ha de destacar seria que hem modificat

tat de mirar enrere” pel que fa a aquest tema.

els estatuts i suprimit els càrrecs polítics de la junta. Ha

Ja s’ha dut a terme el repartiment dels càrrecs (tal com

estat una qüestió bastant debatuda per tots els mem-

hem apuntat més amunt) per poder començar a treba-

bres, hem valorat els “pros i els contres” fins arribar a

llar, d’una manera especial, ja que hem creat una sèrie
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de comissions de treball per tal d’afavorir el treball en

seu aquest esdeveniment que ha estat, és i serà tan

grup i el repartiment de tasques. La idea seria dividir

important per a Bellcaire.

les tasques de Bandera per comissions, amb un res-

En aquest sentit, hem dut a terme el disseny d’un ad-

ponsable de la junta per comissió i, alhora, un o més

hesiu, que properament trobareu als comerços del po-

responsables de fora de la junta amb qui poder comptar

ble, hem programat una sèrie de reunions per informar

per formar un grup consistent i participatiu per tal que

tothom de l’estat i evolució del projecte i, alhora, per

no caigui en mans de “pocs” tota la feina, que és prou

buscar actors per al centenar de personatges que sur-

feixuga, sobretot els dies que precedeixen a la repre-

ten a l’espectacle, creat el 1979 pel poeta i historiador

sentació de l’obra. Si a algú li interessa apuntar-se a

Esteve Albert.

alguna d’aquestes comissions només ens ho ha de fer

En aquest marc, també la junta de Bandera de Cata-

saber a algun de nosaltres. De totes maneres, en enda-

lunya AC va organitzar el dia 22 de juliol una botifar-

vant anirem fent alguna reunió per tal que la gent pugui

rada popular per un preu mòdic per tal de començar a

saber de quines comissions parlem i a quin lloc podria

fer caliu i il·lusionar la gent. El sopar va ser a la plaça

col·laborar més activament.

dels Comtes d’Empúries de Bellcaire (precisament en el

Quant a l’obra, bàsicament la idea seria recuperar el

marc i escenari de l’obra). Ens vam aplegar unes dues-

que teníem fins ara, assumint que serà difícil a nivell

centes persones –tot un èxit de convocatòria– per una

tècnic i artístic assolir els nivells als quals s’havia arri-

causa comuna: mostrar suport per la recuperació de

bat els darrers anys, però aquesta seria la intenció. A

l’obra per Setmana Santa del 2012 després d’un im-

nivell de canvis generals en principi no se’n plantegen

pàs de quatre anys sense escenificar-se. La vetllada va

(en el guió, quadres, etc); però sí que es planteja un

acabar amb música: es van cantar algunes cançons de

“petit-gran” canvi pel que fa a la música: tornar a recu-

l’obra –interpretades per en Ramon Manent, cantant i

perar que el cant femení de l’obra sigui “amateur” (com

músic lligat musical i sentimentalment a l’obra des de

el tema dels actors). Ho creiem important per dues ra-

l’any 1984–, i al final la gent del poble també es va afe-

ons: per una banda com a fórmula per il·lusionar la

gir al cant. L’emoció es podia palpar en cada nota...

gent (fent-se més “seva” Bandera) i, per altra banda,

Tot és un pas endavant i una bona excusa per parlar,

suposarà un estalvi econòmic, sempre, és clar, sense

“lligar alguns caps”, debatre i convèncer-nos tots ple-

renunciar a uns mínims de qualitat, per tant hi haurà

gats que estem cada vegada més a prop que Bande-

una mica de selecció.

ra de Catalunya torni a representar-se, recuperant així

L’objectiu principal de la junta és recuperar les dues

una tradició, símbol i identitat del nostre poble.

representacions per a la Setmana Santa de 2012. Al

El següent pas és una reunió ja programada per al di-

costat de les dues representacions programades, tam-

jous, 15 de setembre, al local social del poble (a les 21

bé s’ha previst la recuperació del mercat d’artesania,

h) on hi estan convocats “vells” i nous actors que vul-

juntament amb la Taverna (tan popular).

guin mostrar interès per participar en l’obra i començar,

La nostra idea fonamental, però, és la de tornar a fer

així, a posar fil a l’agulla amb el tema de l’organització

créixer la il·lusió del poble en Bandera de Catalunya,

dels papers (amb i sense diàleg), de la qual us n’acom-

d’aquí ve la idea del projecte “Recuperem Bandera”.

panyem cartell. Us hi esperem!

Heu anat i anireu veient cartells amb el lema per organitzar reunions i actes per tal que tothom pugui fer-se
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La música com a nexe d’unió

Concert a la Plaça dels Comtes d’Empúries de Bellcaire.

El Cor Malodes té tres anys des de la seva formació.

etapa amb nova direcció: l’Eva Trullàs, de Torroella

Som un grup de cantaires als quals ens agrada molt

de Montgrí. L’Eva té moltes idees engrescadores i té

cantar i, sobretot, passar-ho bé mentre cantem. El

ganes de fer-nos gaudir de la música! Encetem nova

passat 1 de juliol vam fer un concert a la Plaça dels

etapa i és un bon moment perquè entrin nous mem-

Comtes d’Empúries. Va ser el nostre primer concert.

bres. Actualment som un grup de vint-i-cinc cantai-

Vam comptar amb un fantàstic trio de músics que

res de Bellcaire i poblacions veïnes. Animeu-vos!

ens acompanyaven i la col·laboració del grup de tea-

Si t’interessa venir a cantar, posa’t en contacte amb

tre de Bellcaire, al qual volem agrair la seva partici-

nosaltres en aquesta adreça electrònica:

pació. La veritat és que en fem una valoració ben po-

cormalodes@gmail.com

sitiva perquè vam gaudir del moment i perquè vam

o bé trucant al telèfon 972 776 311 (Vero).

tenir una molt bona assistència i acollida per part del

El primer dia d’inici serà el dia 22 de setembre a les

públic! Gràcies!!! Sempre hi ha coses que s’han de

21:15 hores. Sou benvinguts!

millorar, evidentment, sobretot a nivell musical, però

Volem que la música sigui el nexe d’unió entre no-

no cal oblidar que som un cor “amateur”.

saltres!

Recentment la nostra directora (Montserrat Cristau)

Engresqueu-vos a formar part del COR!

ha deixat la direcció del cor per motius professionals i el proper mes de setembre iniciarem una nova

cor malodes

26

Art i cultura

taller d’història de bellcaire d’empordà
una iniciativa per conservar i difondre el nostre patrimoni local
L’any passat, coincidint amb l’organització d’una exposició

rem de tirar endavant a partir d’aquesta tardor, demanant

retrospectiva de la nostra escola al llarg dels anys, que

assessorament a especialistes en la matèria, com al per-

es va poder visitar el dia de la Fira Escolar, un grup de

sonal de l’Arxiu Comarcal del Baix Empordà de la Bisbal.

persones es va creure en la necessitat de crear una asso-

El projecte que volem tirar endavant és que tota perso-

ciació cultural a Bellcaire per recollir, conservar i difondre

na que vulgui consultar, aprendre, estudiar, donar docu-

el patrimoni històric del nostre municipi.

mentació, fotografies, llibres per al poble, ho pugui fer

El que va començar amb unes tro-

i, de mica en mica, poder construir

bades nocturnes per al muntatge

entre tots un petit centre de docu-

de l’exposició, la visita a diferents

mentació local, obert a tothom i per

cases per recuperar el material i el

a tothom, que nosaltres hem ano-

fet de comprovar la gran quantitat

menat Taller d’Història de Bellcaire.

de documentació que es guardava

Durant aquest poc temps de vida

de manera dispersa, va fer anar

hem col·laborat, gràcies a la nostra

creixent la voluntat d’organitzar-

gent gran, en dues iniciatives dife-

nos per fer més assequible tota la

rents. La primera fou un article a

informació a qui tingués la curio-

la revista Gavarres, concretament

sitat per consultar-la, la necessités

al número 19, on apareixia un ar-

per realitzar treballs de recerca de

ticle sobre el Sr. Flavi, mestre del

l’escola o d’universitat, o per anar

poble entre els anys 1927 i 1960,

engrandint els estudis sobre el nos-

recordat per la seva filla, la Fran-

tre patrimoni local.

cisca Calderó. La segona ha estat

Es va demanar la col·laboració de

el recull d’expressions i dites po-

l’Ajuntament, però amb les obres

pulars sobre fenòmens atmosfèrics

que s’estaven realitzant en les

que es deien al poble de Bellcaire

instal·lacions municipals no ens podien cedir cap local i vàrem trucar a la porta de la rectoria,

recollides per una especialista que
ha visitat cada poble del Baix Empordà i així poder editar

que en Vicenç ens va obrir de bat a bat. Ens va cedir l’ús

el llibre anomenat Els noms populars de núvols, boires i

de tres habitacions per poder fer reunions i per poder di-

vents del Baix Empordà, llibre que ja ha aparegut editat

positar la documentació que de mica en mica poguéssim

d’altres comarques catalanes. També s’ha ajudat a la do-

anar acumulant.

cumentació per a la configuració d’un treball de recerca

El que vàrem tenir clar de bon principi fou que fins que no

de batxillerat i hem rebut la donació de nombrosos llibres

tinguéssim un sistema clar i fàcil per inventariar, catalogar

d’història de mossèn Josep Riera.

i guardar en condicions el material, no acceptaríem cap
donació. Aquesta és una assignatura pendent que mira-

marIona font
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