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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
Entre el passat i el present

Contràriament a la situació general de “crisi”, El Castell de Bellcaire, la revista
del nostre poble, amplia, cada vegada més, la seva riquesa amb la participació i
col·laboració de gent del nostre poble, que a través de les seves fotografies, escrits
o, simplement, suggeriments, fan possible que s’enriqueixi informativament.
Aquest és, sense cap mena de dubte, un dels objectius principals del seu consell
de redacció que la gestiona i de l’Ajuntament que és qui l’edita. Així doncs, una
vegada més, reiterem la nostra voluntat que El Castell sigui una revista del poble
i per al poble i que les col·laboracions o la participació en el consell de redacció
sigui oberta a tothom i, per tant, tots aquells que vulguin suggerir, assessorar i/o
gestionar els seus continguts ho poden fer quan vulguin.
En aquest número hem inclòs dues entrevistes. Una, a l’alcalde de Bellcaire, ja que
a la meitat del seu mandat s’ha cregut interessant que, en certa manera, rendís
comptes de la feina feta i dels projectes de futur. Un dels objectius d’El Castell és
també que els bellcairencs i bellcairenques estiguin plenament informats de la
gestió municipal dels nostres representants.
L’altra entrevista s’ha realitzat a Tito Vilanova, un bellcairenc que ha contribuït
a què una entitat tan emblemàtica per al nostre país com el FC Barcelona hagi
assolit una fita històrica: el triplet. A més, però, que també hagi contribuït a donar
a conèixer el nom de Bellcaire d’Empordà per a moltes persones de Catalunya i de
fora del país que el desconeixien plenament.
També, i com a forma de tribut i homenatge, i per tal de no perdre la memòria
històrica local i de país, hem dedicat el “Tema” al prestigiós premi Baldiri Reixac
que va obtenir la nostra escola de Bellcaire, ara fa 31 anys. L’escola de Bellcaire
va ser l’única estatal i de poble entre les deu premiades. L’assoliment d’aquest
premi es va deure, sobretot, a l’esforç, treball i filosofia que varen portar a
terme pares i mestres i que va representar que, en aquells temps, fos el motor
cultural del poble.
A més, i com és habitual, també hem inclòs en aquest nou número diversos
articles sobre la nostra historia local en la qual revivint vivències de determinades
persones o d’esdeveniments anem reconstruint la memòria d’un passat que, com
se sol dir, ens ajuda a interpretar el present.
També aportem diversos escrits que ens informen de diversos esdeveniments i fets
culturals i ens apropen al coneixement de la cultura en tots els seus vessants.
Finalment, i com també és habitual en aquest número d’estiu, us informem de
la programació de la Festa Major de la qual esperem i desitgem que us sigui del
vostre grat i que hi participeu en el major nombre d’activitats possible.
En definitiva, desitgem que aquest nou número d’El Castell sigui del vostre interès
i que us disposeu a recórrer el viatge pels camins de les seves pàgines, entre el
passat i el present, de la vida quotidiana de Bellcaire.
Bona Festa!
El consell de redacció
FE D’ERRADES
En el número anterior d’El Castell es va publicar que la foto de portada era de
Christine Grunder quan corresponia dir Miguel Morales.
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Robert Pellicer, Catalina Puig, Mercè Ribot, Joan Rodríguez, Alba Sala, Lluís Sala, Joan Jordi
Sauqué, Mari Carme Serra, Marta Serra i Ferran Teixidor.
Foto portada: David Guàrdia
Elabora: JJ Comunicació – Edició i Disseny SL – Tel. 972 213 087
Imprimeix: JNP Arts Gràfiques
Dipòsit legal: GI-442-92
Amb la col·laboració:

4

5

Fil directe amb l’alcalde
Benvolguts amics i amigues,
Ja hi tornem a ser. Quan llegiu aquestes línies ja
estarem en plena Festa Major. Fa dies, però, que havia
pensat el que us volia dir aquest cop. Sabeu que, com
sempre, a la pàgina del GMB-AM trobareu un resum de
les accions de govern. Allà és el lloc on s’explica la feina
de tot un equip. En aquesta secció, la del fil directe, la
comunicació és més personal, encara que també sigui
avalada per tot un grup de gent que treballa dia a dia
per fer un poble més amable, més just i més lliure.
Aquesta vegada, com us deia, tenia clar que volia parlarvos de dues coses molt concretes: una de freda i una de
calenta. Permeteu-me, però, que comenci per la bona;
sóc del parer que si es poden compartir les alegries,
com més aviat es facin millor. La bona, doncs, és el goig
que hem tingut tots de celebrar, al marge de si se n’és
seguidor o no, la victòria del Futbol Club Barcelona i el
seu admirable triplet. I dic tots, perquè em consta que
fins i tot els no seguidors s’han sentit profundament
orgullosos de veure com el nom de Bellcaire d’Empordà
es llegia a la premsa d’arreu. El seu artífex, és clar, ha
estat en Tito Vilanova. Ell i, tal com va dir el primer
entrenador de l’equip, el seu amic i company Pep
Guardiola, han fet feliços a molta gent. I ens han fet
feliços pel magnífic joc que els ha conduït a aconseguir
els èxits més elevats, però també ens han fet feliços per
jugar honestament, amb un joc intel·ligent i elegant;
per haver estat sempre respectuosos amb els contraris;
per haver aconseguit fer un equip brillant on la majoria
dels jugadors surten del planter, és a dir, de la feina
constant i amb futur. Per tot això, gràcies, Tito.
Ara ve la dolenta, tot i que m’agradaria estalviarme-la, seria d’una gran injustícia cap a la persona
afectada que ho fes. Em refereixo a la desafortunada

TELÈFONS D’INTERÈS

Oficines municipals
Secretari, JOSEP BLANCO CARBÓ
secretaria@bellcaire.net
Matins, de dilluns a divendres,
de 9 - 13h del migdia
Tardes dels dilluns i els dimecres,
de 16 - 19h
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
BERNAT BRUGUERA I LAURA
CORSUNSKY
Dimecres de 10 - 14h
Cal concertar cita prèvia.

En segon lloc, deixi’m que els digui que els grups
polítics municipals, quan ens presentem a les
eleccions, ens convertim en personatges públics i en
aquest punt hem d’entendre les crítiques que se’ns
facin. Aquesta és una part de la feina que ens toca
fer. Ara bé, mai no es pot utilitzar un instrument
polític com és un grup municipal per atacar, sense
pietat, una persona del poble, sigui qui sigui. Per
acabar, deixeu-me que elogiï públicament la Mentxu
Folch per la gran tasca social que porta a terme al
llarg de la seva vida, i més si tenim en compte que,
tal com diuen els qui volen criticar-la, tot i no haver
hagut de patir el sofriment dels més desvalguts,
ha tingut i té la gran generositat de dedicar milers
d’hores a treballar per a ells. Moltes gràcies, Mentxu,
per la dedicació de tota una vida als més necessitats
i t’animo que continuïs amb aquesta gran aportació
que fas a la societat. I a tots vosaltres, com sempre
en aquestes dates, us desitjo que passeu una molt
bona Festa Major!
Jaume Gifre

Informacions d’interès
HORARIS SARFA

Escola pública El Rajaret...................................... 972 788 035
Parròquia de Bellcaire........................................... 972 788 201
Mossos d’Esquadra................................................................. 088
Bombers................................................................................... 085
SOREA (avaries 24 hores).............................................902 250 370
SOREA (informació)..................................................... 902 250 070
(de dilluns a divendres de 08:00 a 20:00 hores)
AJUNTAMENT
Tel. 972 788 105 Fax. 972 765 064
www.bellcaire.net
ajuntament@bellcaire.net

carta signada pel PSC, i publicada en el número
anterior, amb un atac poc intel·ligent, poc elegant
i del tot deshonest a la Mentxu Folch. En primer
lloc, vull dir que quan vaig consultar al consell de
redacció de la revista com és que un article de la
secció d’opinió anava signat per un grup polític, se’m
va informar que havien trucat directament al cap del
PSC, el senyor Joan Geli, per dir-li que aquesta carta
havia d’anar signada per una persona, a la qual cosa
s’hi va oposar amb l’argument que no l’havia feta
ell sol. Sr. Geli, considero que com a representant
d’aquest grup és molt poc valent, molt poc elegant,
per banda seva, que no s’atrevís a signar aquesta
carta si l’avalava.

SERVEIS SOCIALS
2n i 4rt dijous del mes. Visites al
Dispensari de Bellcaire de 9 a 11h.
Cal trucar a l’ajuntament per
concertar la visita.
Serveis Socials de Torroella de
Montgrí
972 755 005
Plens ordinaris de l’Ajuntament
L’últim dijous del mes, en mesos
alterns.
Gener, març, maig, juliol, setembre
i novembre, a les 9 del vespre.

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

Recollida d’escombraries
Recollida habitual els dilluns, dimecres
i divendres al matí.
Deixalleria mòbil
Cada primer dimecres de mes.
SERVEIS SANITARIS
Consulta mèdica
Metgesa: Arantxa Fernandez
Infermera: Rosa Cantò
Administrativa: Vanesa Rodríguez

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

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

AJUNTAMENT DE
BELLCAIRE D'EMPORDÀ
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El temps de les il·lusions
Trenta anys del Premi Baldiri Reixac
El juny del 2008 se celebrà un
lliurament especial d’aquests premis,
que celebraren la seva trentena
edició. Continuen destinats a
l’estímul i al reconeixement de
l’escola catalana, i el compromís amb
la catalanitat en continua essent el
motor, com en la primera edició del
1978, en què un dels guardonats va
ser l’escola de Bellcaire d’Empordà.

Imatge d’un dia de Tallers Populars.

Aquests guardons, que la Fundació Lluís Carulla va

El 18 de gener de 1978 es feia el primer acte d’entrega

iniciar l’any 1978, aleshores amb el nom de Fundació

dels premis Baldiri i Reixac, a la seu d’Òmnium Cultural

Jaume I, organitzats per la delegació d’Ensenyament

a Barcelona. L’escola de Bellcaire era l’única estatal

Català (DEC) d’Òmnium Cultural, foren creats per tal

i de poble entre les deu premiades. El premi, valorat

d’estimular i fomentar l’escola catalana. La dotació

en 200.000 pessetes, es va emprar en comprar una

total varia any rere any i és fruit de les aportacions

multicopista, un projector de diapositives i un reproductor

voluntàries que fan els receptors del llibre-nadala que

de cassette per acord de l’assemblea de l’APA.

la Fundació tramet cada any a persones interessades
per la nostra cultura. Fa trenta anys que es convoquen

L’assoliment d’aquest premi s’ha d’emmarcar en una

aquests premis, que continuen amb la mateixa vigència

dinàmica de treball que empenyia pares i mestres al

que en el moment de ser creats; l’edició d’enguany té

voltant de la qual s’organitzava el treball a l’escola i

una dotació total de 111.200 euros repartits en tres

diferents activitats culturals al poble. En aquest context,

modalitats: premis a les escoles, als mestres i professors

a primers dels setanta ensenyament va proposar que

i premis als alumnes.

els escolars grans de Bellcaire anessin a l’Escala, i
tothom va lluitar perquè això no fos així: “va ser clau
que tota l’escola es quedés aquí, i això va propulsar
un moviment de pares i mestres i poble junts”, ens
explica Dolors Capdeferro, que formà part de l’APA,
l’associació de pares que es deia Associació de Pares
i Amics de l’Escola –nom que aconseguiren legalitzar
no sense problemes. “En aquells moments l’escola era
el motor de la qüestió cultural del poble”, afirmen els
mestres, Marta Serra i Jaume Hugas. Per la seva banda,
Dolors Capdeferro hi afegeix que “l’esperit era fer les
coses conjuntament perquè fossin per a tothom; aquest
esperit ara ja no hi és”.

Lectura del veredicte dels premis Baldiri Reixac a la seu
d’Òmnium cultural a Barcelona.
(Fotografia apareguda al diari Avui)

La Fira Escolar s’havia iniciat el 1976 per guanyar diners
per a les excursions i altres activitats, i se celebra encara
ara el dia de la festa petita, quinze dies després de
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Pasqua. L’organitzaven bàsicament els mestres, l’APA
i els nens més grans de l’escola: “el factor unió amb
els alumnes més grans era molt important”, reconeix
Marta Serra. Es proposaven als visitants diversos jocs,
com ara el paperet amagat, afaitar globus, endevinar
comarques, la pesca de la tortuga o dards, que si
s’encertaven comportaven premis confeccionats pels
mateixos pares i que més endavant es van haver de
comprar per l’èxit que tenien. Coincidint amb aquesta
diada, també se celebra a Bellcaire Sant Jordi, per la
proximitat d’ambdues festes. “La participació era tan
alta que guanyàvem molts diners perquè les sortides
El Rajaret continuà
publicant-se fins
al curs 94-95.

fossin gratuïtes per a tots els alumnes. La plaça
quedava plena de gent”; la fira fomentava el català i
venia llibres; fou un dels motius per concedir a Bellcaire
el premi Baldiri Reixac.

diari que Bellcaire havia rebut el premi Baldiri Reixac.
Aquesta publicació s’explica que es va crear com a “òrgan

“Fèiem tantes coses que quan va venir aquesta gent del

d’expressió per fer saber a tothom cap on es volia anar

Baldiri Reixac (per veure si el que en Jaume havia dit

i què era el que s’estava fent a l’escola”. En el segon

reflectia la realitat), varen quedar encantats”, recorda

número, la primavera del 79, els mestres expliquen què

Marta Serra. La iniciativa, ens expliquen que havia estat

s’ha comprat amb les dues-centes mil pessetes. A més,

d’en Jaume Hugas, que presentà la sol·licitud sense dir

hi afegeixen que creuen que amb aquest premi s’ha

res; perquè la Marta no era gaire de premis; però ara

volgut premiar un xic “totes les escoles de poble i els

ens diu que “en Jaume va fer-ho i va fer-ho molt bé;

pobles que no volen deixar d’existir i que, al contrari,

després tots en vam gaudir”.

creuen que l’alternativa de l’escola rural és vàlida”, i
animen els lectors a continuar la tasca començada i

L’any escolar 1978-79 també va ser molt important

aconseguir convertir en realitat els objectius de “tenir

per a l’escola, perquè es passa de dos a tres mestres,

una escola de poble, catalana, oberta i de qualitat”.

encara que al principi es feien les classes a l’edifici de
l’Ajuntament.

En el transcurs del lliurament del premi, com hem
comentat el 18 de gener de 1978, el jurat es justificà

Així mateix, aquest any El Rajaret, la revista que es

argumentant que “en aquesta primera edició s’havien

feia a l’escola i que estava oberta a tothom, va treure

volgut valorar les diferents realitats d’escoles catalanes

el seu primer número el desembre de 1978, anunciant

i en vies de catalanització”. Fou concedit a l’escola La

la “Notícia grossa!!!” que havia estat publicat en un

Bressola, de Perpinyà; el Rotgle, de Castelló de la Plana
i Gavina, d’Eliana, al País Valencià; Mata de Jonc, de
Ciutat de Mallorca; i al Principat, Escola Estatal de
Bellcaire d’Empordà; Escola Santa Maria de Ripoll; Escola
Heura, de Barcelona; Escola Miramar, de l’Hospitalet de
Llobregat i Escola Artur Martorell, de Badalona; i Escola
Proa, de Barcelona. El jurat explicava que havia estat
concedit a l’escola de Bellcaire “per la tasca meritòria
i arrelada al medi del seu equip de mestres no sols en
l’àmbit escolar, sinó en tota mena d’activitats d’animació
cultural catalana al poble”.
El premi es va celebrar al poble amb una festa el diumenge
11 de febrer amb l’actuació dels nens de parvulari amb

Preparació de la fira al pati de l’escola.

cançons i balls populars, i l’artista M. Dolors Lafitte amb
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implantant al nostre poble”, com es
recull en l’article publicat en aquesta
revista per Abel Font per celebrar els
25 anys d’El Rajaret i el premi Baldiri
Reixac.
El premi va donar peu a fer més activitats.
El 82 es va crear el grup Rialles. Va sortir
de Terrassa. “Era un moviment que
promocionava espectacles de qualitat
per a la mainada. Nosaltres, a títol
individual, en Josep Bonany i la Dolors
Capdeferro, n’érem responsables. Un
cop l’any es feia una concentració de
Rialles en la qual triaves els espectacles
que volies contractar per a tot l’any.

La primera castanyada es va fer el 1979.

Cinema, teatre, titelles, animació...”,
l’espectacle Terra de Xauxa; per acabar, hi va haver

ens explica la Dolors. Rialles és una coordinadora

xocolata amb bunyols per a tothom.

que promociona espectacles a nivell de tot Catalunya.
A

L’embranzida que vivia la comunitat educativa de

Bellcaire

contractaven

pel·lícules,

espectacles

d’animació, teatre... 7 o 8 actuacions l’any.

Bellcaire, després del premi, no féu sinó continuar;
així, la Dolors Capdeferro, al costat d’altra gent d’altres

També es va fer al 79 la primera castanyada, per celebrar

escoles, feia xerrades defensant l’escola pública. Els

el premi, i més endavant en aquesta diada es feia una

Bonany i els Font eren l’ànima del moviment de pares.

exposició de coses antigues del poble que es muntava

En l’àmbit de l’escola es va fer un crèdit de prestació

d’abans, els vestits, l’escola d’abans...

el divendres a la sortida de classe dins l’escola: la cuina
personal per poder tenir un laboratori. També va avalar
un crèdit tota la gent del poble per fer una tercera aula.

El darrer trimestre d’aquest curs 78-79 s’organitzen
a l’escola els primers Tallers Populars. Acabat l’horari

El Nadal del 1979, El Rajaret número 4 celebrava el seu

escolar es feien tallers de titelles, cistelleria, fang,

primer aniversari com a revista i el fet que hagués estat

fotografia, puntes de coixí, ganxet, mitja... qualsevol

concedit novament el premi Baldiri Reixac. En aquest

matèria que tingués un entès en la matèria; “s’hi

cas la modalitat destinada als alumnes del cicle superior,

quedaven tots els alumnes”, comenta la Marta Serra.

per un treball sobre “La vinya i l’olivar a Bellcaire”. El

Jaume Hugas, el juliol del 79 en feia un resum al Punt

Rajaret havia estat “tot un exemple de catalanitat,

Diari, i argumentava el perquè d’aquests tallers en la

d’obertura i de qualitat i d’arrelament al poble... i era

línia de “l’escola oberta”, “per tal d’inserir la comunitat

un element més del projecte d’escola rural que s’estava

escolar dins l’entorn en què viuen”.

Tema
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edats amb ganes de gaudir en companyia
per camins rurals dels pobles del voltant de
Bellcaire.
Moltes d’aquestes activitats encara formen part
del moviment cultural de Bellcaire. Altres, com
els tallers o la revista a l’escola, es van deixar
de fer al cap d’uns anys. En Jaume i la Marta
van marxar de l’escola el 1996, el mateix any
que els alumnes més grans també van deixar
l’escola per anar-se’n a l’institut. Aquests dos
mestres encara recorden el comiat que els va
fer el poble. “Crèiem de veritat que la nostra
responsabilitat anava molt més enllà: escola
de poble, catalana, oberta i de qualitat...”;
“era el temps de les il·lusions”, diu en Jaume.

Dolors Olivé

Espectacle de Rialles.

L’Associació de Pares d’Alumnes també organitzà per

Agraïments:

primera vegada el 13 d’abril de 1979 una Marxa Popular,

Marta Serra, Jaume Hugas, Dolors Capdeferro i Josep

sota el lema “Tot xano-xano... i cames ajudeu-me!”, títol

Maria Font, per compartir els records, l’entusiasme, les

que indicava que la marxa era oberta a gent de totes les

fotografies i els retalls de publicacions de la premsa.

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

EMPRESA D’ENGINYERIA CIVIL, SERVEIS I GESTIÓ
-

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

10

Entrevista a l’alcalde

Entrevista a
Jaume Gifre
Com és habitual, a la meitat del mandat de
l’equip de govern es fa una entrevista a l’alcalde
per tal que faci un balanç dels dos darrers anys i
expliqui alguns aspectes relacionats amb la política
municipal que s’ha dut a terme durant aquest
temps, així com els projectes de futur.
Ens trobem just a la meitat del mandat de l’actual
equip de govern municipal de Bellcaire. Quins
balanç feu d’aquests dos darrers anys?
Crec que a nivell general en podem fer una valoració
del tot positiva. Potser el més important és que hem
aconseguit, tal com ens vàrem comprometre, un canvi
en la manera de fer de l’Ajuntament. Hem intentat
fer les coses de manera tranquil·la i dialogant, sense
excepcions, i sincerament crec que ho hem aconseguit.
Intentem donar sortida a totes les peticions que entren
a l’Ajuntament, tot i que tenim les limitacions que tenim
com a Ajuntament petit que som. L’equip de govern
i treballadors de l’Ajuntament treballem dia a dia per
anar millorant el poble des de tots els àmbits.
Què destacaríeu?
De tot el que s’ha fet m’agradaria destacar que hem treballat
per donar cobertura a tothom: grans, petits i mitjans. Un
poble és viu quan tothom hi cap. Per exemple, des de
l’equip de govern vam veure la necessitat de treballar per
a la dinamització dels joves del poble. Això s’ha fet amb
la incorporació d’un tècnic de joventut i l’adequació d’una
part de l’antic dispensari com a espai de trobada dels joves.
A hores d’ara, la seva contribució en diferents activitats
locals com els casals, les nits a la fresca o el Sant Joan,
entre altres, contribueixen, segur, a què cada cop tinguin
un paper més important en la vida del poble.
També, de cares a la gent gran, ens va semblar que
la festa dedicada a ells s’havia d’instaurar anualment i
crec que estan contents que sigui així. Com també són
importants les activitats i cursets que s’estan fent, que
els ajuden a mantenir una vida activa i socialment més
enriquidora. No vull deixar de mencionar la participació
de l’Ajuntament com a intermediari del Banc d’Aliments
per a aquelles persones que s’hi poden acollir. En
definitiva, crec que hem ampliat l’oferta social i cultural
del poble sense deixar de banda les festes tradicionals.
I en el dia a dia, la vida quotidiana?
Sempre dic que la feina d’un Ajuntament s’ha de fer
dia a dia. Això vol dir que cal donar importància a

molts aspectes com són el manteniment i neteja del
poble (carrers, enllumenat, local social, cementiri, etc.),
i potenciar la seva vida social. A més, és clar, de les
infraestructures. De bon començament vàrem incidir en
tres aspectes que necessitaven una solució immediata:
l’estat en què es trobava l’obra del rec del Molí, l’estat
de l’asfalt d’alguns carrers i la placeta de davant de
l’escola. Això està solucionat i acabat. A més, en
aquests moments, hem iniciat uns projectes que han de
ser un referent en el futur del poble, com són el Centre
Cívic o la rehabilitació del Castell; i també l’adequació
de l’escola, la construcció de la futura llar d’infants i la
construcció de la deixalleria municipal.
L’oposició municipal ressalta la destrucció de tot
el que s’havia fet en l’anterior govern municipal...
No, no crec que hàgim destruït res. En tot cas hauríem de
parlar de reconstruir el que no s’havia fet bé, com és el
cas de la situació en què ens vàrem trobar l’obra del rec
del Molí o el lloc on es volia construir la minideixalleria.
Nosaltres no compartíem aquest projecte i així ho
vam expressar en la campanya electoral. Si la gent va
triar la nostra opció, el més natural és que ara tirem
endavant amb els compromisos que vam adquirir. Jo
entendria perfectament que si ells haguessin guanyat
les eleccions defensessin els seus projectes, encara que
a nosaltres no ens agradessin. A més, no hem d’oblidar
que l’oposició va ser convidada a formar part de l’equip
de govern i no ho va acceptar.
També s’acusa l’actual equip de govern de la
dispersió dels serveis educatius i esportius del
municipi...
No estem dispersant cap servei; el que estem fent
és mantenir-los en el lloc que es troben actualment.
Pel que fa als serveis educatius, estem treballant per
l’adequació de l’escola que tenim. I això passa per
treure la guarderia i construir una llar d’infants a prop
de l’escola, perquè hi ha molts pares que tenen fills
d’edats que van a la guarderia i al col·legi. Creiem que
l’escola al mig del poble contribueix a mantenir una
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dinàmica d’escola rural, a més de donar-hi molta vida.
En aquest sentit, l’anterior Ajuntament l’únic que havia
fet era posar els terrenys on hi ha el camp de futbol a
disposició del Departament d’Educació per fer-hi l’escola.
Això implicava el desenvolupament urbanístic del sector,
a més de la requalificació i compra de nous terrenys
per ubicar-hi el nou camp de futbol que s’hauria de
construir. Nosaltres creiem que l’escola actual pot reunir
el requisits per mantenir-se en el lloc actual amb les
reformes que s’hi han de fer, i en aquests moments el
Departament d’Educació ja ha donat el vist-i-plau.
I com serà aquesta nova escola?
Hi haurà adequació o remodelació de l’escola per cobrir
les necessitats d’espai que té. Per sort, la nostra escola,
en aquests moments, gaudeix de molt bona salut pel
que fa al nombre de nens; no sempre havia estat així;
i ara hem de mirar que el desenvolupament de les
classes es pugui fer de manera digna.
I parlant de serveis educatius, com es troba
concretament el projecte de la Llar d’Infants?
En aquests moments, d’una banda, estem en el procés
d’adequació urbanística dels terrenys on, durant el
temps que trigui la construcció de la futura llar d’infants,
s’hi col·locaran uns mòduls provisionals específics per a
aquest tipus d’equipament i, d’una altra, estem en una
fase inicial d’elaboració del projecte de llar d’infants i
iniciant els tràmits amb Educació per establir el conveni
que ens ha de dur a la creació de la futura llar.
Pel que fa a l’urbanisme, quins són els projectes
de futur?
Des del punt de vista urbanístic, estem aplicant el
planejament vigent des del 2005. És evident que
l’efecte de la crisi durant aquests dos anys ha paralitzat
la dinàmica de la construcció. S’ha de tenir en compte
que el planejament vigent permet la construcció del
voltant de 500 habitatges al nostre municipi
Com a projecte de futur, i des de l’inici de la legislatura,
estem treballant per a l’adequació del tram urbà de
la carretera de l’Escala a Ullà amb la col·locació de
semàfors a les cruïlles de l’Ovelleria i del camí d’Ullà; la
rotonda que ha de comunicar amb el carrer Rajaret i la
transformació d’aquest per l’accés a la carretera d’Albons.
El primer projecte, juntament amb la rotonda, depèn
exclusivament de la Direcció General de Carreteres de
la Generalitat i això fa que tinguem molt poc marge
de maniobra, però des de l’Ajuntament tenim clar que
l’única manera d’aconseguir-ho és sent-hi a sobre.
En el sector de les Costes, finalment, què es té
projectat?
Aquesta urbanització ens ha de servir per saber com
s’han de projectar el nous plans de millora en el futur.
Hi ha qüestions com l’enllumenat públic, que no ha
superat les inspeccions que s’han fet perquè no reunia
la normativa establerta, cosa que en aquests moments
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estem fent. O la manca de retolació de carrers. No es pot
fer recepció d’una urbanització amb aquestes condicions.
Això suposarà un cost addicional a l’Ajuntament que
havia d’haver assumit el promotor.
De tots és sabut de la desaparició d’una tradició
tan emblemàtica i arrelada a Bellcaire com és
Bandera de Catalunya. Què s’ha fet o què es fa
des de l’Ajuntament per a la seva recuperació?
No hem pogut aconseguir que els membres de l’entitat
reconsideressin la seva posició de no voler continuar
representant aquesta obra emblemàtica del nostre
municipi. Vàrem fer tot el possible durant el primer any
perquè es representés l’obra. Malauradament, amb els
lamentables fets que es varen produir en el dies que
s’havia de representar, va quedar palès que el tema
Bandera es volia utilitzar políticament per desestabilitzar
el nou equip de govern, com es va demostrar amb la petició
de la meva dimissió juntament amb la de la regidora de
cultura per part de l’oposició. El que potser em sap més
greu de tot plegat és que no van tenir en compte la gent
del poble. Si volien anar contra l’Ajuntament ho havien
de fer atacant l’equip de govern, però mai utilitzant una
cosa que és patrimoni de tota la gent de Bellcaire. Penso
que no van mesurar prou les conseqüències. Ells havien
d’haver previst que nosaltres, per molt difícil que fos la
situació, teníem l’obligació moral d’aguantar perquè una
part molt important del poble ens havia fet confiança.
El cert és que la no-representació de Bandera
lesiona el patrimoni cultural de Bellcaire...
Sóc totalment conscient que el tema Bandera malmet el
nostre patrimoni cultural, i en aquests moments es dóna
una situació en la qual, legalment, l’Ajuntament l’única
cosa que pot fer és vetllar pel patrimoni de l’entitat que
des de sempre es troba dipositat a les dependències
municipals. Crec que la situació actual passa perquè
l’antiga junta, que no es vol presentar, faciliti que altra
gent ho faci, cosa que no van fer en el seu moment,
quan va sortir un grup amb ganes de tirar-ho endavant.
Crec que ara no haurien de perdre de vista que Bandera
és patrimoni dels bellcairencs, perquè sinó tenen el
perill de repetir el mateix error i a la llarga n’hauran
d’assumir la responsabilitat. Els alcaldes podem canviar,
però Bandera sempre serà de la gent de Bellcaire.
Culturalment, què s’ha portat de nou a Bellcaire?
Hem intentat mantenir i millorar l’oferta cultural del
municipi. Ho veus (riu) com no hem destruït tot el
que s’havia fet anteriorment? Les nits a la fresca, els
cursos que funcionaven, la cavalcada de reis, la nit de
Sant Joan, l’Onze de Setembre, i moltes altres coses,
continuen i s’enriqueixen, dia a dia, amb les aportacions
que fa la gent.
Cal externalitzar alguns serveis municipals?
Sí, en alguns casos sí, perquè crear i mantenir serveis
municipals amb dependències i personal és molt car, i
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un Ajuntament com el nostre no s’ho pot permetre.
Un dels casos recents d’externalització és el del
servei de l’aigua. Un servei d’aquests tipus ha de
tenir unes garanties, tant pel que fa a la qualitat com
al funcionament; i això actualment a ajuntaments
com el nostre només ho poden garantir empreses
especialitzades. També exterioritzem serveis puntuals
de manteniment com són enllumenat, jardineria, etc.
Això sí, intentem sempre que ens és possible ferho a través d’empreses locals o a través del Consell
Comarcal.
L’oposició ha manifestat en més d’una ocasió
que no heu complert les vostres promeses. Què
heu de dir al respecte?
L’oposició té tot el dret i el deure d’actuar d’oposició...,
però finalment qui ha de valorar el que s’està fent a
Bellcaire és la gent del poble. El que he explicat abans
està en la direcció del que vàrem dir a la campanya
electoral, fins i tot diria que en alguns temes la supera.
No tinc constància de a quins incompliments es refereix
l’oposició, perquè veure’ls per l’Ajuntament no els
veiem gaire; però ja et dic, al final serà la gent qui,
un cop transcorreguts els quatre anys de legislatura,
tindrà l’autoritat per dir-ho.
Quina és la posició del govern municipal respecte
al Parc Natural del Montgrí, les Medes i el baix
Ter?
El futur Parc Natural per a nosaltres és un bé
patrimonial d’alt valor ecològic i paisatgístic, que
contribueix a millorar l’entorn del nostre municipi i
una aposta de futur per als nostres descendents. Però,
a més, crec que en aquests moments és una carta
a saber jugar. Tots sabem la importància del turisme
per a la nostra economia, i tots sabem que estem
vivint uns moments de crisi molt forts i que en tenim
per dies. És l’hora de posar-se les piles i pensar com
es poden atraure visitants que vinguin cap al nostre
territori, enlloc d’anar a altres llocs. El Parc Natural,
que connectarà l’Alt i el Baix Empordà podria ser un
atractiu que sumat a altres coses, com són Dalí o el
Castell de Bellcaire, podria atraure turistes d’arreu en
un moment on l’oferta de sol i platja ja s’ha vist que
és molt competitiva.
Encara que el municipi de Bellcaire no es
veu afectat per la instal·lació de cap molí
aerogenerador en el parc eòlic projectat a la Serra
de Ventalló, és sabut que l’impacte visual, la
proximitat de la serra que és un indret freqüentat
per veïns i veïnes de Bellcaire i, sobretot, per
la línia d’evacuació d’aquest parc eòlic, afecta
directament i indirectament a Bellcaire. Què en
sabeu i quina és la posició de l’Ajuntament?
Penso que la decisió d’instal·lar qualsevol gran
infraestructura, com és el cas dels molins, no es pot
prendre deixant de banda que es tracta d’una zona d’alt

valor paisatgístic i d’especial protecció pel Pla Director
de l’Empordà. I, si et sóc sincer, a títol personal, crec
que ha arribat el moment que ens plantegem quin
tipus de societat volem. Ja hem vist que el creixement
desmesurat a tots nivells ens ha portat a una crisi de
greus conseqüències i que afecta a molta gent. Qui
retornarà ara a aquesta gent la possibilitat de fer les
coses més ben fetes? Però tornant al tema dels molins,
pel que fa al nostre municipi, la posició de l’Ajuntament
és que si finalment s’arribés a fer, exigirem que se
soterri la línia d’evacuació per la seva proximitat al
nucli urbà.
I com no, com afecta la crisi al govern municipal
en una petita població com Bellcaire?
Evidentment aquesta forta crisi afecta a tothom,
també al poble de Bellcaire; però sí que és cert que
a nivell de gestió municipal, en ajuntaments com el
nostre l’impacte és menor. No obstant això, en major
o menor grau afecta a algunes empreses de Bellcaire
i en aquest sentit sí que l’Ajuntament està molt
conscienciat.
Voleu dir alguna cosa que no s’hagi preguntat i
considereu important de manifestar?
Només vull reiterar la voluntat de continuar treballant
per assolir els objectius que ens hem marcat per tal
d’aconseguir un poble millor per a tothom.
Carles B. Gorbs

Informació municipal
Resum dels plens
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Comptes s’acorda ara elevar al Ple la següent proposta
d’acord:

Sessió ordinària
del 26 de març de 2009

Primer.- Ratificar l’aprovació dels estats i comptes
aprovats per la Comissió Especial de Comptes en data
18 de febrer de 2009.

Aprovació de les actes
Segon.- Retre l’expedient a la Sindicatura de Comptes
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària del

un cop sotmès i aprovat pel Ple d’aquesta corporació.

29 de gener de 2009.
Acte seguit i a requeriment de l’alcalde se sotmet al Ple
Coneixement de decrets i resolucions dictats per

la votació, que s’aprova amb el vot favorable de tots els

l’Alcaldia des de la data de la convocatòria del Ple

assistents al Ple.

ordinari anterior fins a la data de la convocatòria
actual

Aprovació del pla NEUCAT

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

Pel que fa a aquest punt, l’alcalde explica que com passa

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

en d’altres plans de protecció civil, l’equip redactor de

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

l’àrea del SIG del Consell Comarcal del Baix Empordà ha

ha dictat els decrets i resolucions adjunts a aquesta

confeccionat per a la seva aprovació el pla NEUCAT, que

acta. Tots els membres en prenen coneixement.

ara es presenta, i que correspon al municipi de Bellcaire
d’Empordà. Així, i partint del fet, diu el senyor Gifre que

Aprovació

dels

comptes

municipals

per

als

exercicis 2002, 2003, 2005, 2005 i 2006

tothom ha pogut consultar el programa d’implantació,
el manual d’actuació per a nevades i els annexos, part
d’Alcaldia, es proposa el següent:

Enceta l’alcalde la seva explicació dient que fa temps va
iniciar-se un procés que ja es va exposar en el darrer Ple

Aprovació del pla NEUCAT, el seu programa d’implantació

i que va suposar la convocatòria de la Comissió Especial

i el seu manual per a nevades i, en segon lloc, disposar la

de Comptes mitjançant l’aprovació del Decret d’Alcaldia

seva publicació en el BOP i el DOGC.

de data 30 de gener de 2009, el qual inicià la tramitació
administrativa del compte general dels exercicis 2002,

Acte seguit, pren la paraula el senyor Joan Geli, per

2003, 2004, 2005 i 2006. Segueix l’alcalde dient que la

subratllar que de la documentació elaborada pel Consell

intervenció municipal i els serveis d’intervenció de la Xarxa

Comarcal hi ha algunes de les caselles que estan buides

Local de Municipis varen emetre informe dels comptes

i que segons el seu parer fàcilment es poden trobar les

generals i un cop reunida en temps i forma la Comissió

dades que hi manquen, ja que algunes són telèfons que

Especial de Comptes va aprovar, en data 18 de febrer de

consten a la guia telefònica.

2009, els comptes generals dels exercicis esmentats amb
el vot favorable de tots els membres assistents.

L’alcalde es mostra d’acord amb l’observació del regidor
Joan Geli i diu que pel que sembla hi ha les mateixes

Seguint el procediment legalment establert, diu el

errades que en el Pla INUNCAT, que s’ha de fer amb les

senyor Jaume Gifre que en la data del 23 de febrer de

dades exactes del territori. Demana expressament el

2009 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat

senyor Joan Geli que això consti en acta i que s’insti el

de Catalunya per un període de quinze dies més vuit

Consell Comarcal del Baix Empordà perquè es completin

i en compliment del que preveu l’article 212.3 del RDL

les dades.

2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. Esgotat el

A continuació pren la paraula l’alcalde per tal de

termini sense que s’hagin presentat al·legacions a tots

sotmetre el present Pla NEUCAT amb la documentació

els comptes d’aquests exercicis presentat i un cop emès

que porta annexa a votació del Ple i amb les previsions

el segon informe per part de la Comissió Especial de

constatades en el debat. S’aprova per unanimitat.
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Aprovació de moció de suport al petit municipi

“....se dicte sentencia anulatoria de la resolución de la

impulsada des de la Comissió Municipalista de

Alcaldia de Bellcaire d’Empordà de 11 de diciembre de

Catalunya de l’Associació Catalana de Municipis

2005, por la que se deniega el trámite y consiguientemente

i Comarques

la aprobación inicial de la documentación urbanística
constituida por la “Delimitació del PPOU 2R i del P.E.

Enceta l’alcalde la seva exposició dient que s’ha rebut

Sector Golf d’Empordà” i “avanç d’ordenació del Pla

des de la Comissió Municipalista de Catalunya un acord

Parcial”, y se condene a la Administración demandada a

adoptat en el Congrés celebrat el dia 28 de maig de

la aprobación inicial y prosecución del trámite de tales

2008 en el qual, i arran de la commemoració dels trenta

instrumentos de planeamiento”

anys de la restitució dels ajuntaments democràtics,
se’ns presenta l’esmentada declaració als efectes que

Finalment, en data 27 de juny de 2008, es va dictar

la presentem al Ple de la nostra corporació.

sentència per la qual literalment deia, segons llegeix
l’alcalde, el següent:

Per aquest motiu, per part d’Alcaldia es proposa
aprovar la moció de suport impulsada per la Comissió

“Estimamos

Municipalista en la seva integritat, per la qual cosa se

administrativo interpuesto por la representación de

sotmet a votació, i s’aprova per unanimitat de tots els

SOBRESTANY, SL” contra Resolución del Ayuntamiento

assistents.

de Bellcaire d’Empordà de 11.11.2005, por la que se

en

parte

el

recurso

contencioso

denegó el inicio del trámite de la “Delimitación del Pla
Desestimació del requeriment

Parcial 2r y del Plan Especial del Sector Golf según

efectuat per Sobrestany SA

las Normas Subsidiarias del municipio de Bellcaire

Explica l’alcalde que en la data del 2 d’octubre de

y representado por Sobrestany SL; únicamente en

d’Empordà” de 1990, documento urbanístico formulado
2008, el Sr. Manuel Vallribera i Mir, actuant en nom i

el sentido de anular dicha Resolución y condenar al

representació de la companyia mercantil “SOBRESTANY,

Ayuntamiento a proceder a la inmediata publicación de

SA va presentar un escrit en el qual es requeria

las Normas Subsidiarias aprobadas el 21.11.1990 y a

formalment a l’Ajuntament de Bellcaire d’Empordà, per

proseguir el trámite conforme a derecho. Desestimando

tal que, donant compliment al que, sempre segons ells,

las demás pretensiones de la demanda.”

la Sentència derivada del recurs contenciós número
22/2006 ens obligava demanar que es tramiti:

La sentència, exposa el senyor Jaume Gifre, ha
esdevingut ferma.

“L’expedient de la “Delimitació del POU 2R i del PE
Sector Golf” conjuntament amb l’Avanç d’Ordenació

Puntualitza l’alcalde dient que la sentència, un cop

del Pla Parcial” en la forma deguda i que es faci

estudiada pels serveis jurídics municipals, per Secretaria

immediatament, tal com també imposa la sentència

i també un cop efectuades diferents consultes les quals

favorable a Sobrestany. SA”.

consten a l’expedient administratiu, cal interpretar-

Esmenta l’alcalde que en data 11 de gener de 2006 es

Subsidiàries de l’any 1990, quedava esgotada la funció

va interposar per part de “SOBRESTANY, SA” recurs

d’aquesta Corporació municipal. La publicació de les

la en el sentit que, amb la publicació de les Normes

contenciós administratiu contra la Resolució d’alcaldia

Normes Subsidiàries en compliment del que va disposar

de l’Ajuntament de Bellcaire d’Empordà de data 11 de

la sentència, diu el senyor Gifre, es va fer pocs dies

novembre de 2005, perquè es denega l’inici del tràmit del

després que es notifiqués el seu contingut.

document urbanístic anomenat “Delimitació del PPOU 2R
i del PE Sector Golf d’Empordà”, tot interessant que es

Del contingut de la sentència diu l’alcalde que es

condemni l’Ajuntament a iniciar i seguir els tràmits per a

determina sense cap gènere de dubte que només s’acull a

la resolució definitiva del “repetit instrument urbanístic”.

la pretensió de l’actora en allò que fa referència a publicar
les normes subsidiàries aprovades l’any 1990 i a seguir

Formalitzada la demanda en escrit de 8 de maig de

les tramitacions corresponents, un cop s’hagin publicat,

2006, en el seu petitum literalment s’interessava:

però, no s’acull la resta de determinacions que queden
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marc urbanístic vigent, el PGOU, determina que els

documentació urbanística constituïda per la “Delimitació

terrenys referenciats i propietat de “SOBRESTANY,

del PPOU 2R i del P.E. Sector del Golf” i de l’“Avanç

SA” són sòl no urbanitzable, que no permeten la seva

d’Ordenació del Pla Parcial” i continuació dels tràmits per

transformació urbanística d’acord amb els documents

a l’aprovació inicial dels referits instruments urbanístics.

presentats.

La literalitat de la sentència és clara en aquest sentit,

A continuació se sotmet aquesta proposta a votació,

sense que hi puguin cabre altres interpretacions. No en

que s’aprova per unanimitat de tots els assistents.

va, ni la part recurrent no va interessar cap aclariment
a la sentència.

Proposta de nomenament
del Jutge de Pau titular

Per tot això, és en aquest punt, segons l’alcalde, que
cal desestimar el requeriment efectuat, per quan el nou

Exposa l’alcalde que ha de procedir-se a la renovació del

marc normatiu vigent, el PGOU de l’any 2005, no permet

Jutge de Pau titular de conformitat amb l’article 101 de

que aquests instruments siguin aprovats inicialment.

la Llei Orgànica del Poder Judicial, ja que ha vençut el
càrrec. Fa un incís el senyor Gifre dient que no es tracta

Segons l’alcalde, per tot el que s’ha exposat és

com es detallava en la proposta del substitut, sinó del

procedent que el Ple desestimi el requeriment efectuat

titular, per tal de donar curs a la renovació i vist l’informe

per “SOBRESTANY SL” de data 2 d’octubre de 2008, tota

de Secretaria i vista la sol·licitud presentada per exercir

vegada que la sentència dictada no acull la pretensió

el càrrec a elegir de l’actual Jutge de Pau titular un cop

de l’aprovació inicial de la documentació urbanística

esgotat el termini de presentació d’instàncies atorgat

constituïda per la “Delimitació del PPOU 2R i del P.E.

mitjançant publicació al Butlletí Oficial.

Sector del Golf” i de l’“Avanç d’Ordenació del Pla Parcial”
i la continuació dels tràmits d’aquests instruments

A proposta de l’Alcaldia, es proposa al Ple que adopti

urbanístics i es procedent segons el senyor Gifre que el

l’acord de proposar el nomenament, pel termini de

Ple denegui l’aprovació inicial de la Delimitació del PPOU

quatre anys, per al càrrec que s’indica, per considerar

2R i del P.E. Sector del Golf” i de l’“Avanç d’Ordenació del

que reuneix les condicions necessàries i la idoneïtat

Pla Parcial” per quan el marc urbanístic vigent, el PGOU

precisa, el veí Joan Rodríguez Perisé.

determina que els terrenys referenciats i propietat de
“SOBRESTANY, SA “ són sòl no urbanitzable, on no és

Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots

permès per la normativa urbanística vigent a Catalunya

els assistents.

i el POUM la seva transformació urbanística d’acord amb
els documents presentat.
En aquest sentit, la proposta d’acord és la següent:

Informacions d’Alcaldia i regidors
Pren la paraula l’alcalde dient que l’Orquestra de Cambra
de l’Empordà actuarà a l’església. Tenen un director

Atès l’informe del secretari de l’Ajuntament que

de nacionalitat coreana i tenen previst realitzar tres

s’acompanya al present a efectes de motivació. Per

concerts, a Figueres, a Llançà i a Bellcaire d’Empordà.

tot plegat, el Ple i a proposta de l’alcalde, acorda
desestimar el requeriment efectuat per “SOBRESTANY,

També, diu l’alcalde, que el 10 d’abril, Divendres Sant,

SA” en data 2 d’octubre de 2008, tota vegada que la

l’Ajuntament organitza una jornada del Castell Palau

sentència dictada no acull la pretensió de l’aprovació

d’Empúries. És una jornada cultural lúdica en la qual hi

inicial de la documentació urbanística constituïda per

haurà al matí un intercanvi de plaques de cava amb una

la “Delimitació del PPOU 2R i del P.E. Sector del Golf”

placa commemorativa del Castell. A la tarda hi haurà

i de l’“Avanç d’Ordenació del Pla Parcial” i continuació

l’actuació a càrrec del Guixot de 8 i, més tard, visites

dels tràmits de tals instruments urbanístics. Així,

guiades pel nucli antic. A les vuit del vespre es farà un

s’acorda també denegar l’aprovació inicial de la

concert a càrrec de Josep Tero. Durant tota la jornada

Delimitació del PPOU 2R i del P.E. Sector del Golf” i

hi haurà un mercat artesà, exposa el senyor Gifre, que

de l’“Avanç d’Ordenació del Pla Parcial” per quant el

completarà tota aquesta oferta lúdica.
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Segueix l’alcalde dient que el 31 de maig de 2009 es

Geli diu que això és una altra cosa. Pregunta el senyor

farà, com cada any, la Festa de la Gent Gran.

Geli com està el PUOSC i l’alcalde li respon que s’ha de
resoldre un canvi de destí de 182.000 € del Castell. El

També detalla el senyor Gifre que l’escomesa elèctrica

senyor Geli diu que aclarit.

de l’estació de bombeig està finalitzada excepte un
parell de detalls i que està a punt d’acabar l’obra.

El senyor Joan Geli pregunta per la quota dels mosquits
dient quins són els paràmetres que s’utilitzen per pagar, si

Igualment, diu l’alcalde, s’ha formalitzat l’adjudicació a
SOREA mitjançant la firma del contracte.

passa com al municipi de Pals, que els arrosaries paguen
més. L’alcalde diu que va en funció de la superfície de
cada propietari. Que aquí la quota es desglossa entre les

A continuació pren la paraula la senyora Barnosell per dir

escombraries i els mosquits.

que el local de joves s’ha pintat de colors i que han rebut
la subvenció dels mobles. Diu que serà l’espai dels joves

El senyor Joan Geli pregunta si es fa la xerrada dels

quan s’hi deixin de fer classes.

Mossos. L’alcalde diu que es farà i aprofita per esmentar
que varen entrar a robar a l’Ajuntament, però que no ho

També esmenta la senyora Barnosell que es farà el casal

havia esmentat abans perquè tothom ja n’està al corrent.

de Setmana Santa relacionat amb Bandera Catalunya
perquè creuen que s’acabarà recuperant.
Llavors, pren la paraula el senyor Antúnez demanant

Sessió ordinària
del 28 de maig de 2009

qui organitza el Casalet i quines titulacions tenen.
Respon Cecília Barnosell dient que els monitors tenen

Abans d’encetar l’ordre del dia pren la paraula l’alcalde

tots titulació.

per explicar que el regidor César Hugas, que avui no és
present, li ha manifestat la seva intenció de plegar per

Continua demanant el senyor Antúnez com està el

motius de salut. Explica el senyor Gifre que en César

tema de la llar d’infants i pregunta com està la situació.

gestiona una empresa i que les responsabilitats que se’n

L’alcalde diu que tenim els terrenys i que el conveni entre

deriven, afegides a les tasques de l’Ajuntament, li han

l’Ajuntament i la Generalitat està vençut i que sembla ser

provocat una situació personal complicada i ha decidit

que tornarà a obrir-se la convocatòria. Que ningú no sap

no continuar. El senyor Gifre explica que serà la següent

ara mateix com pot afectar la crisi econòmica. Que ara

de la llista, la senyora Montse Casas, qui un cop s’hagi

cal adaptar els terrenys i, a dia d’avui, encara no sabem

formalitzat el relleu ocuparà el lloc de regidor que fins

a partir del setembre si la llar d’infants serà fora de

ara ocupava en César. Està per veure si la senyora Casas

l’escola, la intenció és que sí, però cal veure si trobarem

gestionarà les mateixes àrees que en César i això, en tot

lloc provisional. En principi el Centre Cívic estarà acabat i

cas, diu el senyor Gifre, ja es visualitzarà en el proper Ple.

podria anar allà.

Finalment, l’alcalde, de manera pública, vol manifestar
l’agraïment al senyor César pels serveis prestats.

Pren la paraula un altre cop el senyor Antúnez per
transmetre la queixa donat que al Local Social es fuma. El

Aprovació de les actes

senyor alcalde diu que no en tenia constància. La regidora
Barnosell pregunta si es fuma en horari normal i el senyor

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

Tonet diu que sí. L’alcalde diu que ho comunicarà a la

26 de març de 2009.

persona que el gestiona perquè no es repeteixi.
Coneixement de decrets i resolucions dictats per
Seguidament, pren la paraula el senyor Joan Geli, tot

l’Alcaldia des de la data de la convocatòria del Ple

preguntant que als mitjans de comunicació surt que

ordinari anterior fins a la data de la convocatòria

Bellcaire d’Empordà no ha demanat res del PUOSC i

actual

demana si és perquè és necessària una memòria valorada.
L’alcalde contesta que s’ha demanat el FEDER i el senyor

Per part del Sr. alcalde es posa en coneixement del Ple
de la Corporació que, des de la data de la convocatòria
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del Ple ordinari anterior fins a la data de convocatòria

Quart.- Fer arribar aquest acord a Òmnium Cultural.

de l’actual, ha dictat els decrets i resolucions els quals
s’acompanyen a la present acta. Tots els membres del

Tots els membres assistents en prenen coneixement

Ple en prenen coneixement.

i voten a favor, de manera unànime, de la moció
impulsada per Òmnium Cultural.

Moció impulsada per Òmnium Cultural a favor
de declarar la festa de Sant Joan com la Festa

Pren la paraula el senyor Joan Geli per dir que a partir

Nacional dels Països Catalans

d’aquesta petició el que s’hauria de fer es treure la Festa
de la Hispanitat del dotze d’octubre. El senyor alcalde

Pren la paraula l’alcalde i procedeix a llegir en la seva

corrobora aquesta afirmació.

integritat la moció impulsada des d’Òmniun Cultural i
que es transcriu en la seva integritat:

Aprovació

de

les

consideracions

efectuades

pel Departament de Medi Ambient i Habitatge
“Atès que els Focs de Sant Joan s’han celebrat des de
fa segles arreu dels territoris de parla catalana, des del

relatives a la modificació puntual número 2 del
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

nord dels Pirineus fins al sud del País Valencià, passant
per les Illes Balears, la Franja, Andorra i l’Alguer.

Explica l’alcalde que com tothom sap es va aprovar de
manera inicial la modificació puntual número 2 que

Atès que la celebració dels Focs de Sant Joan han tingut

significava, en altres coses, el canvi d’ubicació de la

sempre un caràcter social, col·lectiu i cerimoniós, fet

deixalleria municipal. Segueix l’alcalde dient que es va

que explica la seva continuïtat al llarg dels segles i la

donar trasllat a les administracions corresponents de

seva vigència actual, una vigència que l’ha fet sobreviure

les modificacions efectuades i s’ha rebut únicament per

a les diverses situacions polítiques i socials i superar

part dels Serveis Territorials a Girona del Departament

períodes històrics molt difícils al llarg del temps.

de Medi Ambient i Habitatge unes conclusions relatives a
la deixalleria municipal. En concret, es proposa per part

Atès el fet que la Festa de Sant Joan, festa arrelada

de Medi Ambient bé una nova ubicació o bé garantir, en

en la major part dels territoris que conformen els

cas de mantenir-se l’actual emplaçament, el desguàs

Països Catalans, pot contribuir a recuperar el sentit

natural del torrent del Montgrí i la delimitació d’una

de nació d’una comunitat històrica com a símbol

franja de zona verda de protecció ambiental.

d’esperança.”
Manifesta el senyor Gifre que tenint la voluntat d’ajustarPer tot el que s’ha exposat, l’alcalde proposa al Ple

se a tots els suggeriments i que no està previst un canvi

d’aquest Ajuntament l’aprovació de:

d’ubicació atès que la deixalleria anirà ubicada en aquest
emplaçament que és de propietat municipal, es proposa al

Primer.- Donar suport a la iniciativa de reconèixer

Ple formalitzar el compliment dels suggeriments, per la qual

oficialment la Festa de Sant Joan com a Festa Nacional

cosa ara se sotmeten a l’aprovació aquestes propostes.

dels Països Catalans.
A continuació i a requeriment de l’alcalde se sotmet a
Segon.- D’una banda, demanar als governs dels

votació i s’aprova amb els vots favorables dels membres

respectius territoris de parla catalana que prenguin en

de l’equip de govern i el vot en contra dels senyors Joan

consideració la iniciativa de declarar la Festa de Sant

Geli i Jordi Antúnez.

Joan la Festa Nacional dels Països Catalans, ja que és
una tradició popular arrelada en una de les tradicions

Aprovació provisional de la modificació puntual del

més antigues d’aquests territoris. I de l’altra, demanar-

POUM de Bellcaire d’Empordà número 2 promogut

los que emprenguin les accions necessàries per fer-la

per l’Ajuntament i redactat pels Serveis Tècnics

efectiva.

del Consell Comarcal del Baix Empordà

Tercer.- Impulsar, facilitar i fer difusió de la festa de

Exposa l’alcalde que, enllaçant amb el punt anterior

rebuda de la Flama del Canigó a la nostra localitat.

amb el qual està relacionat, en l’aprovació inicial de la
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modificació puntual número 2 del POUM del Ple del

respecte. Ambdós, el senyor Geli i el senyor Antúnez,

14 de gener de 2009 va donar-se trasllat a totes les

responen que no i per indicació se sotmet el punt de

administracions i que, excepte el que ja ha explicat

l’ordre del dia a votació i s’aprova per unanimitat de

en el darrer punt, la resta han informat de manera

tots els membres assistents.

favorable. Les prescripcions de la Direcció General
de Promoció de l’Habitatge, del Servei Territorial

Informació d’Alcaldia i regidors

de Carreteres i de la Direcció General del Patrimoni
Cultural ja han estat recollides pels serveis tècnics del

Pren la paraula la regidora Marta Fuster per explicar

Consell Comarcal.

que es faran aquest any també les Jornades de
Patrimoni i que, entre altres coses, està prevista una

També exposa el senyor Gifre que la modificació s’ha

sortida a les excavacions de Mas Gusó. Igualment fa un

publicat en el Butlletí Oficial de la Província en la data

balanç dels cursos que s’han fet aquesta temporada.

del 25 de març de 2009 i en el Punt Diari el 19 de març
de 2009 sense que s’hagin produït al·legacions de cap
tipus.

A continuació pren la paraula l’alcalde per recordar
que el catorze d’aquest mes tindrà lloc la Festa de la
Gent Gran i aprofita per convidar tots els regidors.

Per tot això, l’alcalde proposa adoptar l’acord d’aprovar
provisionalment la modificació puntual del POUM de

Seguidament explica que l’onze de maig passat es va

Bellcaire d’Empordà.

signar el contracte amb l’adjudicatària de les obres
del Centre Cívic, Argon Informàtica SA, per començar

A continuació se sotmet a votació la següent proposta,

de manera immediata les obres.

que és aprovada per tots els membres assistents
excepte el senyor Joan Geli i Jordi Antúnez, els quals

Pel que fa a l’escola, diu l’alcalde que a l’estiu es refarà

hi voten en contra.

el patí i que el casal es farà al local social. Referent
a l’escola, diu el senyor Gifre que el Departament

Aprovació de les noves modificacions del “Casalet“

d’Educació ja ha fet un requeriment relatiu a

per al proper curs escolar en compliment del que

determinar la classificació del sòl i que ja se’ls ha

hi ha establert en el plec de clàusules econòmic

enviat. Explica el senyor Gifre que la guarderia s’ha

administratives

de treure de l’escola de cares al curs vinent. S’hauran
d’adequar els terrenys, urbanitzar-los i, durant un

Explica l’alcalde que en el Ple del mes de juliol de

temps, més o menys un any, es farà amb mòduls i

2008 es varen aprovar les modificacions relatives a

s’espera que aquesta situació no s’allargui més d’un

les condicions d’explotació del Casalet i ara el que

curs. Segueix dient l’alcalde que ja s’ha confeccionat

es pretén es suprimir el punt cinquè d’aquestes

l’avantprojecte de la guarderia i que, en definitiva,

condicions, ja que poden generar confusió. Així, diu

aquesta és, de moment, la situació actual.

que al “Casalet“ no hi ha servei de menjador entès
com a tal més enllà que es pugui puntualment donar

A continuació pren la paraula el senyor Joan Geli per

alguna cosa de menjar, un biberó, etc., a la mainada.

demanar que si ara hi ha eleccions com és que no
s’ha fet un Ple extraordinari per la composició de la

Es tracta, en definitiva, de complir amb les necessàries

mesa. Pren la paraula el secretari, Josep Blanco, i

condicions i prestació dels serveis propis d’una

detalla que s’han fet gestions amb la Junta Electoral

guarderia d’aquest tipus sense que la corporació

de Zona i aquesta interpreta que no és preceptiu.

municipal pugui tenir problemes.
Demana el senyor Geli pel desbrossament dels camins
A continuació l’alcalde demana als membres de

i que no es faci tard com l’any passat. Pren la paraula

l’oposició si volen fer algun tipus de comentari al

el senyor alcalde i diu que es farà en breu.

Grups polítics
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Dos anys de govern de GMB,
un estil que funciona…
Fem un repàs a diferents aspectes de la vida del poble, veurem quin n’és el resultat
Local Social, volien canviar moltes coses i al final

El Rec del Molí es dóna per acabat, però encara no s’ha

res, dos llogaters en dos anys i més despeses per a

arreglat la pèrdua d’aigua al carrer.

l’Ajuntament, de moment ens hem quedat sense les
moreres...

El Local del Jovent, on sembla ser que no hi ha cap veí
content.

La Guarderia, l’espai on està actualment ha quedat
petit... Cap problema, en lloc de buscar una bona
ubicació, BARRACONS!!! i al costat d’una carretera.

L’aigua, ara tenim un telèfon 902 les 24 hores, però
l’aigua encara surt de color. La Festa de la Gent Gran,
s’ha fet anual però es perd personal. Bandera de

El Centre Cívic semblava que seria imminent –de fet

Catalunya, la fi... FI.

igual que la guarderia– i a dia d’avui (14 de juliol que
hem d’entregar l’escrit) encara res de res. Això sí, el

Revista El Castell, què millor que tot de gent de GMB

farem al costat del dispensari, tot just davant de la

al consell de redacció. Informació, pluralitat, debats

carretera!

d’idees, opinions...

L’Escola, és fantàstic tenir-la al centre del poble, però no

Uf, uf... val més que de moment tinguem una

s’hi cap. O sigui, que tindrem el local social a l’entrada

bona Festa Major que de la resta ja se n’encarrega

nord, el centre cívic a l’entrada per l’Escala, la guarderia

l’Ajuntament!!!

per l’entrada de Torroella..., l’escola al mig. Ja podem
anar preparant vehicles per anar amunt i avall.

Bona festa a tothom!!!

C/ Major, 41 - 17141 BELLCAIRE D’EMPORDÀ
972 788 591
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Balanç de la feina feta
Hem de començar aquest escrit fent referència a
la renúncia d’en Cèsar Hugas com a regidor, ja
que motius personals i laborals no li han permès
continuar la seva dedicació en les tasques que
aquesta responsabilitat li exigia. Ha estat un bon
regidor i des d’aquesta pàgina li fem arribar el
nostre agraïment més sincer.
En el ple ja vàrem anunciar la seva substitució per
la Montse Casas, que properament s’incorporarà
com a regidora. Aprofitem, doncs, per donar-li
la benvinguda i encoratjar-la per a aquesta nova
etapa que comença.
Ara que ja hem creuat l’equador del mandat a
l’Ajuntament, continuem treballant per millorar el
nostre municipi amb la mateixa dedicació del primer
dia. Des del principi hem intentat treballar per millorar,
dia a dia, diversos aspectes del municipi, com són
el manteniment, els serveis, el benestar social, la
cultura, etc. Són fets concrets que us hem explicat
en cada una de les revistes que s’han publicat en el
decurs de la legislatura.
A partir d’ara ens toca mantenir aquesta dinàmica
i concretar aquells aspectes i obres que per les
seves característiques podríem considerar-les com
les més emblemàtiques i de més envergadura que
es realitzaran durant aquest mandat. Ens referim
al Centre Cívic i a la rehabilitació del Castell. La
gestió d’aquestes obres sovint és massa lenta, com
la mateixa administració, però que amb dedicació i
constància s’acaben aconseguint.
Quan llegiu aquest escrit farà un mes que s’hauran
iniciat les obres del Centre Cívic, que ha de suposar
una millora substancial per al nostre municipi, ja que
cobrirà diversos àmbits: el del benestar social, amb
un espai per a la gent gran i el sociocultural, ja que
donarà cabuda a una biblioteca, sala de conferències
i espais per a cursets i entitats del poble.
Pel que fa a la rehabilitació del Castell on hi tenim
ubicat l’Ajuntament, en l’últim ple vàrem aprovar el
plec de clàusules necessari per a l’execució d’una
obra del tot necessària per les greus mancances que
té l’edifici, tant pel que fa als accessos com pels
problemes estructurals.
També voldríem destacar altres obres importants que
s’estan realitzant, com ara la del pati de l’escola, fetes
amb les subvencions de l’anomenat “Pla Zapatero”,
que han de suposar una millora important de l’espai
de joc del col·legi, i de tot el sistema de desguàs de

l’edifici. Les millores en l’enllumenat públic on s’han
afegit algunes faroles en punts foscos del poble (C/
Rajaret, C/ del Nord, C/ Orient, C/ Ponç Hug) i la
substitució de la majoria de bombetes amb altres
de baix consum. A més, en aquests moments estem
condicionant l’espai que ha d’enquibir la futura llar
d’infants on, provisionalment, hi emplaçarem uns
mòduls que permetran treure el Casalet de dins de
l’escola, amb l’engrandiment que suposarà d’espai
docent i l’acompliment del requeriment d’Educació
per poder adequar l’interior de l’escola. Per acabar
l’apartat de l’Àrea d’Obres i Serveis, cal comentarvos que s’està construint la deixalleria que ha de
servir per millorar els punts on actualment hi ha els
contenidors i evitar, d’aquesta manera, l’aparició de
material voluminós en diversos punts del municipi.
Pel que fa a l’Àrea de Joventut, s’ha incorporat la
nova tècnica del Consell Comarcal del Baix Empordà,
la Marta Lucero, que compartim amb els Ajuntaments
de la Tallada i Albons. També cal destacar la
consolidació del grup de Joves de Bellcaire, que
han col·laborat en l’organització del sopar de la Nit
de Sant Joan, en el muntatge del bar de les Nits a
la Fresca i en altres activitats del poble. Esperem
i desitgem que les seves ganes de participar en la
vida social del nostre poble segueixin endavant.
A més, durant els mesos de juliol i agost, prop d’una
quarantena de nens i nenes han gaudit de les activitats
del Casal d’Estiu, que aquest any s’han dut a terme
al local social. I no podem acabar aquesta secció
sense parlar-vos de la XI Festa-Homenatge a la Gent
Gran, que amb el compromís de celebrar-la cada any,
va ser una festa molt bonica i entranyable.
Quant a l’Àrea de Cultura, tal com us vam dir en
el número anterior de la revista, us fem un balanç
de com han funcionat els cursos d’hivern. Dels nou
cursos que es van oferir, vuit es van poder tirar
endavant, alguns plenament consolidats i d’altres es
van consolidant amb la vostra resposta. En total, han
estat prop de vuitanta els alumnes que han passat
pels diversos cursos, cosa que des de l’Àrea de
Cultura ens permet fer una valoració molt positiva pel
que comporta d’enriquidor la possibilitat de continuar
formant-nos sense moure’ns del nostre municipi.
Aquest juliol i seguint amb el cicle de les Nits a la
Fresca, pensem que s’ha ofert una proposta variada,
de qualitat i amb la voluntat de potenciar els nostres
músics locals. Agraïm la col·laboració de tota la gent
que ha fet possible el cicle. I ara ja només ens queda
desitjar-vos que passeu una molt bona Festa Major!

Opinió
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Els nostres marits
Som una colla de matrimonis que tot sovint ens reunim per
fer sopars o dinars a la barraca d’uns o al mas d’uns altres.
L’estiu passat els nostres marits varen arribar als seixantacinc anys, i ho vàrem celebrar amb una sonada festa al
mas d’uns d’ells.
D’allà va sortir aquest escrit que les dones vàrem dedicar
als nostres marits. El traspasso aquí sense cap més motiu
ni ànim de fer esbotzar un somriure al mig de tanta crisi i
tants maldecaps.
Reflexions d’unes dones resignades
Des d’aquí presents no entenem que sigui motiu de
celebració que els nostres marits ja caduquin i se’ns facin
vells... I... és que acaben de fer-ne seixanta-cinc: aquesta
és la trista realitat.
I encara que ens dolgui i ens sembli que no sigui veritat...
amb tristesa hem de reconèixer que ja els tenim a la
tercera edat.
Sembla ahir quan festejàvem... sols paraules dolces ens
deien, i se’ns menjaven a petons... però mireu quin canvi
ara sempre males cares, i només per rondinar són bons.
Escarxofats davant la televisió, s’empassen fins i tot la
publicitat, això és un símptoma que demostra que ja estan
a la tercera edat.
De joves tot era prohibit, i tot ens deien que era pecat...
però tenia una emoció i un cert al·licient fer-ho tot d’amagat.
Ara que tot està permès, fins les més estranyes poses
i piruetes tenim els nostres marits a la tercera edat i no
estan de punyetes.
Sexualment eren com els grans toreros que saltaven al
“ruedo” al primer avís.

Ara... són com rellotges espatllats amb la broca marcant
sempre les sis.
És que han perdut l’empenta i l’agressivitat, això és un
altre símptoma que els tenim a la tercera edat.
Molts ja són avis i això els omple de gran satisfacció;
juguen i els cau la baba quan el nét els fa un petó.
Tot fent el mascle diuen que els és un trauma ficar-se
una iaia al llit, però no saben que per a nosaltres dormir
amb ells, és un al·licient molt petit.
Els nostres marits, ja estan a l’època del si no fos...
el que no té una malaltia o una nafra... en té dues.
Uns tenen sucre o colesterol, altres pròstata, algun corre
desdentegat... són els símptomes claríssims que ja han
arribat a la tercera edat.
Jubilar-se i viure bé ara és la seva única obsessió,
i que nosaltres els fem de majordomes i ells... a viure
com un rector.
Amb aquesta bona vida anar augmentant la corba
de la felicitat i no volen ni sentir parlar de la paraula
“productivitat”.
No els podem abandonar ara que s’han fet vells... els
seria molt greu canviar de gàbia els seus ocells.
És per això que encara que patamancs, greixos i una
mica eixarreïts els hem d’aguantar i tenir paciència: són
els nostres marits.
Hem de reconèixer que han sigut i són l’amor de la nostra
vida, Déu els va crear i ens els va fer a mida.
Són com els bons vins, que amb els anys agafen
qualitat ara a la tardor de les nostres vides, canviar-los
seria un pecat.
CatALIna Puig GOu

Desbrossament sostenible
En el número 29 –agost 2005– de la nostra revista
El Castell vaig exposar la meva disconformitat per
la manera com s’havia fet el desbrossament dels
marges i recs dels camins del nostre municipi,
especialment pel dany que es causava als arbres
d’aquests espais (branques escapçades i capolades,
troncs amb fortes patacades i arbres petits trencats).
Als tres anys següents no hi va haver cap millora
evident i crec recordar que l’any passat es van fer
visibles destrosses.
Tanmateix, enguany tot ha canviat i en les dues
passades que ha fet fins ara –30 de juny– l’empresa
encarregada ha mostrat una clara sensibilitat de
protecció dels arbres: no s’ha anat a rautar al costat

dels troncs, s’han trencat poquíssimes branques i
fins i tot s’ha protegit una petita zona d’incipients
tamarius que han sorgit al començament del camí
de la Font de Montserrat, rebrots dels que hi havia
hagut fa una colla d’anys.
D’altra banda, la intervenció en la vegetació dels
recs ha estat més sostenible: no s’ha desbrossat el
marge més allunyat del camí i no s’han arrasat les
espècies del fondo.
Esperem que l’actuació que s’ha fet no sigui flor
d’un estiu i en futurs cops es mostri la mateixa
cura en la protecció dels arbres d’aquests llocs cada
vegada més escadussers. Que així sigui!
Jaume Hugas i Solés

Tots aquells escrits adreçats a aquesta secció seran publicats sempre i quan siguin respectuosos, estiguin degudament
signats i no tinguin més d’una pàgina word (uns 3.000 caràcters amb espais).
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La sostenibilitat
a les comarques gironines
Fa més d’una vintena d’anys que hom sent a parlar de conceptes com la
sostenibilitat i el desenvolupament sostenible, i avui dia aquests conceptes
formen part de gairebé totes les agendes polítiques d’àmbit local i global. Posem
per exemple el cas del Programa 21 de la Cimera de Rio de Janeiro (1992), la
Cimera Mundial per al Desenvolupament Sostenible de Johannesburg (2002), que
concretava els compromisos que han de fer possible el desenvolupament
sostenible arreu del planeta, el nou Estatut d’Autonomia de Catalunya (2006),
o sense anar més lluny, l’Agenda 21 del Baix Ter i el Pla d’Acció Local per a la
Sostenibilitat de Bellcaire d’Empordà (2006).
Però, què entenem per sostenibilitat i
per desenvolupament sostenible? I com
s’expliquen a les comarques gironines?
Segons un informe elaborat el 1987 ,
la sostenibilitat es basa a: “satisfer les
necessitats de la generació actual sense
comprometre la capacitat per satisfer les
necessitats de les generacions futures”.
De fet, el terme original va ser el de
desenvolupament i s’entén per aquell
tipus de desenvolupament que és capaç
de satisfer les necessitats actuals sense
comprometre els recursos i possibilitats
de les futures generacions. Per exemple,
una activitat com tallar arbres d’un bosc,
assegurant la repoblació, es considera

Foto: Carles B. Gorbs

sostenible perquè es pot mantenir a
mitjà i llarg termini, mentre que consumir petroli no és

sistemes d’estalvi d’energia o tecnologies basades en

sostenible, ja que fins a la data no es coneix cap sistema

l’ús d’energies renovables, que proporcionin la mateixa

per crear petroli a partir de la biomassa.

quantitat d’energia que el combustible fòssil consumit.
Ara bé, com podem traduir aquests conceptes d’ordre

Altres definicions,

també interessants, proposen

global al dia a dia concret i, sovint, d’àmbit local? Com

que una societat sostenible és aquella en la qual els

podem aplicar el conegut principi ecologista de pensar

recursos no s’utilitzen a un ritme superior al del seu

globalment i actuar localment?

ritme de regeneració; no s’emeten contaminants a un
ritme superior al que els sistemes naturals són capaços

En aquest sentit, des de l’any 2006 l’Observatori de

d’absorbir; i els recursos no renovables s’utilitzen a un

la Sostenibilitat de les Comarques Gironines, elabora

ritme més baix per tal que es puguin reemplaçar. En el

indicadors per mesurar i seguir la sostenibilitat, les

cas dels combustibles fòssils (petroli), això vol dir que

dinàmiques socials i ambientals, tant a nivell de

cal utilitzar una part de l’energia alliberada per crear

comarques gironines com a nivell local o sectorial, i

1

L’informe de la Comissió Brundlandt. La senyora Brundlandt fou primera ministra de Noruega i l’any 1990 rebé l’encàrrec de l’ONU de redactar un primer informe per preparar
la Cimera de la Terra de Rio de Janeiro (1992). / 2 Herman Daly.

3

L’Observatori és un projecte del Centre per a la Sostenibilitat Territorial (CST): www.centresostenibilitat.cat. El CST vol ser un espai d’observació i producció d’informació
ambiental, útil per a experts i professionals de diferents àmbits, municipis, entitats i societat en general.
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La sostenibilitat es basa a: “satisfer les
necessitats de la generació actual sense
comprometre la capacitat per satisfer les
necessitats de les generacions futures”.

la divulgació i la participació ciutadana en l’àmbit de
la sostenibilitat. També facilita als municipis i a altres
institucions o entitats la possibilitat de fer un estudi
personalitzat de la sostenibilitat a nivell local.

Comarques gironines
Sostenibilitat (2006) que preveu un total de 6 línies de
Així, el passat 4 de juny de 2009, l’Observatori va

treball, 19 programes i 86 accions locals per a la sostenibilitat.

presentar el segon Informe de Sostenibilitat, en el qual es
destaca, entre altres, les següents qüestions de caràcter

A nivell de canvi climàtic, s’observava una tendència a

general pel que fa als municipis i comarques gironines.

l’escalfament i una pujada del nivell del mar de 2,8 mm/

La capacitat d’absorció de CO2 del territori és inferior a

es produïa 16 dies abans i la caiguda 13 dies més tard

any ; el brot de fulles caduques als boscos mediterranis
les emissions generades. El 2026 l’espai global construït

que fa 50 anys. La diagnosi realitzada a Bellcaire el

podria ser equivalent al Massís de les Gavarres i el Cap

2005 calculava la petjada ecològica del municipi, que és

de Creus junts (més de 53.000 ha, el que significa un

una mesura del grau de contribució al canvi climàtic, a

ritme de construcció de 4 ha/dia). Com influirà la crisi

partir de les emissions de CO2. El resultat va ser que es

en aquest tipus de progrés? sobretot si es té en compte

necessitava 1,68 vegades la superfície forestal existent

que en algunes poblacions el sector de la construcció

al municipi per absorbir les emissions amb efecte

ocupava més del 30% dels treballadors.

d’hivernacle generades a Bellcaire.

Quanta

més

població,

més

fragmentació del territori, i més
abstenció a les eleccions municipals.
En canvi, els municipis més petits
són els més participatius.
Actualment només els municipis
de

més

de

20.000

habitants

tenen una freqüència mitjana de
busos intermunicipals superior a
10 serveis/línia/dia. Per tant, el
sector del transport col·lectiu té
un ampli recorregut per millorar
substancialment, sobretot si es té
en compte que les inversions en
aquest sector comporten beneficis

Foto: Carles B. Gorbs

socials i ambientals a curt, mitjà
i llarg termini (més accessibilitat de tota la població

Quant a la mobilitat, l’informe assenyalava que el 80%

als serveis, menys emissions de gasos amb efecte

dels desplaçaments es realitzaven en vehicle privat,

d’hivernacle).

Bellcaire superava, l’any 2001, aquesta tendència amb
un 92% de dependència de l’automòbil. En l’àmbit de

Ja en el primer Informe de Sostenibilitat dels municipis

la producció de residus sòlids, l’any 2004 el municipi de

i les comarques gironines (elaborat el 2007) es posava

Bellcaire generava 0,72 kg residus/hab./dia, inferior a la

de manifest que un 83 % dels municipis havien elaborat

mitjana de les comarques gironines (amb a mitjana de

o estaven en procés d’elaboració de l’Agenda 21, com

2,5 kg/hab./dia) i del global de Catalunya (1,55 kg/hab./

és el cas de Bellcaire, amb un Pla d’Acció Local per a la

dia). En canvi, pel que fa al consum d’aigua, la xifra de

4

El diòxid de carboni és un dels principals gasos causants de l’efecte hivernacle.

5

La tendència a l’increment de temperatura mitjana de Catalunya (des de 1869 a 1998) i per sobre de les mitjanes de manera continuada a partir de la dècada dels 80.

6

En diferents mesures al mar en superfície i a 80 metres de fondària realitzades a l’Estartit.
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271 l/hab./dia era superior a la mitjana de les comarques

ha el Consell Comarcal, amb el seguiment de l’Agenda

gironines, de 225 l/hab./dia.

21 del Baix Ter, el Consell d’Iniciatives Locals per al
Medi Ambient de les Comarques de Girona (CILMA) de

Doncs bé, aquests indicadors ens donen algunes pistes

la Diputació de Girona, o el propi Consell Assessor per

de cap a on podem començar a caminar envers la

al Desenvolupament Sostenible de la Generalitat de

sostenibilitat en l’àmbit de Bellcaire: la mobilitat, la

Catalunya, que des del 1999 té la missió d’assessorar

reducció d’emissions causants de l’efecte hivernacle

el Govern en la sostenibilitat del país, des del rigor, la

o l’ús més eficient de l’aigua. I el més important, en

coherència i l’expertesa, exercida amb autonomia i

aquest recorregut, Bellcaire compta amb un seguit

transparència.

d’eines i d’entitats que poden ajudar-lo a assolir els
seus reptes de sostenibilitat. Ja s’ha esmentat el

Ja ho deia el clàssic Homer: “tant important és la fita

Centre per la Sostenibilitat Territorial, però també hi

com el camí per arribar-hi”...

Per a més informació:
Agenda 21 del Baix Ter:
http://www.geoservei.com/index.php?page=ca_Agenda+21+Baix+Ter
Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Baix Empordà:
http://www.baixemporda.cat/ajuntaments/30
Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona (CILMA):
http://www.cilma.org/
Centre per la Sostenibilitat Territorial (CST):
http://www.centresostenibilitat.cat/
Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS):
www.gencat.cat/cads
Virgínia Domingo Reig
Ambientòloga

FUSTERIA

CARLES GIFRE QUER
Plaça Comptes d’Empúries, 8
Tels. 972 78 85 04 - 972 78 85 96
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Rehabilitació Cases rústiques
Venda de Solars

Tel. 972 776 099 - Fax 972 776 266
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Narcís Cutrines Valls,
Siset de Can Mananna
Em dic Narcís Cutrines Valls i vaig néixer
a Bellcaire, en una casa adossada al castell,
darrere l’església, el 19 de novembre
del 1919. Els meus pares, tots dos també
nascuts al poble, eren en Josep Cutrines
Ferrers i la Carmeta Valls Pagès. Em varen
posar Narcís perquè el meu padrí va ser
el meu avi patern que també se’n deia, en
Narcís Cutrines Lluís. La seva dona era
l’Anneta, l’Anna Ferrers Nicolau.
Ells no eren de Bellcaire, però no sé de
quin poble varen venir.
Els avis per part de mare eren en Josep Valls Faixedes de

Quan tenia aproximadament 2 anys, vàrem anar a

Valldevià i la Rita Pagès Creixell de Torroella de Montgrí.

viure a Can Mananna, al carrer Molí número 26, que

L’any 1975, la casa on vaig néixer, igualment com les

és on ara vivim els estius i els caps de setmana. No

altres que hi havia adossades al castell com la fusteria

sabem d’on ve el motiu Mananna, venia amb la casa. La

d’en Carlos Gifre, en iniciar les obres per remodelar

va construir l’any 1871 un indiano bellcairenc, l’Esteve

el castell, ens la varen expropiar i tirar a terra. Així

Baguer, que havia fet fortuna a Amèrica, a Cuba. La

varen poder arreglar el castell que és patrimoni de tot

casa la va comprar més endavant un senyor que li deien

el poble.

el Manyo i llavors la meva àvia Anneta, que era pubilla,
la va comprar després de casar-se amb l’avi.
Els avis per part de pare eren pagesos i vivien a la de
Can Quim Ramon, al carrer Bellcaire, entre Can Pau i
ca l’Udal. Per part de mare els meus avis havien tingut
un cafè, que se’n deia Can Badia, tot i que ells es deien
Valls de cognom. Era al costat de cal Ferrer, allà on
ara la Montserrat Nadal té la perruqueria. Era un local
molt gran. La casa potser feia 60 o 70 metres de llarg.
A dalt tenien una sala molt gran i, a més, hi tenien
gent a dispesa, uns 12 o 15 homes, que treballaven de
picapedrers de les carreteres que arreglaven els voltants.
També feien menjars. O sigui, que funcionava com una
fonda fins a l’any 1941 o 1942. Qui s’encarregava de
la fonda era la tia, però en acabar la guerra va tornar
l’hereu, l’oncle Pep, que era flequer, i es va quedar
l’edifici i hi va muntar una fleca. La tia llavors va muntar
un cafè-estanc a sota de la nostra casa, a Can Mananna,
i anys més tard va comprar Can Corbu (C/ Molí, 22)

En Siset, de petit, aguantant un conill a Can Badia. Porta
sabates i al Cantó es veuen unes espardenyes. Segurament
li varen treure les espardenyes per fer-se la foto.

i allà hi tornà a obrir un bar que poc després el va
arrendar a en Grabulosa i se’n va dir Can Guerra.
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Quan vaig tenir uns 10 anys, un dia se’m va botir la
clavia. Em pensava que era de jugar a futbol, que hi
jugàvem molt. No teníem cèntims i agafàvem parracs,
els lligàvem i em fèiem una pilota. Vaig estar patint
10 dies, cridant nit i dia, i els metges no sabien què
era, creien que era un procés reumatoide i que quedaria
amb el cor delicat, però passat aquest temps em vaig
anar recuperant de mica en mica i al cap de poc ja
treballava com un desesperat.
Vaig fer de pagès des dels 14 fins als 55 anys. Després
vàrem anar a viure a Girona amb la meva dona, la
Montserrat, que va haver d’estar un temps sense poder

Quan tenia uns
27 anys i ja havia
tornat de la
guerra i de la mili.

treballar per problemes en una vèrtebra. Quan vivíem a
Bellcaire treballàvem terres arrendades. Al principi era
una explotació, ja que partíem la collita en dues parts,
una per a l’amo de la terra i l’altra meitat per a nosaltres.

havíem de donar una tercera part de la collita.

No era un tracte massa just, ja que nosaltres, a més
de posar la feina, també hi posàvem els adobs i les

A casa érem quatre germans i jo sóc el gran. El segon

llavors. Treballàvem terra cap a la Tallada, prop de Can

és l’Àngel, el tercer en Ricardo, que ja és mort, i el

Xafarder, 18 vessanes, també 6 vessanes més prop del

petit és en Josep. Quan anava a estudi el mestre volia

mas Rovires. De terres nostres en teníem a l’Aspre, un

que a casa em fessin estudiar. Però a casa no teníem

olivar a la Carrerada (prop de la pedrera d’Ullà) i un hort

misses (no teníem diners) i anar a estudiar volia dir

a sobre Can Guerra. Les terres que teníem arrendades

pagar dispesa a Girona, que era molt car. En ser el gran

eren d’una dona de Torroella, la Sra. Ferrers, que va

de seguida vaig començar a ajudar el pare i per a mi es

quedar vídua i més endavant s’ho va vendre a en Suñer

varen acabar els estudis. Però a les nits no parava de

de la Bisbal, que tenia una farinera i ens va fer millors

llegir llibres de Juli Verne, Hemingway, o llibres d’història

tractes. Vàrem passar de mitges a terç, o sigui, que li

d’Alexandre Magne, Juli Cèsar o Aníbal. L’Àngel, que li
agradava molt la música, sí que va poder estudiar al
Liceu. Els altres dos germans també varen estudiar, un
va ser mestre i, el petit, capellà.
Anàvem molt justos per poder fer-los estudiar, anàvem
fent, però era molt difícil, gràcies a Déu no vàrem deure
mai res a ningú. La meva mare no tenia gaire bon
caràcter però era molt bona administradora, d’un duro
en feia 10 i amb el menjar i amb tot era molt bona.
Com que no teníem gaires diners sempre havíem de
comprar animals de segona mà per treballar i és clar,
tothom es treu el més dolent que té. Teníem un matxo
guit, que tirava unes coces que no sé pas per què no
em va matar. El vaig tenir des dels 14 anys fins que vaig
anar a la guerra. No volia que li posés el bastet, un jou
de cuiro que els hi posàvem a sobre per després lligar
les cametes del carro, i em tirava unes coces!

El seu fill Àngel Cutrinas amb la seva dona Cati Figueras i
la néta, la Mar, l’any 2008.

Recordo, quan es va proclamar la República, que tothom
es pensava que aniria molt bé. Després va venir la guerra
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Semblava que m’entravessaven agulles de tant de fred!
I jo calçat amb espardenyes! No em varen donar unes
botes fins que no vaig anar al front i allà hi vaig estar un
any i 5 dies. Nosaltres no fèiem trinxeres com els altres
soldats, deien que les trinxeres eren per als covards. El
que vaig tenir va ser molta sort de seguir amb vida. Quan
es va acabar la guerra ens feien anar d’aquí cap allà. Cap
a Penyafiel, a Valladolid, als Monegros, a Madrid i així fins
que em varen llicenciar als 21 anys. Al cap d’un temps,
quan ja era a casa, em varen tornar a cridar per anar a fer
el servei militar. Aquesta segona vegada fou terrible, altre
cop a l’exèrcit. Em varen enviar a Girona i hi vàrem passar
molta gana. Ens donaven mongetes grauades (picades
per cucs) i xusco (una barreta de pa per a tot el dia). No
en teníem ni per començar. Recordo que el primer dia de
permís que vaig tenir, en arribar a casa, la mare em va
fer una truita de sis ous, i així vaig estar menjant durant
10 dies fins a quedar tip. Llavors heu de pensar que quan
menjaves carn era per una festa assenyalada, com per
Nadal. Allà a Girona a vegades menjàvem carn de mul
vell. Una vegada ens vàrem menjar una cansalada que
quan ja la teníem quasi acabada ens vàrem adonar que
feia pudor i que estava podrida, però tant ens era, vàrem
continuar menjant-la tota! Durant la postguerra a capital
En Narcís amb la Montserrat i la Mar a l’exterior
de Can Mananna.

es passava molta gana, aquí al poble almenys tenies blat
de moro i altres coses i anaves tirant, però a la capital no
hi havia menjar.

quan jo teia 16 anys i mig, l’any 1936. Tenia un cosí a
França i quan em va tocar anar a la guerra, als 18 anys,

Quan vaig tenir 25 anys em van llicenciar definitivament,

feien tants disbarats uns com altres, així que vaig decidir

per tant vaig perdre els millors anys de la meva vida,

passar a França, que jo no volia saber res d’aquesta

entre la guerra i la mili. Quan vaig tornar no em vaig

guerra. Per travessar la frontera vaig anar fins a Figueres

casar de seguida, sinó que tenia ganes de divertir-me i

amb l’auto de línia, de Figueres a Rabós amb bicicleta i

les noies de la meva edat es varen anar casant i al final ja

allà m’esperava a mi i a dos més un noi de setze anys per

tant m’era casar-me com quedar-me solter. Quan tenia

travessar les muntanyes caminant fins a Perpinyà. Érem

37 anys vaig anar a veure el meu germà que feia de

quatre criatures! Quan hi vaig arribar em varen fer triar

mestre a Bagudà i fou llavors quan vaig conèixer la que

entre anar amb en Franco o recular cap a Catalunya. Si

és la meva dona, la Montserrat Vilarassa Torrent, amb

reculava m’haguessin afusellat per ser desertor, així que

la qual em porto 17 anys de diferència. Ens vàrem casar

vaig anar a parar amb tren al País Basc, a Sant Sebastià.

el 21 de setembre de 1957 a Bagudà i l’any següent va

El pare era de la Unió de Rabassaires, que eren més

néixer el nostre fill, l’Àngel Cutrines Vilarassa. Vàrem

aviat d’esquerres i republicans i jo em vaig trobar a Sant

venir a viure aquí a Bellcaire.

Sebastià buscant algú que m’avalés i pogués anar al front
per evitar que em pelessin. Allà hi vivia un parent de Can

Recordo que a Can Badia i per les festes assenyalades

Camps que tenia una moto i feia d’enllaç amb el govern

com la Festa Major, Cinquagesma, comunions, venia

d’en Franco i fou ell qui em va avalar i vaig entrar al terç

un fotògraf que es deia Fargnoli a retratar a la gent del

del requeté. El meu terç es deia d’Abarzuza de Navarra

poble. Portava unes ulleres grosses, però no recordo

i anàvem amb una boina vermella que ens diferenciava

la seva fisonomia. És per això que tenim alguna foto

de la resta de soldats. Era l’hivern i ens varen enviar a

d’aquells anys, ja que les fotos eren cares i no sempre

Àvila. Quan vàrem baixar del tren estàvem a 14 sota zero!

en podíem pagar. Per la Festa Major teníem uns parents
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de pollastre, d’ànec i d’oca. També la meva mare feia
platillo i per postres pomes de relleno (pomes cuites amb
carn), galetes i xocolata o bé també amb botifarra dolça.
Així menjàvem durant aquells dies i dormíem tots a la
casa i també als graners i a les païsses. Imagina tenir 80
persones a dispesa durant 3 dies, entre parents i amics!
Quan es va mecanitzar el camp, moltes famílies varen
deixar de fer de pagès com nosaltres, perquè en no tenir
suficients terres no hi teníem la vida. Així, als 55 anys vaig
anar a Girona a fer de delegat administratiu d’una empresa
El dia del
casament
entre en
Narcís i la
Montserrat
l’any 1957.

que tenia la fàbrica a Barcelona, dedicada a l’hostaleria
que es deia Eurast. Es dedicaven a fer màquines de rostir
pollastres, cuines... Després vaig treballar un temps de
manobre a Vila-roja i finalment en una fàbrica de cera on
fèiem figures, ciris, fins que em vaig jubilar als 65 anys.

d’Ullastret que venien a casa i s’hi estaven durant tres
dies a menjar i a dormir i després nosaltres anàvem

Ara, amb la meva dona, passem temporades a Girona

a casa seva. Eren uns propietaris grossos que tenien

i sempre tenim un peu a Bellcaire, sobretot a l’estiu,

100 vessanes de terra i a vegades ens ajuntàvem 80

que anem a banyar-nos a Empúries i a la tarda cuido

persones menjant i dormint a casa seva! El dia de la

l’hort. Els meus passatemps són la lectura, els escacs i

festa hi havia molt bon menjar a diferència dels altres

els mots enreixats i no m’avorreixo gens, al contrari, la

dies que menjàvem patates, llenties, cigrons i poca carn.

jubilació és la millor època de la meva vida!

L’àpat de la festa començava amb una escudella i carn
d’olla on hi havia de tot: pilota, macarrons, fideus, arròs,

Transcripció: Montse Casas

encara que poca verdura. I tot seguit venien els rostits

Text: Mariona Font

can brancós - turisme rural

www.canbrancos.com
tel. 972 788 581
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Temps d’AMPA.
Paraula, iniciativa i participació
Acaba un curs escolar més i, com sempre, una
aturada al ritme diari ens deixa a tots plegats,
grans i petits, una mica descarregats de les
pressions escolars; i és en aquest temps, en
què a part de gaudir plegats d’unes altres
experiències

educatives

més

relacionades

potser amb la natura, amb l’esplai, amb l’esport
i amb altres relacions humanes, és també el
moment de fer balanç de la feina feta i, fins
i tot, per què no, de fer un salt en el temps i
recordar espais del passat plens d’experiències i
coneixements que, de ben segur, ens generaran
aquella sensació idònia i reconfortant que es
necessita a vegades per seguir endavant, i
col·laborar amb tota l’escola en l’apassionant
tasca de l’educació dels nostres fills i filles.

Col·locació caseta de fusta.

Un cop de pilota, d’ara fa uns quaranta anys

Aquestes segregacions arcaiques que separaven per
classes els nens i les nenes i unes instal·lacions, mobiliari

Saber que l’edifici de l’escola aviat farà quaranta anys

i estris escolars molt i molt envellits, varen anar canviant

ens va portar camí de Jafre una tarda del mes de juliol

molt a poc a poc gràcies, primer, al vist-i-plau intel·ligent

per conèixer, parlar i passar una estona agradable

i suspicaç de mossèn Joaquim i, segon, a l’ajuda de

tot recordant, amb un dels actors principals d’aquell

l’Ajuntament d’aquell moment i a la d’alguns pares

moment (el Sr. Josep Alabau i Coloma) que juntament

d’alumnes que van aportar el necessari per cobrir les

amb la Sra. Montserrat Darnaculleta Poch varen ser els

mancances bàsiques. El problema gros va venir quan

mestres de l’escola de Bellcaire els anys 60.

als voltants de 1965 des del Departament d’Inspecció
d’Ensenyança Primària es volia clausurar l’escola de

El 1961 arribava a Bellcaire un mestre jove que substituïa

Bellcaire per la idea que s’estenia sobre la concentració

el Sr. Calderó, el qual havia estat mestre del poble des de

escolar, i enviar els mestres, nens i nenes cap a l’escola de

1934. Les escoles, en aquell moment, estaven ubicades

l’Escala. És en aquell moment que tant el Sr. Josep com la

al Castell, concretament a l’actual sala de plens hi havia

Sra. Montserrat es van negar a traslladar-se a la població

l’aula dels nens, i a l’actual ubicació de les oficines de

veïna preferint, si és que era necessari, traslladar-se lluny

l’Ajuntament hi havia l’aula de les nenes.

del Bellcaire, un cap a Girona i l’altre cap a Castell d’Aro.

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

Ctra. de l'Escala, s/n (km 3)
Tel: 972 78 81 62 - Fax 972 78 83 57
17 141 BELLCAIRE D'EMPORDÀ
custalssl@girona.com
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haver de trobar la ubicació correcta, aprofitar
les subvencions obtingudes i realitzar les obres
amb un pressupost força escàs; és aquí on va
tornar a entrar en joc la importància del paper
dels pares i mares, i dels amics de l’escola. El
Sr. Alabau recorda i agraeix l’ajuda de tothom
en general, i del constructor de l’obra, el Sr.
Valentí Llorenç en particular, ja que sense la
seva participació activa, tant en el redactat del
projecte com en la construcció de l’edifici, no
hauria estat possible aconseguir una escola
tan moderna i ben acabada per aquell temps.
Un cop acabada l’obra i fet el trasllat amb

L’hora del conte.

la col·laboració de tothom, el poble sortia
d’aquella crisi que podia haver desembocat,

Aquesta negativa va provocar dues reaccions en

si s’hagués quedat sense escola; i comptava amb un

l’inspector d’Ensenyança Primària d’aquell moment (el

futur esperançador, a on l’educació dels nostres fills i

Sr. Justo Fonseca); la primera: d’expectació cap a una

filles, gràcies a la il·lusió, dedicació i vocació, malgrat les

postura que no es comprenia, ja que tot i les petites

possibles errades, de tots els mestres, va ser i ha estat

millores, l’escola de Bellcaire d’aquell moment era pobra

un repte compartit per tothom.

i bastant malmesa; i la segona reacció: de solidaritat,
perquè l’aposta d’aquells dos mestres era cap a una

L’any 1971, el Sr. Alabau va deixar l’escola per traslladar-

millora integral de l’educació a Bellcaire, oferint una

se prop de Girona, a on va combinar la professió de

solució llargament reclamada, la qual era construir un

mestre amb els estudis de llicenciatura d’història; aquí

edifici nou per a l’escola de Bellcaire.

a Bellcaire, la seva plaça la va substituir el Sr. Jaume
Hugas, el qual casualment havia estudiat batxiller a

Després d’una sèrie de negociacions, tot es va culminar

Saus - Camallera, amb el seu predecessor, abans que el

en un migdia d’hivern, a les portes de la sortida del

Sr. Alabau arribés al poble.

castell, quan amb una confirmació representada amb
una encaixada de mans entre el Sr. Josep i l’inspector

El secret de treballar plegats

Fonseca va estar interrompuda per una pilota provinent
d’un xut del petit de ca la Pepeta, Josep Font, que jugava

Fa uns trenta i llargs anys, cap al 1976, la situació es va

a la plaça amb uns quants nens a futbol, i va anar a

repetir, i va tornar la por per la possibilitat que l’escola

parar a la cara del Sr. Inspector; després d’un moment

s’hagués de tancar, perquè des de l’administració es

de silenci sepulcral, el Sr. Fonseca va prosseguir: “Això

considerava que les escoles rurals estaven plenes de

vol dir que hem de fer les escoles aviat…”.

mancances, i que cobrir les seves necessitats no era
una política avantatjosa. A partir d’aquí, a Bellcaire

L’escola rural, a mida de mestres i famílies

es va crear l’Associació de Mares i Pares (AMPA), amb

El model pedagògic d’un centre rural és una educació

anys de crisi (que per desgràcia ha estat cíclica, ja

propera i més individualitzada, en un entorn natural i

que fa un temps enrere també va estar en perill la

saludable; els avantatges són considerables, però la

continuïtat de l’escola) l’AMPA i els seus objectius es

falta de recursos també. El que fa que tot això funcioni

van anar consolidant i, tot i el temps transcorregut,

és la manera de fer, i a on totes les opinions i totes les

els objectius del passat enllacen amb els del present.

un primer objectiu: salvar l’escola. Després d’aquells

col·laboracions són vàlides.

L’objectiu fonamental de l’Associació continua essent el
de contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament

Aquestes premisses eren ben vives, també als anys 60, ja

que reben els nostres fills basant el seu funcionament

que un cop obtinguda l’autorització del departament, es va

en el diàleg i en la col·laboració amb els diversos sectors
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de la comunitat educativa. És en aquest sentit amb

u Amb motiu de la Diada de Sant Jordi i de la mà d’Olga

el qual es promouen diferents activitats de formació

Cercós vam organitzar una hora del conte que va tenir lloc

dels pares i mares al mateix temps que tota mena

la tarda de l’endemà de la diada al menjador de l’escola.

d’activitats culturals i lúdiques durant el curs escolar.
Enguany s’han dut a terme les següents:

u A finals d’abril, i com cada any, en el marc de la festa

petita, vam celebrar la Fira Escolar. Enguany va ser una
El mes d’octubre, i seguint amb la dinàmica d’oferir

mica “deslluïda” pel mal temps, ja que va ploure i es

conferències sobre temes que poden ser interessants

va haver de traslladar al Local Social, sortint del marc

u

per al conjunt de pares i mares, es va dur a terme una

habitual i incomparable que esdevé la Plaça del Castell per

conferència a càrrec del Sr. Josep M. Carbó, mestre,

aquest esdeveniment.

pedagog i filòsof: “La necessitat de posar límits als nostres
fills”. Va ser una conferència interessant i que ens feia

u Aquest any hi ha hagut diverses jornades de protesta

reflexionar sobre aspectes importants del dia a dia sobre

i vaga davant el rebuig manifestat de manera reiterada

l’educació dels nostres fills.

per la majoria del professorat i de la comunitat educativa
en contra del projecte de la nova llei d’educació (LEC), i

A primers de novembre vam celebrar la castanyada i,

per això el mes de maig es va organitzar una xerrada en

com a novetat, hi havia un espectacle de màgia que va

la qual varen participar la directora de la ZER, la directora

u

seduir grans i petits. L’exposició d’aquest any era sobre

del CEIP El Rajaret i dos representants de sindicats per

els contes infantils.

explicar les seves postures i poder exposar els motius de

u A finals de novembre vam organitzar una xerrada sobre

de les tres escoles que formen part de la ZER.

les protestes. Varen poder assistir pares, mares i mestres
la sisena hora en la qual van participar representants
de la ZER i també d’escoles on s’ha implantat la sisena

u

Com a gran novetat, aquest any hem organitzat la

hora. Es va obrir a tota la ZER i es va intentar que en

construcció d’una caseta de fusta per al gaudi dels nens

la ponència hi hagués representació tant dels qui tenien

durant les hores d’esbarjo de l’escola. I diem novetat per

arguments a favor de la sisena hora com dels qui en tenien

la originalitat de la iniciativa, que va ser molt ben acollida

en contra. Va ser una ponència enriquidora, oberta i, tot i

per part de tothom. La idea va ser la de dur a terme un

no ser concloent, donava peu a la reflexió i obria un debat

projecte comú i singular en el qual ens poguéssim implicar

interessant, donant idees sòlides per entendre i conèixer

pares i mares i sentir-nos-en partícips més enllà del que

millor tant els avantatges com els desavantatges de la

suposaria la simple compra d’un mobiliari d’aquest tipus.

seva implantació.

En la construcció, que es va dur a terme el dia 26 de
març, hi van participar pares i mares de l’AMPA. Va ser

u Pels volts de Nadal vam tornar a organitzar les quines

una experiència d’allò més enriquidora, sobretot, després

(3 dies) amb obsequis i premis de totes mides i, a més,

d’observar durant el dia a dia posterior a la construcció,

també vam comptar amb una important participació de

com els nens en gaudeixen (tant els més petits com

patrocinadors a qui agraïm la seva col·laboració.

també els grans).
I ja per acabar, i lligant passat i present d’aquest
article, voldríem entomar l’exemple de construcció de
la caseta de fusta com a model del que en un passat
ha representat i del que actualment representa l’AMPA
(i l’escola). La construcció d’aquesta caseta esdevé un
exemple de participació, de treball comú i de cohesió
social; en resum: una important fita en tot treball de
grup. Per tant, d’aquí en endavant, tant de bo sorgeixin
més projectes com aquest, més “CASETES de FUSTA”
per construir i així poder erigir entre tots plegats un
futur més participatiu, cohesionador i, en definitiva, un

Xerrada sobre la sisena hora.

millor futur per als nostres fills.
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Parròquia

Eleccions europees
Hi ha un fet incontestable en les darreres eleccions al Parlament
Europeu, celebrades el passat 7 de juny:
la mitjana catalana d’abstenció va ser del 62’5%.
Als votants habituals i constants, aquest alt índex

•

L’escandalosa xifra de l’abstenció és un signe de la

d’abstenció els va confirmar la seva visió pessimista de

desmobilització de molta gent. Fer possible l’interès

la política, als votants no tan assidus va portar-los a

i participació en el món de la política costarà molt.

engruixir la xifra dels abstencionistes i a la majoria de

La davallada és massa profunda.

partits polítics va semblar que no els preocupava, i que
estaven contents i cofois amb els resultats obtinguts.
Cap partit havia perdut. En van fer una lectura
ingènuament positiva.

•

L’abstenció sempre beneficia el sector més dretà i
conservador de la societat, el sector al qual ja li va
bé que es redueixi la política a votar i prou. Ajudar
a tenir criteris propis, ser conscientment crítics no

Hom esperava que una tan alta abstenció provocaria

interessa.

una revisió a fons i un canvi de manera de fer dels
partits polítics. Doncs, no. Tot continuarà igual.

És possible redreçar la situació? Caldria que els polítics

El fet de l’abstenció em porta a fer diverses consi-

d’esmena i emprenguessin nous camins.

entonessin un profund “mea culpa”, tinguessin propòsit
deracions:
Caldria deixar de banda tanta cridòria i tanta xerrameca
•

No s’ha fet i no es farà pedagogia política. I no

inútil i fer amb humilitat i constància un treball educatiu

em dieu que se’n fa a les campanyes electorals.

seriós per tal que els ciutadans prenguin consciència de

Els que es fa és el més allunyat del que hauria de

la importància i del pes de la política en la vida del poble.

ser pedagogia política. Les desqualificacions dels

Voldria pensar que ciutadans i classe política farem una

adversaris, els insults, cridar un grapat d’eslògans i

reflexió a fons i trobarem camins per construir una

frases fetes, són el trist bagatge de les campanyes

veritable democràcia.

electorals. Caldria trobar camins nous per fer que els
ciutadans s’engresquessin per la política. Presentar

Permeteu-me d’acabar amb unes consideracions de

programes factibles i continguts que ajudin a

l’Arcadi Oliveras, president de Justícia i Pau de Barcelona

constatar la importància de la participació política.

i un home políticament i socialment molt compromès. En
una entrevista i a la pregunta: “Li preocupa l’abstenció

•

Reduint la participació política a votar de tant en

electoral i el distanciament dels polítics respecte a la

tant ha portat a amplis sectors de la societat a

ciutadania?” responia: “L’abstenció és greu. Però cal

desinteressar-se de la política.

anar a l’arrel. La gent no participa en comicis per dos
possibles motius; primer, per menfotisme o manca
d’interès, i segon, perquè el poder polític ha avortat
tota iniciativa participativa de la societat civil”. I a la
pregunta: Per exemple? Responia: “Quan la gent ha
volgut participar més enllà de les eleccions, els governs
han tallat les ales. No ens van deixar fer un referèndum
sobre el deute extern i van posar moltes dificultats a la
campanya “Som el que sembrem” al Parlament. En tots
els anys de democràcia, no s’ha aprovat mai ni una sola
iniciativa legislativa popular.
Vicenç Fiol

Fulls de la nostra història
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Vivències d’un nen de la guerra
del 1936 al 1939
(Extret del meu arxiu particular. Cap. XVI - Les darreries de la República)
Els dies 6, 7 i 8 de febrer de 1939 les forces feixistes o

Allà comentàvem: Aquesta ha caigut cap a Can “Resta”.

franquistes (digueu-li com vulgueu) estaven aposentades

Aquesta al costat de Can “Figueretes”. Tot de cop,

a l’altra banda del riu Ter, es preparaven per creuar-lo ja

sentim un xiulet i... pam! Aquella va caure escassament

que, en la retirada, l’exèrcit republicà), a fi de guanyar

a 200 metres d’on estàvem nosaltres, al camp que en

temps, havia volat els ponts de Verges i Torroella.

dèiem d’en “Patei”, sota mateix de la “Costa” i al costat
de l’actual carrer del Rajaret.

Els dies anteriors era demencial veure la gent i gent que
passaven per les nostres carreteres, camí de l’exili. Era

Espantats els vells, les dones i les criatures del barri, tots

un èxode continuat.

vam córrer cap al castell. Els homes en edat de quintes
tots eren al front o amagats per no anar-hi, ja que feia
temps que es veia que la nostra era una causa perduda.
L’home que ens guiava en aquell afer era en “Quim
Fuster”. Ell ens digué: “Tothom al castell (la Capella de
Santa Maria). És l’edifici més segur del poble”. Ell estava
més nerviós que ningú. Va anar a casa seva a buscar un
“magall” i va rebentar la porta a fi que ens hi poguéssim
refugiar tot seguit, i es oblidar que a “Can Riera”, que
era al davant mateix, tenien la clau, ja que se servien
de l’edifici per assecar-hi el “blat de moro”.

Al camp d’en “Patei”, on van caure els dos primers obusos.
Es poden veure dues faroles del carrer Rajonet de la
urbanització acabada de construir.
A la dreta, els horts de “sota la costa”.

Allà dins hi feia un fred que pelava i, quan va ésser
cap al vespre, la meva àvia “Tuiets” (que era una dona
molt coratjosa) va anar a casa i va portar un parell de

La guerra, per al bàndol republicà, feia temps que estava

matalassos perquè la mainada poguéssim dormir. Ella

perduda. No hi havia res a fer. De totes maneres, anaven

anava sovint de casa al castell i mantenia la llar del foc

posant obstacles a tot arreu per protegir la retirada i

encesa a base d’anar-hi posant “capsots” de blat de moro

la gent que emigrava per donar-los temps a passar la

i cada vegada ens portava “braserats” de caliu a fi que

frontera francesa, emplaçant les bateries de canons i

ningú passés tanta fred. La meva mare, al revés de l’àvia,

obrint foc. D’aquí que el dia 6 de febrer la situació era

era una dona molt espantadissa que va estar malalta des

la següent: els feixistes s’havien posicionat al sud del

que jo vaig néixer fins que va morir i jo, naturalment,

riu Ter, en espera de poder-lo creuar. Els republicans,

amb 8 anys que tenia, el pare que l’havien cridat a files i

batent-se en retirada, de tant en tant, establien un

no en sabíem res, i l’avi que feia tres mesos que l’havíem

“vivac” per plantar cara (més que tot per facilitar de

enterrat, va fer que aquella situació m’afectés de tal

creuar la frontera ans no els agafessin presoners).

manera, que encara quan hi penso m’esgarrifo.

Un d’aquests “vivacs” el van plantar just a l’encreuament

Teníem la sort que el meu oncle Pons, tot i ser un home

del camí de Sobrestany amb la carretera de l’Escala. Allà

molt esverat (tothom el coneixia amb aquest concepte)

hi havia una bateria de canons, més que tot, esperant

quan el pare va marxar al front li va demanar que tingués

que els altres creuessin el riu per marxar corrent. Aquell

cura de nosaltres. Ell li va dir que per això no es preocupés

dia 6, pel matí, des de l’altre costat de riu van començar

i a fe que va complir. Gràcies oncle! No van transcórrer

a bombardejar als volts del poble de Tor. La gent que

mai dues hores que no sortís de casa seva i vingués a

habitàvem al barri del Castell de Bellcaire, havent dinat,

veure com seguíem i encoratjar-nos (algunes vegades,

vam anar al “Pedró” a veure com i on queien les bombes.

mentre els avions sobrevolaven el poble metrallant).
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pedra “volta grassa” que semblava oferir resistència. Més
que tot, per tenir companyia, allà vam anar. En aquell local
hi havia un gruix considerable de “pellofes” de blat de moro
que donaven força escalfor i, ben abrigats, vam passar-hi
la nit. Aquella nit, gairebé no vam sentir cap bomba que
esclatés. L’avi de la casa, en Miquel, allà a les dotze, va
voler sortir per anar a veure què passava. Va anar fins al
cantó de “can Camps” i, quan va tornar, ens va dir que
solament havia sentit disparar fusells i, molt de tant en
tant, i que havia sentit repicar les campanes de Verges.

Senyalat amb un cercle, el forat de sortida del projectil que
va caure al castell de Bellcaire. La capella de la dreta de Santa
Maria és on nosaltres estàvem, el dia anterior i, el mateix matí.

Aquella nit va ésser terrible. De tant en tant, sentíem

La vam passar força tranquil·la i, en fer-se de dia, algú
va passar dient que els soldats d’en Franco arribaven
pel camí d’Ullà. Que tothom pengés una peça de roba

una estampida, el “xiulet” corresponent i l’explosió.

blanca a finestres i balcons. Així ho vam fer. Però, tot

Llavors, el més coratjós dels d’allà reunits exclamava:

seguit, algú més va dir: “Què feu desgraciats! No vegeu

“No us preocupeu, aquesta ja ha passat”.

que són els últims dels nostres soldats que es retiren i,
si veuen això ens afusellaran a tots”. La gent, tremolant

L’endemà, ja hi havíem posat una mica de “pell morta”

de por, vés a córrer a retirar els draps blancs fins que,

(com se sol dir) i, quan va ésser cap a les dotze del

al cap de poc, van pujar a tocar les campanes i així vam

migdia, vam decidir anar-nos-en a casa, ja que vam

saber que ja “éramos nacionales”.

considerar que el perill era el mateix a tot arreu. Va
venir l’oncle Pons i li vam comentar. A ell li va semblar

Vam passar fluix, ja que dels aproximats 250 obusos que

bé. Així ho vam fer. Ens vam acomodar, el millor que

van caure al terme municipal de Bellcaire (alguns no van

vam poder, sota la volta de l’escala juntament amb

explotar), dins el poble, a més dels ja citats del castell i

alguns veïns ja que, això sí, tots cercàvem companyia.

Can Perich, també en va caure un al costat del safareig
públic en un porxo que hi tenia en Robert Barcelò com a

A les tres de la tarda d’aquell 7 de febrer, vam sentir fressa

ampliació de les serres, i també, un altre a les quadres

d’esfondrament. Va venir l’oncle, tot esverat, dient-nos

de la casa anomenada “L’Horta”, on en aquell moment hi

que acabava de caure un obús al castell, al pis del Sr.

residien la família Soles-Batlle i els hi va matar un cavall.

Calderó. Si encara haguéssim estat al nostre refugi del

Va ser l’única víctima dels tres dies de bombardeig.

castell no ens haguera pas passat res, però haguérem
tingut la mort a menys de 15 metres de distància.

Tots sabem com van anar les coses per espai de prop de
quaranta anys, però en aquell moment, després del que

Cap a les 5 de la tarda, vam comparèixer a casa dels

acabàvem de viure, la gent que no s’havia involucrat

germans Pepito (epr) i Quimeta Perich. Acabava de caure

amb política i que no esperava més que s’acabés

una bomba a casa seva. Ell estava tan nerviós que els ulls li

aquella guerra fratricida, i que pensaven que no tenien

sortien de les òrbites i la Quimeta no deixava de plorar. Eren

res a témer (almenys així ho esperaven) allò va ésser

una miqueta més grans que jo, però no deixaven de ser

una vertadera “liberación”. L’anàlisi de quin va ésser

criatures també. Els seus pares se n’havien anat a amagar-

el resultat, el deixarem per a un altre dia. A més, en

se a la muntanya i l’àvia estava asseguda a la vora del foc i

aquell moment, segurament no hi haguera hagut acord.

no es volia moure d’allà. Els deia: “Si m’han de matar, tant

Ara segurament seria més fàcil de posar-nos-hi, ja que

li fa aquí com en un altre lloc, a més, aquí ja n’hi ha caigut

qui més qui menys, tots hem patit les conseqüències

una. Que molt serà que n’hi caigui una altra”.

d’ésser catalans, separatistes i la gent més mal vista
per bona part de la resta d’Espanya.

Vam acabar de passar el dia sense novetat. En arribar el
vespre, la família Font Vinyes (que habitaven la casa de

Pau... i que duri!

l’actual Plaça del Castell, núm. 3) ens van convidar a anar
a casa seva, que hi havia un local, cobert amb una volta de

Valentí Llorens Pagès
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Església Sant Joan de Bellcaire
El passat dia 8 d’abril es complia el 25è aniversari de la inauguració de la
restauració de l’església de Sant Joan.
Aquí en tenim un recordatori: el programa d’actes.

Per molts anys!

Document facilitat per Joan Rodríguez Perisé

BAR

LOCAL SOCIAL
Pg. Vicens Bou, 80 - TORROELLA DE MONTGRÍ
Hospital, 52 - TORROELLA DE MONTGRÍ
Empordà, s/n - VERGES - TEL. 972 78 01 92
C/ Assutzena - L’ESTARTIT-RIELLS
C/ Molí, 4 - BELLCAIRE D’EMPORDÀ
Tel. 972 75 88 42 (particular) - 972 76 15 30 (obrador)

DE BELLCAIRE

Menús, brasa i... SOM ELS MILLORS!!!
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Sortida guiada a cala Pedrosa, cap d’Ultrera, la Foradada i cala Ferriol
El diumenge 22 de març, i
sortint des del “trencant” de
la base dels americans, es va
realitzar la sortida guiada a cala
Pedrosa i el cap d’Ultrera. La
segona sortida, a la Foradada
i cala Ferriol, es va realitzar el
diumenge 19 d’abril, finalitzant
les sortides d’aquest any amb
un aperitiu comú a la mateixa
cala. Unes 45 persones varen
gaudir de les sortides guiades a
càrrec de Narcís Arbusé.
Aquestes sortides han estat
organitzades

per

l’Àrea

de

Cultura i Esports de l’Ajuntament
de Bellcaire d’Empordà.

Tot el grup a cala Pedrosa.

El grup de la sortida a cala Ferriol i La Foradada.
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Sopar de dones
El divendres 27 de març es
va realitzar el sopar de dones al
bar de la Montse Herrera , amb
l’obsequi d’un davantal per a
totes les que varen assistir.

Cloenda dels cursos d’hivern
El divendres 5 de juny es va realitzar la festa de

organitzat des de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament. La

cloenda dels cursos d’hivern. Es van oferir tres classes

vetllada es va acabar amb un berenar-sopar sota les

obertes, una de tai-txi, de country i de cuina per a tots

moreres del Local Social. Agraïm la col·laboració i la

els alumnes que durant l’any han assistit a algun curs

participació de les prop de 30 persones que hi van assistir.

Mas Pantaleó, s/n
17141 BELLCAIRE
D’EMPORDÀ
GIRONA

tel. 972 78 81 38
fax 972 78 85 13
excavacionsfont@bellcaire.net
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Concert de l’Orquestra de Cambra de l’Empordà
A les 8 del vespre del divendres 3 d’abril,

de Mozart, Jae Eun Park i S. Mercadante en una

l’Orquestra de Cambra de l’Empordà dirigida pel

primera part, i peces de Txaikovsky en la segona. El

director convidat Young Chil Lee, director principal

concert es va tancar amb una peça del compositor

de la Sofia Philharmonic Orchestra i la flautista Hyun

català Xavier Montsalvatge. El concert es va dur a

Im Yoon van oferir un magnífic concert amb peces

terme a l’Església Parroquial.

Carrer Major, 27
Tel 972 76 50 62
Mòbil 629 86 95 95
17141 BELLCAIRE D'EMPORDÀ
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I Jornada Castell-Palau Comtes d’Empúries
El divendres 10 d’abril es va

A la Capella de Santa Maria va

realitzar la 1a Jornada a l’entorn

haver-hi una exposició de pintura

del Castell - Palau Comtes

de Lourdes Poch.

d’Empúries organitzada des de
l’Ajuntament.
La jornada es va iniciar amb la 1a
Trobada d’intercanvi de plaques
de cava amb la presentació de
la placa commemorativa del
Castell.
A la tarda, a partir de les 4 i

Trobada d’intercanvi de plaques
de cava.

Actuació de Josep Tero.

fins 2/4 de 8, petits i grans van
poder gaudir amb els originals
i enginyosos jocs de Gargot de
Joc a càrrec de Guixot de 8.
A continuació, es va portar a
terme, a l’interior del Castell,
a la Capella de Santa Maria, el
recital Bellcaire de Trobadors, a
càrrec del cantautor escalenc
Josep Tero. Unes 120 persones
van poder fruir del magnífic
recital.

Jocs de Gargot de Joc de Guixot de 8.

Una de les visites guiades al nucli antic de Bellcaire , a
càrrec de Nik Duserm.

Al llarg del dia es van fer dues visites guiades, una al
matí a 2/4 de 12 i l’altra a la tarda a les 5 de la tarda,
a càrrec de Nik Duserm. Unes 25 persones van assistir
a les dues visites on van poder visitar el nucli antic del
poble i els voltants.

Exposició de pintura de Lourdes Poch.
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Marxa del Xino-xano
El dilluns 13 d’abril, a les 8 del matí, al Local Social,
es va iniciar la XXXI edició de la Marxa del Xino-xano,
amb una assistència de 267 participants. Aquesta
alta participació s’ha de valorar molt positivament
tenint en compte, a més, que el dia d’abans i la
mateixa matinada va fer un temps plujós.
Tot el recorregut fou a peu pla seguint el terme
municipal. No obstant, la marxa més llarga es va
haver d’escurçar per trobar-ho inaccessible.
Els obsequis que es van donar, a l’igual que l’any
anterior, va ser un cabasset de ceràmica.
El primer participant sempre havia estat en Josep

Ram de flors i escrit en homenatge a Josep Font.

Font i en faltar entre nosaltres per primera vegada,
se’l va homenatjar com el primer participant tot

Aquesta marxa ha estat organitzada per la Comissió de

oferint-li un ram de flors amb una nota adjunta a la

la Marxa Popular amb la col·laboració de l’Ajuntament

seva muller, la Rosa. Aquest ram va ser portat per

de Bellcaire d’Empordà, Carnisseria Santi, Cooperativa

la Rosa a la seva làpida del cementiri.

Costa-brava i Fruites i Verdures Font.

Festa de la Gent Gran
La Festa de la Gent Gran,
que es va celebrar el
diumenge 14 de juny, es va
iniciar amb un ofici solemne
amb l’acompanyament del
grup Samara. A continuació
es va realitzar un excel·lent
dinar al local social amb
ball a càrrec de Nova
Gamma.

Els

assistents

van ser obsequiats amb
una fotografia aèria del
poble i una flor. Van ser un
total de 98 els assistents,
entre

homenatjats

i

acompanyants. Aquesta
festa va ser organitzada
per l’Àrea d’Acció Social de
l’Ajuntament de Bellcaire
d’Empordà.

Foto de grup de la Festa de la Gent Gran.
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Festa de la Divina Pastora
Els dies 24, 25 i 26 d’abril es va celebrar la Festa
de la Divina Pastora. Durant aquests tres dies de “la
festa petita” es van realitzar les següents activitats:
Nit Jove amb Acció Festiva; animació infantil amb
Els Trambòtics; partit de futbol infantils CF. Base
l’Empordanet – AE Roses; concert de cobla amb
La Principal de la Bisbal i ball amb l’Orquestra
Gramola i amb L’Orquestra Cristian & Domènech;
Ofici solemne amb acompanyament de la Coral
Vergelitana; audició de sardanes amb La Bisbal Jove
i fira escolar a càrrec de l’AMPA de l’escola. A més,
es va fer una exposició dels treballs dels alumnes de
l’escola El Rajaret a la Capella de Santa Maria.

Exposició de treballs dels alumnes del CEIP El Rajaret.

Audició de sardanes a càrrec de La Bisbal Jove.

Ofici solemne amb l’acompanyament de la Coral Vergelitana.

Animació infantil
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Nits a la fresca
Els dies 10, 12, 17 i 31 de juliol, al pati del Castell, a
la plaça Comtes d’Empúries i a la Capella de Santa Maria,

Espectacle de dansa.
Foto: Rafael Cruz.

s’han realitzat les activitats de la Nits a la Fresca.
El pati del Castell es va fer petit per poder gaudir de
les veus dels sets components que formen La Mata de
Jonc. El diumenge, dins de la Capella de Santa Maria,
vam fruir amb la música del Barroc que ens van oferir
Antiqum XXI. A més d’aquestes actuacions també va
haver-hi un espectacle professional de dansa englobat
dins de l’InterTOURdansa 2009 i fotofòrum.

Aquests actes han estat organitzats per l’Àrea de Cultura
de l’Ajuntament de Bellcaire d’Empordà i han comptat
amb la col·laboració de la Diputació de Girona, Àrea
de Patrimoni i Cultura del Consell Comarcal del Baix
La Mata de Jonc

Havaneres

Empordà, Interdansa i Joves de Bellcaire.

amb el tradicional cremat per a tots els assistents.
Aquesta cantada d’havaneres va ser organitzada

El grup d’havaneres Els Pirates van actuar el dia 8

per l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Bellcaire

d’agost, a les 22:00 hores, a la plaça del Castell,

d’Empordà.

Casal d’estiu
Uns 40 nens i nenes han participat
en el casal d’estiu organitzat des de
l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament.
Els monitors d’enguany han estat:
Óscar Jorquera, David Aguilera, Marta
Martí i la directora del casal Maria Colls.
Jocs, piscina a la Tallada, concursos
i esports diversos formen part del
continguts del casal on l’objectiu és

Nens/es i monitors durant el casal d’Estiu 2009.

passar-s’ho d’allò més bé.
Marta Fuster i Carbó
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“La música és el millor mitjà que tenim
per digerir el temps” W.H. Auden.
Hi ha gent que, dissortadament,
som força ignorants en el terreny
musical, tot i que fa temps vam
iniciar un seductor viatge sense
retorn cap al plaer que ens dóna
la música. És un viatge llarg, com
el d’Ítaca, ple d’aventures i de
coneixences, on l’únic equipatge
que traginem és la inquietud
intel·lectual, l’instint i una certa
tendència a l’hedonisme. En el
fons, no és gaire res més que
un nomadisme musical fàcil
d’entendre: la música ens permet
viure moments de veritable plaer.
Un d’aquests moments el vaig
viure en el concert “De amores y
de ausencias...”. Música domèstica
a l’Europa del sis-cents, del grup
Antiqum XXI, format per Óscar
Bonany i Capdeferro, contratenor;
David Murgadas, tiorba i guitarra
barroca i Pablo Garrido, violoncel
barroc, celebrat el 12 de juliol a la
capella de Santa Maria de Bellcaire.
Tenia moltes ganes d’escoltar l’Óscar Bonany. Fa un
parell d’anys, quan va actuar per la Festa petita, no vaig
tenir ocasió de sentir-lo. Jo era a la Plaça, enllestint amb
altres pares els preparatius de la Fira escolar, mentre ell
actuava dins l’església. A la sortida de la missa, però,
van ser molts els elogis que em van arribar de la seva
actuació. A aquests elogis, se m’hi sumava la curiositat
per una veu que no coneixia gaire, la de contratenor,
la veu més aguda en l’escala de veus masculines. Es
tracta d’una veu masculina en falset. La tessitura d’un
Antiqum XXI.

contratenor és la d’una contralt
o mezzosoprano, i pot arribar a
ser la d’una soprano. Era una veu
molt valorada al set-cents.
He de confessar que pateixo
una certa debilitat per la música
barroca. Tal com va explicar l’Óscar
Bonany en el decurs del concert:
“a finals del XVI la música inventa
la seva pròpia visió de l’antiguitat
clàssica”, i ho fa a partir d’un auge
de la música instrumental, que
permet desenvolupar els gèneres
instrumental i vocal, com és el cas
de l’òpera, entre altres. La música
barroca comprèn tot el segle XVII
i la primera meitat del XVIII. De
fet, tot i que l’òpera havia nascut a
finals del s. XVI a Itàlia, no és fins
al s. XVII que s’utilitza el mot per
definir el que fins llavors s’havia
anomenat drama musical o faula
musical.
Antiqum XXI ens va oferir un
programa rodó, exacte, diria. Era
un concert amb el qual era fàcil endevinar-hi hores i
hores d’estudi, d’assajos, de confidències musicals,...
per assolir un resultat excel·lent. Però si hi ha una
cosa que s’ha de destacar d’aquest concert, a més
de l’excel·lència, és la generositat. Va ser un concert
generós, no tant per la quantitat com per la qualitat.
Esplèndid va ser el repertori d’autors escollits, amb
peces de totes les etapes del barroc, des de Claudio
Monteverdi fins a Johan Sebastian Bach, i també
la programació de les peces ordenades segons les
nacionalitats: els italians representats per Monteverdi
i Caccini, els alemanys per Schütz i Bach, els francesos
per Lambert, els anglesos per Purcell i els espanyols
per Sanz, Hidalgo i Marín, a més d’un anònim. Tot això
va estar amarat d’una impecable posada en escena
aconseguida gràcies a l’expressivitat interpretativa del
solista i la fidelitat instrumental dels músics. A més, cal
agrair la subtil explicació, instructiva i discreta, amb
la qual solista i músics ens van anar conduint durant
tot el concert. Antiqum XXI –quin nom més avinent!–
ens va regalar un deliciós concert que no oblidarem.
Enhorabona, doncs, per aquesta actuació que ens va
permetre arrabassar-li al temps un moment plaer.
Gemma Garcia
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CANÇÓ

TORNA, TORNA, SERRALLONGA
Cada cop més veiem que el nostre
entorn està revolucionat i alterat pel que
alguna anomenen “l’evolució i el progrés”.
Tren d’Alta Velocitat, MAT, variants i
noves carreteres, molins de vent..., fan
que veiem reformat contínuament el
nostre paisatge amb el constant dubte
de la necessitat, de l’objectiu, de la
justificació... Davant de tot això, cal
demanar que torni en Serrallonga?

Far als Matagalls” i no hi explotessin l’urani i no els
hi “arrenquessin les pedres”. L’any 1980 aquesta cançó
de protesta serveix per donar nom al cinquè disc d’Els
Esquirols, un disc marcat per una temàtica ecologista i
de defensa de la terra.
La lletra de la cançó és curta però prou explícita, gaudiula i canteu-la sempre que ho creieu necessari.

TORNA, TORNA, SERRALLONGA
Del cor de les Guilleries
sortirà un gran espetec

L’estiu del 1968, en unes colònies per a nens i nenes de

que en faran ressons de guerra

l’Esquirol i Folgueroles (Osona), es gestà el que seria

les parets de Tavertet.

el grup Els Esquirols. Cançons com Qui canta els seus
mals espanta, Arrels o Fent camí formarien part del
seu repertori i també la cançó que avui us presentem:
Torna, torna, Serrallonga.
Torna, torna, Serrallonga, de Joan Crosas, s’estrena
el 14 de juliol del 1979 al festival “Visca la terra!!!”
subtitulat “gran festival anti-urani”. El festival se
celebra a l’Esquirol i es fa per protestar i fer front a

Des de Sau a la Cellera,
des del Far als Matagalls,
el trabuc d’en Serrallonga,
tornarà als amagatalls,
Torna, torna, Serrallonga,
que l’alzina ens cremaran,

les extraccions d’urani que amenaçaven la zona del

que ens arrencaran les pedres,

Collsacabra. Amb la cançó la gent d’aquelles terres

que la terra ens robaran.

demanaven que tornés en Serrallonga i que, amb el
seu trabuc i les seves habilitats de bandoler, aconseguís
defensar la terra “des de Sau a la Cellera, des del

Robert Pellicer
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COR MALODES

Concert de fi de curs
El passat dia 3 de juliol, el Cor Malodes vam voler
celebrar el final de curs amb un concert a l’església de
Sant Joan, lloc on hem estat assajant durant aquest any.
Familiars i amics ens van acompanyar omplint el recinte
i, malgrat la calor, varen poder gaudir tot escoltant el
repertori escollit per la nostra directora, la Montserrat.
Van ser 10 cançons d’estils diferents, triades d’entre
totes les que hem estat treballant durant el curs. I tot
i els nervis que teníem abans de començar a cantar,
vàrem acabar molt satisfets del resultat final: tothom
ens va felicitar, la nostra directora estava molt contenta

la feina de la nostra directora per adaptar les cançons

i nosaltres ens ho vàrem passar molt bé cantant. Això

segons les veus que tenia en cada moment.

ens anima a continuar amb moltes ganes de cares al
curs vinent.

Malgrat tots els entrebancs que hi ha hagut, podem dir que
gràcies a l’esforç i les ganes de tots per tirar endavant, hem

En acabar el concert, els membres de la coral vam voler

aconseguit consolidar una nova coral: el COR MALODES.

obsequiar la Montserrat amb un ram de flors per agrair-li la
feina feta i la paciència que ha tingut amb nosaltres durant

I per arrodonir la festa, els cantaires vàrem preparar un

aquests mesos.

pica-pica per a tots els assistents. Vàrem poder brindar pel
futur de la coral i també vàrem degustar una gran varietat

Ja us podeu fer una idea de com n’és de complex dirigir un

d’aperitius, truites, coques..., que havien preparat amb

grup tan nombrós de gent (som uns 40), d’edats diferents

molt d’afecte alguns membres de la coral que, com vàreu

(dels 13 als 60), de pobles diferents (Albons, Bellcaire,

poder comprovar, a més de cantar molt bé també són uns

l’Escala, Torroella, Ullà, Verges), amb un nivell musical

grans cuiners!

també diferent, que hem volgut treballar aplicant les noves
tecnologies (internet) i no sempre ha funcionat prou bé.

Ara toca fer vacances, carregar les piles. Però nosaltres, i
estic segura que parlo en nom de tots, ja estem desitjant

Però és que, a més a més, durant el curs hi ha hagut una

que arribi el curs que ve per retrobar-nos i cantar plegats.

sèrie de variacions de gent, amb noves incorporacions i
també algunes baixes, que han fet encara més complicada

Bon estiu a tothom!!!
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LLIBRES

La Mirona mata els dimarts de Josep Torrent
L’escriptor bellcairenc Josep Torrent
i Alabau, resident a Olot des de fa
anys, ha publicat enguany la seva
primera novel·la per a adults. El
títol és “La Mirona mata els dimarts”,
una novel·la negra ambientada a
Andorra i a la Cerdanya, premiada
amb el “Ferran Canyameres”, de
l’Òmnium Cultural de Terrassa.
La presentació del llibre es va
fer a la Llibreria 22 de Girona el
dilluns 8 de juny i va anar a càrrec
del

metge

neuròleg

Joaquim

Jubert, el qual va dir que cal llegir
el llibre, tot i que ja sabem de
partida qui és l’assassina, perquè
el mèrit de Torrent és justament
que la intriga manté l’interès
del lector més enllà d’aquesta

Escrit del Punt diari. Apartat: de set en set (12-02-2009)

circumstància.
valors com l’amistat, l’esforç individual, el treball en
Havia publicat fins ara tres novel·les juvenils: “El

equip i la lluita per aconseguir un canvi de vida.

príncep de Vilamaniscle” (Vaixell de Vapor, 1994),
“L’estranya desaparició de la Laura” (Alfaguara,

També ha publicat alguns contes com ara “El capitell”,

1998) i “Ibrahim” (Barcanova, 2004). Són novel·les

inspirat en un capitell del Museu d’Art de Girona, una

que s’han llegit a instituts i a escoles com a lectura

novel·la infantil protagonitzada per dracs i una col·lecció

obligatòria, especialment l’última, ja que tracta de

de microrelats.
Coneixent el seu tarannà perfeccionista, segur que no
para en la idea d’anar millorant la seva tècnica literària.
Suposem que ja deu tenir al magí la publicació d’alguna
altra obra. Per molts anys!
Jaume Hugas i Solés

Presència. Apartat: Llibres. Novetats (26-02-2009)
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El Club Futbol
Base l’Empordanet creix
Ja fa deu anys de la seva creació, des d’aleshores el
nombre de nois i noies que aprenen i practiquen el
futbol en els diversos equips de l’Empordanet ha crescut
any rere any; hem passat dels 50 als gairebé 150
jugadors. La idea de mancomunar en diversos pobles
l’esport i el lleure en general, està prenent forma, i el
Club Futbol Base l’Empordanet n’és un bon exemple.
Hi tenim entrenadors que col·laboren amb el club
des de la seva creació. Aquesta mateixa temporada
s’incorporaran entrenadors que varen començar la seva
vida futbolística com a jugadors de l’Empordanet, i això
té molta importància per a una institució que vol tenir

de realitzar importants obres de nova planta i de millora

continuïtat. Probablement algun dia, perquè la gent els

de les instal·lacions esportives, el camp de futbol

conegui, haurem de posar noms i cognoms a aquestes

d’Albons, que ha estat un dels camps que l’Empordanet

figures locals.

ha utilitzat des de la seva fundació; els equips dels més
petits faran servir aquest camp.

Els membres, pretèrits i actuals de la junta directiva
veiem com, any rere any, augmenta no tan sols

Aquesta propera temporada, l’Ajuntament de Bellcaire

el nombre de persones, sinó també el nombre de

iniciarà unes obres de millora en el camp de futbol i les

municipis des d’on els nens s’incorporen; probablement

instal·lacions que l’envolten. Un cop s’acabin les obres

me’n deixi algun, però és que el club té com a associats

de millora, el camp de futbol de Bellcaire d’Empordà

jugadors de Bellcaire, Jafre, les Olives- Garrigoles, la

tornarà a formar part dels camps que el Futbol Base

Tallada, Tor, Verges, Canet, l’Escala, Ultramort, Parlavà,

l’Empordanet utilitza.

Rupià, la Pera, Viladasens, Ullà, Albons, l’Armentera,
Viladamat, Foixà, Saus, Sant Jordi Desvalls, Cervià de

Recordeu: Si voleu veure els nens i nenes de

Ter... escric de memòria, així que segur que falta algun

l’Empordanet creixent i jugant a futbol, la propera

poble a la llista.

temporada ho podeu veure a: Albons el futbol 7, que
són els més petits; a Jafre els de futbol 11, alevins i

Com bé sabeu, la temporada passada, per cert amb

infantils; i a Verges, els més grans, cadets i juvenils....

molt èxit, es va incorporar a la llista de camps que

hi esteu convidats, veniu a animar-los.

col·labora amb l’Empordanet, el camp de futbol de
Jafre. També podem dir que s’ha reincorporat, desprès
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TITO VILANOVA
Francesc Vilanova, “Tito”, va néixer a Bellcaire l’any 1968. De ben petit va
començar a jugar a futbol a Bellcaire en benjamins i alevins. Després de
passar, en diferents categories, pel Figueres, FC Barcelona, Celta de Vigo,
Mallorca, Badajoz, Lleida..., en l’actualitat és el segon entrenador del primer
equip del FC Barcelona, el Barça del “triplet”.
Posteriorment vas entrenar
el Barça B amb en Guardiola...
Vaig fer d’entrenador de futbol base. Amb el canvi de
directiva, després de passar pel Figueres i Terrassa com
a director esportiu, quan anava a entrenar al Terrassa
en Pep em va proposar que l’acompanyés a entrenar el
Barça B.
La metodologia de l’entrenament sempre
és la mateixa independentment de l’equip?
Alevins temporada 1980-1981. En Tito Vilanova és el 2n
de baix començant per la dreta. Foto: J.Font.

T’has d’adaptar a la forma de jugar i a les condicions
dels jugadors que tens. Altra cosa és que tu puguis

Com ets vas iniciar en el món de l’esport?

triar. En el Barça, per exemple, triem els jugadors per

Com qualsevol nen de poble. Estàvem tot el dia jugant a

poder jugar de determinada manera. Si vas a un equip

pilota al carrer. En aquella època hi havia, normalment,

al mig de temporada i et trobes amb una plantilla ja

una pilota i una bici… i poca cosa més. Després, els

feta evidentment que t’has d’adaptar. Ara, tàcticament

meus pares em van apuntar a l’equip de Bellcaire. A

i tècnicament, les jugades d’estratègia sempre poden

partir d’allà vaig passar als infantils del Figueres.

ser les mateixes.

I després del Figueres?

Quina és la teva vinculació amb Bellcaire?

Allà vaig estar 2 anys en infantils i després ja vaig

Sóc fill de Bellcaire. Allà hi vaig néixer, hi vaig passar

estar en el Barça: juvenils, en el futbol base, Barça B.

la meva infància i hi vaig viure. Els meus pares hi

Després vaig anat cedit al Figueres, a segona A, durant

continuen vivint i sempre que puc hi vinc.

2 anys. Després, 3 anys amb el Celta de Vigo a primera,
Badajoz 1 any (segona divisió), Mallorca 1 any (segona

Has estat a Barcelona, Vigo...,

divisió i que va assolir l’ascens a primera), 1 any al

diversos indrets, quina és la diferència entre

Lleida, 2 anys al Elx i 1 any a la Gramenet. Després vaig

alguna gran ciutat com Barcelona, per exemple,

tornar cap al Barça, però ho vaig deixar per una lesió.

i Bellcaire o l’Empordà?

Com vàreu entrar

ni tan sols coneixes els veïns, la gent ni et saluda. La

Moltes. A Barcelona, per exemple, estàs en un edifici i
en l’equip tècnic de FC Barcelona?

tranquil·litat que hi ha de viure en un poble no la té cap

A causa de la meva lesió es va precipitar la meva

ciutat. Tots són obres, tràfic... L’avantatge de la ciutat

retirada com a futbolista (32 anys). En Charly Reixach,

és que tot ho tens junt. Aquí has d’anar a comprar d’un

que és molt amic meu, em va proposar que entrenés

lloc a un altre com Figueres. No obstant, a Barcelona,

als “nanos” de 14 i 15 anys i vaig tenir la sort d’agafar

per anar d’un lloc a un altre de la ciutat pots tardar

la fornada dels Messi, Piqué, Cesc..., i just aquí vaig

més que de Bellcaire a Girona, i això cal també tenir-

començar a entrenar. La meva idea sempre havia estat

ho en compte. Si la meva feina m’ho permetés viuria

entrenar i, per tant, no va ser pas casualitat.

a l’Empordà.
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anar amb el vídeo cap endavant,
cap enrere, càmera lenta... i això,
potser que no es veu tant, porta
molt de temps. A partir d’aquí anem
fent seleccions de les seleccions i
als jugadors els hi arriben uns cinc
minuts, però per tenir aquests cinc
minuts li hem dedicat força temps.
Això ho fem entre en Pep, en Carles
Planchart, en Domènec Torrent i jo
mateix. Després en Pep s’ha de
preparar per saber-ho transmetreu
als jugadors.
Cal ser una mica estrateg,
psicòleg...

Foto: Marta Fuster

una mica tot?
I tant, sobretot s’ha de saber

A causa de la teva creixent popularitat,

com es prepara per contrarestar la manera de jugar

la gent t’atura pel carrer?

del contrari i com s’explica com s’ha de fer. Quan s’ha

Cada vegada m’aturen més. La gent cada vegada em

acabat comencem de nou perquè en tres dies tenim un

reconeix més.

altre partit i després, als tres dies, un altre...

Et molesta?

Com es va iniciar la teva relació amb en Pep?

No, potser m’avergonyeix més a mi que a ells. No em

En Pep i jo vam entrar a la vegada, el mateix any. Vam

crec diferent a ningú pel sol fet de sortir a la tele i estar

coincidir jugant amb el Barça B, érem amics i la relació

en el Barça.

sempre ha existit. I un dia em va demanar que l’ajudés
amb el Barça B, sobretot perquè coneixia les categories

Com és un dia habitual per a en Tito, en Pep...

inferiors, ja que hi havia estat treballant.

a can Barça?
Fem poca vida al carrer. Normalment portem els nens

El teu nom correcte del càrrec és 2n entrenador

a l’escola i després anem a la ciutat esportiva i fem

de FC Barcelona?

l’entrenament. Molts dies ens passem 10 o 12 hores a

De fet, el càrrec és el de 2n entrenador. Però jo m’ho

la ciutat esportiva.

prenc com si fos l’únic entrenador, ja que d’aquesta

12 hores?

crec, després en Pep fa el que considera. També quan

I tant. Quan tenim partit cada tres dies, no tenim temps,

hi ha molta feina ens la dividim bastant. La preparació

ens falta temps. Tenim molta cosa a preparar, molts

física la porto més jo, mentre que la preparació de

partits a veure.

partits la porta més en Pep.

I amb què es basa aquesta feina a més d’entrenar?

Quina és la diferència entre les tasques de primer

manera crec que puc ajudar més. Jo dic el que penso i

Parleu d’estratègies, veieu vídeos, dius?

i segon entrenador?

A veure, pel que fa al Pep, cal tenir en compte que som

La part d’entrenament la porto més jo i la part tàctica

uns 24 jugadors, més el cos tècnic, etc., som en total

més en Pep. El més important és que estiguem ben

més de 40 persones, i cadascú té les seves coses i els

coordinats.

seus problemes i tot va a parar a en Pep.
Quan anem a jugar un partit veiem entre 4 i 5 partits.

Vist des de fora sembla com si no tinguéssiu

Això no és veure tot el partit, sinó que, prèviament,

temps ni per dormir entre partits, entrenaments,

s’han hagut de seleccionar algunes jugades i això és

rodes de premsa, estudis, vídeos...
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A més, a tot això cal sumar els viatges que porten molt

Els nens avui en dia tots van a escoles de futbol.

de temps, però sí que és una mica així. Cal tenir en

Cal també jugar al carrer amb nens de diferents edats,

compte, per exemple, que aquesta temporada passada

com abans, i tipus Busquets.

haurem jugat més de 60 partits.
Ens agrada tenir-ho tot controlat, sobretot en Pep, encara

Diuen que et passaves tot el dia

i així tenim la sensació que se’ns escapen coses.

xutant la pilota a la paret.

Us veig semblants?

això després sabia jugar amb totes dues. Algú em deia,

Pot haver-hi una diferència. Jo m’hi jugo... però en Pep

“quina sort”. Sort no –deia–, la paret de casa meva.

És cert, tot el dia. Hi xutava amb les dues cames i per

es juga qui és. Aquest any no hem patit. Personalment,
no he patit. He vist que s’entrenava bé i com es jugava

Com jugaves a Bellcaire?

i la veritat és que he patit poc.

Agafàvem dues pedres i improvisàvem un camp.
Després ja vàrem jugar al camp de futbol. En qualsevol

En Pep, diuen que és molt patidor?

lloc, fins i tot al pati de casa meva. Jo jugava moltes

Això ja li passava de jugador. Crec que com a entrenador

vegades sol. Les parets eren les meves companyes.

ja no tant. Va amb el caràcter de la persona. La pressió
la tenim i no és fàcil suportar-la.

Com valores les escoles de futbol?

Sou el centre de la diana, tant de l’opinió pública

millorar certes coses, però els nens no es poden limitar

com dels mitjans de comunicació...

a jugar unes certes hores a la setmana practicant a

Entenc que hi ha molta gent a l’entorn de la premsa

l’escola. També han de continuar jugant al pati, al carrer

i que cal emplenar pàgines i opinar i, evidentment,

i seguir jugant i jugant...

L’escola de futbol per una part està bé. Cal ensenyar a

cadascú opina coses diferents. A mi personalment no
em preocupa massa, ben poc.

Tant la tècnica com l’aspecte físic es pot millorar?
La tècnica és molt millorable. Si practiques segur que

Mai no havia vist tanta unanimitat envers

millores. Es pot millorar desplaçar o xutar bé la pilota.

vosaltres. No s’escolta gairebé cap crítica.

La part física també et limita, si tu no ets ràpid... no ets

Va una mica també amb el nostre caràcter, el nostre

ràpid, igual que si no ets alt no ets alt i això sí que et

tarannà, la manera de ser dels catalans. En principi no

limita, això no treu que no es pugui millorar.

teníem a tothom a favor. Som conscients que el dia que
perdem les coses canviaran. Els resultats acompanyen.

Hi ha jugadors que no es cansen mai...
Es pot millorar la resistència, però també cal tenir en

És l’única vegada que la gent, l’aficionat, hagués

compte l’aspecte innat del seu físic. En Dani Àlvez, per

estat content si no s’haguessin assolits títols o

exemple, sembla que no es cansi mai.

tants títols...
Jo ho sentia i ni m’ho creia. Va haver-hi dos o tres partits

Ara m’ha vingut al cap una imatge

que no es van guanyar i l’opinió ja era diferent. La gent

del Cracòvia, us preneu bé les seves paròdies?

el que vol és guanyar... Guanyar un triplet amb 7 o 8

Els jugadors s’ho han pres bé. Jo crec que hi ha

jugadors de la pedrera no ho ha aconseguit ningú.
Algun nen o noi t’ha preguntat què cal fer
per entrar al Barça?
El que cal fer és jugar a pilota i continuar seguint jugant
a pilota sense pensar que pot arribar al Barça. Cal, per
sobre de tot, que li agradi el futbol, si a més té certes
condicions té més possibilitats. Si per exemple hi ha un
“nano” al poble que cada any fa 50 gols, ja el vindran a
buscar, sigui el Barça, l’Espanyol, el Girona... Hi ha gent
que busca nous valors. Que ho faci perquè li agrada.
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entre els jugadors fan conya entre ells.
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Com pots explicar amb paraules el sentiment,
l’emoció... de guanyar tots tres títols
Ho vas veient. A mi, personalment, em preocupava que

Les comarques de Girona no tenen un cert dèficit

no guanyéssim la Champions per poder celebrar els

esportiu, sobretot futbolístic?

títols aconseguits. Sobretot és una sensació de pau, de

Penso que Girona no ha tingut el potencial ni el caràcter,

tranquil·litat, d’haver fet bé la feina, de reconeixement

potser, dels gironins per mantenir un equip d’elit. En

de la gent, que la gent pel carrer em donés les gràcies i

el futbol cal tenir diners i finançament. En el Figueres

em felicités. Felicitat, eufòria..., sense perdre els nervis

durant més de mitja volta vàrem anar primers i el camp

i tornar-m’hi boig.

era mig buit.
Heu guanyat 3 títols
Ets conscient que passaràs a la història?

però convencent, treballant...

Cada vegada som una mica més conscients. El Barça

Hem guanyat d’una manera que a la gent li agrada

ha fet història amb el triplet i nosaltres hem estat

veure. Nosaltres comencem atacant a la nostra àrea.

amb aquest triplet. El més important és que, entre

És una manera diferent de fer, veure i entendre el

tots plegats, no ens hem cansat de buscar la “sort”.

futbol. Jo ja jugava així amb les categories inferiors

El dia del Chelsea, per exemple, vàrem atacar fins a

del Barça.

l’últim minut. I així en molts casos, jugant 3 partits
cada setmana.

El Barça, al llarg de la seva història, sempre s’ha
significat per ser un equip tècnic
Sobretot el canvi va ser amb l’arribada del Charly,
Johan...
I, un any per l’altre,
en què ha canviat la part física?
No s’ha retocat gaires coses. En Pep porta molts
anys a la casa. Part física, ritme a l’entrenament...,
és un tot. Cal equilibrar entre la part física i
l’entrenament.
En Pep és molt bon motivador. Sap com dir les
coses. Ha mantingut els jugadors amb un alt grau
d’exigència.
En Manel Estiarte en què ha ajudat?
Amb la relació de facilitar la feina al Pep, bé sigui de
filtre o bé sigui com a comunicació i relacions públiques.
Premsa, directiva, gent de l’entorn facilita molt la feina
a en Pep.
Finalment, i apartant-nos del futbol,
si haguessis d’agafar un indret per passejar
quin triaries?
A mi m’agrada molt l’Empordà. Qualsevol lloc de
l’Empordà. A Bellcaire m’agrada passejar al voltant
del castell. També m’agrada pujar al Montgrí i també
passejar a prop del mar que m’agrada molt. Jo sóc una
persona de mar.

Foto: Marta Fuster

Carles B. Gorbs
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El racó del saber

Sabies que…
•

El kiwi porta el doble de vitamina C que la taronja

completa en 10 o 14 dies, ara bé, si les condicions

i a més té antioxidants útils contra les agressions

són favorables poden arribar a viure un mes. De

externes.

la mateixa manera que la mosca del vinagre
(Drosophila melanogaster), la mosca comuna

•

la

generalment s’aparella durant els cinc primers

maduixa i els gerds contenen àcid el·làgic, un

dies de la seva existència, i la femella pot arribar a

component que elimina les toxines de les cèl·lules.

dipositar fins a 2.000 ous.

Algunes

fruites

vermelles

són

anticàncer:

També tenim les cireres, que contenen àcid glucàrid,
substància capaç de desintoxicar l’organisme. Per

•

Només les femelles dels mosquits són les que ens

altra banda, els aranyons, contenen antocianidines

piquen. La raó és ben senzilla: la sang és una font

i proantocianidines, molècules capaces de forçar el

excel·lent de proteïnes per alimentar les seves cries.
Per localitzar la seva víctima, l’insecte és capaç de

suïcidi de les cèl·lules canceroses.

percebre les petites emanacions de diòxid de carboni
•

que es desprèn en respirar, l’alè, la suor o diverses

La mel és l’únic aliment que no es fa malbé mai. La
concentració tan elevada de sucres evita que cap

substàncies que traspuen la pell, signe de suculent

microorganisme s’hi pugui desenvolupar i com a

menjar. Els mascles, per contra, s’alimenten només

conseqüència fer-la malbé.

de substàncies vegetals, com ara el nèctar de les
flors i altres substàncies ensucrades.

•

L’espècie arbòria més antiga que continua viva
actualment és el Ginkgo de la Xina, que va aparèixer

•

El cos humà està format per 100 bilions de cèl·lules,
és a dir, un 1 seguit de catorze zeros. Els biòlegs

fa uns 160 milions d’anys.

estimen que cada dia es perden un total de
•

Els arbres més alts són les sequoies de Califòrnia;

440.000 milions de cèl·lules que immediatament

l’exemplar viu més gran mesura 111 metres

són reemplaçades per altres de noves. Només

d’alçada.

la medul·la òssia fabrica 13 milions de cèl·lules
sanguínies cada hora.

•

El mamífer més gran és la balena blava (Balaenoptera
musculus), que pot arribar fins a 30 metres de
longitud i 150 tones de pes.

•

El cos humà està sostingut exactament per 206
peces òssies, la major part es concentren en les
extremitats inferiors i superiors –118 ossos–, el

•

•

L’au més gran és l’estruç (Struthio camelus), que

crani –28– comptant els ossos de l’oïda–, les

mesura 2,5 m d’alçada, i fins a 155 kg de pes.

vèrtebres –26– i les costelles –24.

La mosca comuna, coneguda científicament com

Maria Carme Serra

Musca domestica, té un cicle evolutiu que es

Biòloga

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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Gastronomia

Cuina d’estiu
Carai, com passa el temps!!! Sembla impossible però ja fa
tres mesos que parlàvem ben il·lusionats de la primavera
i totes les seves virtuts. Ara ja toca parlar de l’estiu i les
vacances, la calor, l’aigua, el sol, la platja, els nens per casa
i també de la cuina i els productes de l’estiu.
A la primavera parlàvem del calendari del pagès, doncs

Voleu una recepta facilíssima per fer un gelat ràpid a

ara també ho farem.

casa? La direm:

“Gelat d’emergència”

Busqueu, colliu o compreu: pastanaga, porro, api,
moniato, patata, romaní, tomàquets, bitxo, pebrots,
cebes, albergínia, fesols, pèsols, prunes, préssec,

Ingredients:

farigola, codony, panses, pebrot vermell, cogombre,
tomacó, musclos, sardines.

•

4 iogurts grecs

•

1 tassa de maduixes

A la vinya s’ha d’entrar el mínim i no s’hi ha de llaurar;

•

Nabius o qualsevol fruita congelada

època de tractaments i de vigilar.

•

2 cullerades de mel

A l’hort, cal vetllar especialment les feines de rec i
recol·lecció.

Preparació:

Al jardí, qui tingui gespa que la regui o per ell farà.
Poseu els iogurts molt freds al vas de la batedora,
Amb tots aquests productes frescos podem fer una

afegiu-hi la fruita sense descongelar i la mel. Bateu tot

munió de plats. El que és important en aquesta època

junt i serviu-ho en copes individuals.

és fer plats frescos i lleugers, amb la calor a vegades
no ve massa de gust menjar i quedar-nos tips, és millor

Podeu substituir la fruita congelada per una melmelada

menjar lleuger i potser més sovint.

que també haureu de congelar.

Les fruites en forma de batuts (barrejant la fruita i llet

Si la melmelada fos molt dolça no hi poseu la mel.

amb el turmix), les amanides fresques, les verdures en
forma de gaspatxos clàssics o moderns, els peixos a la

Què us ha semblat? És senzill, veritat?

brasa o a la barbacoa, la pasta de mil formes i colors
diferents i freda per celebrar l’estiu.

Parlant de coses senzilles, us vull parlar també aquesta
vegada d’un llibre de cuina. És el meu llibre de cuina

No podem oblidar els gelats, sorbets i cremes d’herbes

de capçalera, el que faig servir quan vull que res no

aromàtiques i fruites diverses que tant agraden als

falli i que tot quedi bé (això ho vull sempre, però de

nens i... als grans.

vegades no surt del tot). El llibre es diu “Cuinar és
senzill” de l’editorial Barcelona, també hi ha la versió
castellana: “Cocinar es fácil”. L’autora és una cuinera
meravellosa, la Montserrat Segui de Queralt. Va ser la
primera professora de cuina que vaig veure a la televisió
i, tot i que ja no està amb nosaltres, ens ha deixat unes
receptes meravelloses que si les seguiu tal com us les
explica de segur us sortiran bé.

Gastronomia
Pastís d’estiu
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Premeu bé amb les mans i poseu el pastis a la nevera
un mínim de 6 hores. El millor és fer-lo un dia per a

Ingredients:

l’altre.

•

15 llesques de pa de motlle sense crosta

A l’hora de servir el pastís, desemmotlleu-lo passant

•

250 grams de tonyina amb oli

un ganivet pel voltant i poseu-lo a una safata rodona;

•

400 grams de tomàquets

cobriu-lo completament amb una mica de salsa

•

1/4 l d’oli

maionesa barrejada amb 2 cullerades de salsa de

•

1 escarola o enciam

tomàquet i enganxeu-hi al damunt fulles d’amanida

•

2 rovells d’ou

tallada ben petita. Us ha de quedar com una sara.

•

30 grams de mantega
Ja veieu que la recepta no pot ser més senzilla i
refrescant i amb una mica d’imaginació la podeu

Preparació:

transformar als gustos de casa vostra. Que us hi agrada

Prepareu una salsa de tomàquet de la manera habitual

agrada la mostassa, doncs mostassa, i així tindreu un

procurant que us quedi una mica espessa.

pastís ben vostre.

Unteu un motlle rodó de 22 cm amb mantega i poseu-

M’agradaria que aquesta petita secció que vàrem

hi una capa de pa procurant que no quedin forats; al

engegar amb la revista de primavera us sigui d’interès i

damunt poseu-hi una capa fina de salsa de tomàquet i

sobretot d’utilitat. He procurat posar-vos receptes fàcils

molt el formatge, doncs hi poseu formatge. Que us hi

la meitat de la tonyina d’oli ben esmicolada. Al damunt

i adients a l’època de l’any que vivim.

una capa de maionesa que haureu fet amb l’oli i els

Ara, a gaudir de l’estiu i de totes las delicioses menges

rovells d’ou, sal i una mica de vinagre o suc de llimona.

que aquest temps ens ofereix.

Repetiu aquestes operacions un altre cop i acabeu amb
una capa de pa.

Mercè Ribot i Casals

PROGRAMA DE LA FESTA

MAJOR 2009

DIUMENGE, 23 D’AGOST
10:30h a 14:00h / 16:30h a 20:30h u
17:00 h u

CASTELLS INFLABLES, a la pista poliesportiva

I Baixada de CARRETONS. Organitza: Joves de Bellcaire

DISSABTE, 29 D’AGOST
10:30h a 13:00h u

II Concurs infantil de dibuix / pintura. Tema: La Festa Major

12:00h u

OFICI SOLEMNE, amb acompanyament d’Óscar Bonany.

		

Tot seguit, audició de sardanes amb la cobla LA BISBAL JOVE a la plaça Comtes d’Empúries

18:00h u

Espectacle de CIRC a càrrec de COP DE CLOWN amb «Intríngulis» a la pista poliesportiva

23:00h u

Ball amb l’ORQUESTRA MOONLIGHT i tot seguit MIQUEL DEL ROIG

DIUMENGE, 30 D’AGOST
11:30 h u

Cercavila pels carrers de Bellcaire amb PERCUTER’S. Sortida des de la Plaça Esteve Albert

12:30 h u

Festa de l’escuma a la pista poliesportiva a càrrec de PEP AYORA

18:00 h u

Audició de sardanes amb ELS MONTGRINS, a la plaça Comtes d’Empúries

19:30 h u

Entrega de premis del II Concurs infantil de dibuix/pintura, a la Sala d’Actes de l’Ajuntament

20:00 h u

Concert de música catalana amb l’ORQUESTRA ELS MONTGRINS, a la pista poliesportiva

23:30 h u

Ball amb l’ORQUESTRA ELS MONTGRINS a la pista poliesportiva

EXPOSICIÓ DE PINTURA D’EDS CALLINGHAN, a la Capella de Santa Maria
Horari visita: dissabte i diumenge de 11:30–13,30 hores i de 18:00 a 20:00 hores

Col·labora:

Reserva de taules i cadires a l’Ajuntament, del 24 al 26 d’agost
Podeu trucar al telèfon: 972 78 81 05
Inscripcions del Concurs Infantil de Dibuix i Pintura a la sala de Plens
de l’Ajuntament el mateix dia.
Organitza:

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

