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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
El 70è aniversari de la fi de la Guerra Civil
Aquest any s’ha commemorat el 70è aniversari del final de la Guerra Civil espanyola. Aquesta commemoració –que no celebració– s’ha traduït en nombroses
activitats que s’han realitzat en diverses poblacions de Catalunya. Exposicions,
xerrades, documentals, obres de teatre, reportatges i articles, etc., han estat un
exponent per tal de recordar aquest esdeveniment.
La finalitat d’aquests actes ha estat recordar les causes de l’alçament militar, la
guerra i, evidentment, la postguerra i les seves conseqüències. Són molts els que
van viure, malauradament, aquell període trist, violent i fosc de la nostra història.
D’altres no van viure la guerra, però van patir els anys de dictadura i, per tant,
de la manca de llibertats. I molts altres, com els més joves, ja van néixer durant
la transició d’un règim a un altre o ja en plena democràcia parlamentària i, consegüentment, no van patir aquells anys de restriccions i repressions polítiques,
culturals i socials derivades d’un cop d’Estat militar que va comportar una guerra
civil fratricida i cruel i les seves conseqüències posteriors.
En aquest nou Castell hem volgut sumar-nos a aquest record com una manera
d’afrontar una ferida que encara perdura. No es tracta, ni de bon tros, de tornar a
debatre qüestions polítiques del passat. De jutjar què van fer uns i altres durant la
guerra, malgrat que sí que cal saber qui la va provocar. Cal poder tractar obertament aquest fosc capítol de la nostra història, el qual, després de molts anys, ha
de deixar de ser un tema tabú per poder-ne parlar tranquil·lament. No es tracta
d’obrir antigues ferides, al contrari, del que es tracta és de tancar-les per sempre.
Psicològicament i també socialment els problemes, temors, dubtes... s’han d’exterioritzar i afrontar per tal d’assolir la seva plena normalitat.
És sabut que cal conèixer el passat per tal de comprendre el present i albirar el
futur amb un major coneixement. Per aquest motiu, el tema central de la revista
l’hem dedicat a alguns episodis i anècdotes de la Guerra Civil i a les seves conseqüències centrades, sobretot, a l’Empordà i Bellcaire, a més d’altres articles que,
d’una manera més indirecta, també hi fan esment, com en la secció “El temps
d’ahir” o l’explicació de l’exposició “Sumaríssim”. Considerem que és un deure que
tenim cap a aquells que no van viure aquest llarg període i també, evidentment,
per deixar-ne constància per a les generacions futures.
Una vegada més, desitgem que aquest Castell sigui del vostre interès i aprofitem
aquestes línies per desitjar-vos, alhora, unes molts bones festes nadalenques i
que el 2010 us sigui excel·lent i favorable.
El consell de redacció
FE D’ERRADES
En l’anterior número d’El Castell ens vàrem oblidar de signar l’article del Cor Malodes
(pàgina 45). L’autora d’aquest article és Mª Sara Bagué, a la que li demanem disculpes.
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Fil directe amb l’alcalde
Benvolguts amics,
Un cop més m’adreço a vosaltres des d’aquest espai
que m’ofereix la revista El Castell. Com sempre, a la
pàgina del Grup Municipal de Bellcaire-AM, trobareu les
informacions de les feines fetes des de l’Ajuntament.
Permeteu-me, però, que a títol personal i en nom de
l’equip de govern incideixi en alguns aspectes que em
semblen importants per a tots.
Pel que fa als equipaments del nostre municipi, ja sabeu
que sempre hem defensat el fet de mantenir i millorar
el que tenim. En primer lloc perquè són edificis i/o equipaments municipals que són del poble i que hem de saber aprofitar, i més en aquests temps que corren, en els
quals hipotecar un ajuntament en compres de terrenys
i construccions de nous edificis ens sembla que si no
és necessari no només no és una bona opció, sinó que,
a més, és una mala herència per als propers anys. En
segon lloc, perquè centralitzar tots els equipaments en
un punt només seria possible als afores del poble i això
voldria dir, d’una banda, que la gran majoria de la gent
del poble s’hauria de mobilitzar per anar a fer qualsevol
activitat i, de l’altra, que deixaríem el poble sense vida.
Aquestes dues raons són les que sempre ens han guiat
a l’hora de prendre la determinació de mantenir l’estructura que el poble ja té des de fa molts anys.
Com bé sabeu, en aquests moments s’estan fent diverses actuacions, com ara el condicionament del bar del
Local Social amb l’adequació de l’accés i també la climatització del bar o la construcció del Centre Cívic, que
tot i que està en una fase avançada ha sofert un cert
retard a causa d’entrebancs de caire tècnic. Esperem,
però, que el puguem estrenar durant el primer trimestre de l’any que començarem.
Quant a la rehabilitació del castell, un cop aconseguit el

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.

Em plau molt comunicar-vos que el Departament d’Educació ens ha informat de la futura creació del centre escolar de secundària a Verges. Es tractarà de l’ampliació
de l’escola de Verges fins a 4t d’ESO. Pensem que es
tracta d’una bona notícia i sabem que complau a molts
pares de la nostra escola i de les rodalies, ja que això
evita la massificació dels centres escolars en poblacions
grans, i també representa la continuació d’una educació
en la mateixa línia d’escola rural. Això sí, al començament hauran d’anar en mòduls, però em sembla que a
hores d’ara tots ja sabem que això no és cap desgràcia, sinó la fase inicial per aconseguir objectius finals.
No puc acabar aquest escrit sense lamentar uns fets,
que per repetits són més greus. Em refereixo a les pintades que per tercera vegada han degradat la façana
d’un establiment comercial de Bellcaire. Convindreu
amb mi que aquest acte incívic és llastimós, no només
pel mal que ocasionen a les persones afectades, sinó
també perquè demostren que en ple segle XXI encara
hi ha gent que l’única forma d’expressió que tenen és a
cop de bretolada.
Ara sí, amics i amigues, acabo aquest escrit tot desitjant-vos que passeu unes molt bones festes de Nadal i
un feliç 2010!
Rebeu una cordial salutació,
Jaume Gifre
Alcalde

Informacions d’interès
HORARIS SARFA

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

finançament que prové de la Generalitat de Catalunya i
de la Diputació de Girona, estem en procés d’adjudicació de l’obra. Comptem que ben aviat podrem començar
les obres.

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 (ds., dg. i festius) /
14:25 (feiners) / 18:55 ( diari)
Dilluns:
Metge i Administrativa: 08:00 a 9:30h. receptes
Infermeria: 09:00 a 10:00h
Dimarts:
Metge i Administrativa: 12:45 a 14:00h. receptes
Divendres:
Metge i Administrativa: 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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La Guerra Civil a Bellcaire:
la tremolor de tot un poble
Setanta anys, són pocs o molts? Per a algunes persones són tota una vida.
Si ens ho mirem, en canvi, des del punt de vista del conjunt de tota
la nostra història (local i mundial), setanta anys, i fins i tot un segle,
són poquíssims anys. Ara bé, si ens parem a pensar què passava
ara fa just 70 anys al nostre poble, a Bellcaire, sembla ben bé que ens
endinsem en un món remot i gairebé aliè a la nostra realitat diària.
I és que, dels anys 1936 al 1939, els veïns de Bellcaire

Puig Serra el desembre de 1938 a “l’Empalme” –pista

van haver de conviure amb les bombes, la mort, les de-

d’aterratge d’avionetes entre Verges i Ullà, prop del Ter.

saparicions o les revenges, algunes sense pietat. Amb

Segons explica en Valentí Llorens, que llavors era un vai-

l’esclat de la Guerra Civil espanyola, que ja venia prece-

let de tan sols vuit anys que sovint anava a “l’Empalme”

dida de tensions entre esquerrans i dretans a les darre-

a veure el seu pare com hi treballava, el senyor Gaietà

res eleccions del 36, una de les primeres conseqüències

travessava per la pista amb el seu carro i el seu matxo

fou la marxa de la primera quinta de combatents al front.

quan, de sobte, un pilot va aterrar-hi i els va envestir.

Successivament hi va haver crides de més i més quintes,
que incloïen homes de 18 a 40 anys, de manera que

Així com per un costat hi havia morts, per l’altre hi

a la majoria de cases de Bellcaire hi havia algú o altre

havia “desapareguts” o, més ben dit, amagats. Si bé

mobilitzat. N’hi havia, però, que van voler evitar anar a

l’alcalde de llavors, el republicà Pere Gifre Albert, va

la guerra i es van intentar escapar a França sense èxit,

evitar que entressin comitès a Bellcaire i que s’avivés

ja que a la frontera hi havia controls militars. En el cas

més el conflicte, la crueltat mateixa de la guerra va

de les quintes cridades el 1938, segons recorda Enric

portar a situacions gairebé desesperades per a molta

Nadal, a la frontera van ser obligats a anar a les files

gent. En el costat franquista, per exemple, la família

republicanes o a les franquistes. Tenint en compte que la

Camps va fugir del poble per evitar represàlies, ja que

guerra era ja perduda pel costat democràtic, “molts van

era evident la seva militància. La casualitat va fer que

passar-se a Franco... no hi havia més remei”.

l’avi dels Camps fos vist per un altre bellcairenc, el pare
d’en Valentí Llorens, a les Rambles de Barcelona el dia

En aquells mesos, arribaven notícies de nois joves del

de l’entrada de les tropes franquistes a Barcelona (26

poble que havien mort a la guerra. A Bellcaire d’Empordà

de gener de 1939). En el cas del pare d’en Valentí, la

van morir un total de quinze persones d’edats compreses

seva estada a Barcelona venia precedida també d’una

entre els 19 i els 36 anys, mentre que a tota la comar-

fugida, però en un context molt diferent. Explica el seu

ca del Baix Empordà es va arribar als 822 combatents

fill que ell i un altre soldat republicà van abandonar el

morts, 737 dels quals (el 89,6%), foren del bàndol repu-

grup a l’alçada de Sant Boi de Llobregat mentre anaven

blicà. Al poble, excepte en Pere Guanter i en Pere Guitart

al front, on havien estat cridats. “Van llançar els fusells i

(morts a Terol i a la Terra Alta, respectivament), la resta

van anar a Barcelona, trobant-se pel camí a un conegut

també van caure del costat republicà, segons reflecteix

de Torroella”. Després de diverses peripècies, i d’una

l’estadística oficial (El cost humà de la Guerra Civil a les

estada a Malgrat de Mar, on va agafar una bici i va ini-

comarques gironines: combatents morts i víctimes del

ciar el trajecte de retorn, el pare d’en Valentí va arribar

material bèl·lic abandonat, de Jordi Oliva). En tots els

de nou a Bellcaire el 14 de febrer, una setmana després

casos foren notícies tristes, però molt punyents van ser

que el poble fos ocupat definitivament pels franquistes.

les informacions que van arribar de la mort dels germans Àlvar i Lluís Pagès Sancho (caiguts el 38 a Madrid

Per aquells dies, els Camps també retornaren a Bellcai-

i Saragossa), i també dels germans Miquel i Narcís Font

re. Des del 25 de març del 39, Josep Maria Camps Ca-

Coll. Altres fets foren fortuïts, com la mort d’en Gaietà

selles va ser considerat oficialment cap local de “FET y
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D’altres soldats s’amagaven per la
muntanya, com ara per exemple el
pare d’en Sidru Barceló, que així ho
explicava al número d’aquesta mateixa revista de desembre de 1999:
“Es va amagar en un rec, cap a les
Arenes. Allà hi va estar dos dies i
jo li portava un cistell amb menjar.
Més tard, amb en Francisco Perich,
en Martí Mercader i l’Álvaro Vilagran,
van passar-se uns dies amagats a la
païssa de l’avi Forró, amagats sota
un piló de canoques de blat de moro.
Perquè ningú no sospités, no tancaven la porta amb clau. Però un dia,
a la Conxita Gifre se li va escapar
Joventuts de la Falange durant la postguerra. J. Abellí, J Clos, E. Nadal, Ll. Parals, J. Colls,
J. Bellapart, J. Parals, Manyu, J. Puig, F. Comas, Pitu Colls, R. Cutrinas, A. Cutrinas, M.
Fàbregas, J. Mercarder, J. Clos, C. Bellapart, Manyu, J. Sancho, J. Fàbregas, J. Barceló,
A. Mercader i Ll. Sancho. Foto lliurada per Francesc Pellicer

una truja i van entrar dins la païssa.
Tots espantats la van fer fora com
van poder. Van marxar d’allà per por
el dia que van fer esclatar el pont de

de las JONS” de Bellcaire i, per tant, alcalde, segons

Verges, que va causar un terrabastall que arribava fins

consta al llibre El Partit Únic. La Falange i el Movimiento

aquí. Llavors, ja era cap al desembre, i es van amagar

a Girona (1935-1977), de Josep Clara. Com a fet curi-

a la Cova de la Muntanya Gran. Allà no s’hi podia viure

ós, al llistat oficial s’hi veu com, en d’altres pobles, els

d’humitat i al cap d’un temps van baixar fins a la barraca

dirigents locals van canviant al llarg dels anys, però en

de la vinya d’en Mercader. Baixaven per dormir-hi a la nit,

el cas nostre, Camps encara figura com a cap local fa-

i de dia s’amagaven en unes mates. Van estar fugint fins

langista el 1970 (de fet, va ser alcalde fins el 1973, any

que es va acabar la guerra”.

en què va ser substituït del càrrec per Narcís Camps).
Aquesta fidelitat li valé reconeixements del règim, ja

Mentre tot això passava pels contorns, als carrers de

que el seu nom també figura en la “Relación nominal de

Bellcaire també hi havia situacions anòmales i de por.

camaradas de la provincia de Gerona a los que se les

Un fet que ho il·lustra són els milicians republicans que

concede la ‘Medalla commemorativa del XX aniversario

el 1936 controlaven que qui entrés i sortís de Bellcaire

de la fundación de la Falange’ por su asistencia a los

portés salconduit, cosa que espantava “la gent de dre-

actos celebrados el 29 de octubre en Madrid”.

tes”. “Passaven pel carrer amb el màuser al cim i realment causaven impressió”, recordava en Josep Ferrer al

En aquells temps, moltes cases de Bellcaire amagaven

número d’El Castell citat abans. D’aquells dies, també

desertors, com ara l’oncle d’Enric Nadal –segons ell ma-

explicava en Carles Gifre –al mateix exemplar– que el

teix recorda–, o el mateix capellà del poble. “A casa

parament de l’església va ser cremat en un camp d’en

nostra hi vam tenir dos soldats: un menorquí i un estu-

Perich, just a la zona on ara hi ha el Local Social i el

diant de farmàcia de València”, relata Nadal. “Com que

camp de futbol. Les dues campanes de l’església també

el meu pare s’havia de medicar –continua–, ell li deia

van ser desmuntades i una d’elles va ser requisada per

el que s’havia de prendre. Però hi havia medicaments

refondre-la en munició.

que no es trobaven...”. Amb la mort del seu pare, el
1938, i amb només catorze anys, Enric Nadal va haver

L’escola tampoc no quedava al marge de l’alteració ge-

d’aprendre a treballar la terra, això sí, amb l’ajuda del

neral del poble. Abans de la guerra hi havia una vui-

seu avi. Pel que fa a l’estudiant de farmàcia, Nadal en

tantena d’alumnes per un sol mestre, que donava les

reprodueix les últimes paraules que li recorda: “No pa-

classes al castell. L’alcalde Gifre va veure oportú portar

teixin, que la guerra ja és acabada. Jo haig de marxar”.

una nova mestra a Bellcaire perquè donés classe als

Mai més n’ha sabut res, comenta.

més petits, i per a tal fi es va reconvertir el cafè de can

8

Tema

Vilà (el de “les dretes”) en una escola per als més pe-

passat res, però haguérem tingut la mort a menys de 15

tits. Aquest avanç, però, també va ser estroncat amb la

metres de distància”, escriu Llorens a l’article.

guerra, ja que l’escola va haver de ser tancada.
Les sorpreses no s’acabaren aquí. I és que, a trenc
Una de les coses que més recorda amb temor la gent que

d’alba del 8 de febrer de 1939, un veí de Bellcaire va

va viure la guerra són les bombes. Ja a les acaballes de

posar-se a cridar fort i neguitós pels carrers del poble:

1938, hi ha qui recorda que a les nits es veia envermellir

“Ja són aquí! Ja arriben!”. I és que s’havia divisat un

el cel cap a la zona de Figueres, símptoma de llançament

bon nombre de soldats que avançaven pel camí d’Ullà.

de bombes. Enric Nadal rememora que amb més gent

L’alerta va mobilitzar tothom, que es va afanyar a pen-

solien anar a l’artilleria que hi havia instal·lada al dipòsit

jar llençols o draps blancs als balcons i finestres, en

d’aigua entre Tor i Verges per veure el recorregut de les

senyal de rendició cap a les tropes franquistes. En un

bombes. “A veure on caurà, aquesta”, es deien. “I amb

tres i no res, però, uns crits encara més esvalotats que

aquestes que sentim com ens cau una bomba a uns cent

els primers van portar a una major confusió: “Què feu

metres d’on érem, i vam haver de marxar”, relata enca-

desgraciats! No vegeu que són els últims dels nostres

ra amb emoció Nadal. Al camp que ell cultivava hi van

soldats que es retiren i, si veuen això ens afusellaran

caure vuit bombes, i a tot el terme de Bellcaire n’hi van

a tots?!”. Resulta que es tractava dels darrers soldats

caure més de 200, de les quals quatre caigueren al nucli,

republicans vençuts que anaven en retirada i camí de la

resultant mort un matxo. Els bombardejos importants es

frontera. Acte immediat, tothom va tornar a retirar els

van produir entre els dies 6, 7 i 8 de febrer de 1939, que

senyals blancs. Poc després, cap a les vuit del matí, es

era quan els franquistes ja eren a l’altra banda del riu

van sentir repicar les campanes. “Ara sí que això s’ha

Ter, esperant de creuar-lo. Aquells dies, “era demencial

acabat”, van pensar la família Llorens - Pagès. L’àvia, la

veure la gent i gent que passaven per les nostres carre-

mare i en Valentí, que llavors era un vailet de vuit anys,

teres, camí de l’exili. Era un èxode continuat”, descriu en

havien passat aquella nit a sota la volta d’escala d’uns

Valentí Llorens al darrer número d’El Castell. En el mateix

veïns, “més per companyia, que no pas per protecció”.

relat, el bellcairenc relata com les bombes que caigueren
el dia 6 de febrer, concretament la que caigué a només

L’entrada dels franquistes

200 metres d’on eren ells observant-les, al camp d’en “Patei” (carrer del Rajaret actual), van espantar tot el poble,

Amb aquest panorama, a quarts de nou del matí, cen-

que va cuitar a refugiar-se al castell, que era l’edifici més

tenars de soldats franquistes uniformats entraven a peu

segur. Després d’haver passat una nit de molt fred i de

pels carrers de Bellcaire. Els uns anaven en direcció

molta por, ja que se sentien els xiulets de bombes que

l’Escala, i els altres seguirien amunt cap a França amb

queien no gaire lluny, la gent va considerar que el perill

l’objectiu de sentenciar l’ocupació completa de Cata-

ja havia passat, i cap a les dotze tothom tornà a casa. La

lunya i de tota la república. “Els vam anar a rebre a

casualitat va fer que al cap de només tres hores un obús

l’església de Sant Joan, davant d’un pas estret que que-

caigué al castell. Va entrar pel teulat i va sortir per la paret

dava davant dels nínxols del cementiri.

de la cara est (encara avui en dóna fe la marca que l’arrebossat posterior no va esborrar del tot). “Si encara hagu-

I d’allà, no ens vam moure”, recorda avui en Valentí Llo-

éssim estat al nostre refugi del castell no ens haguera pas

rens. “Ens tiraven caramels i xocolata, perquè sabien que
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ho havíem passat malament”, hi afegeix amb plenitud de

protagonitzar una altra anècdota en l’entrada al poble, ja

memòria. Aquesta era també una mena de carta de pre-

que, segons recorda Llorens, una parella de soldats que

sentació amable de Franco arreu dels pobles, simbolitzant

arribaren amb un tanc es van presentar amb un gall i li

“l’alliberament” i la introducció de temps pròspers. Així,

van demanar a la seva mare que el cogués. “I així va ser,

per exemple, el cap de les forces d’ocupació a la ciutat

la meva mare el va coure i ens el vam menjar per dinar.

de Girona, en el parlament de presa de possessió de la

Resulta que en acabat, un li va voler donar unes ulleres a

capital (el 4 de febrer) agraí la rebuda dispensada, elogià

la meva mare, ja que ella també en duia, encara que no-

l’espanyolisme dels catalans i hi afegí: “Venimos trayen-

més fos per aprofitar la muntura. Ella, però, les va refusar.

do pan, justicia y perdón” (Girona sota el franquisme, de

I l’altre soldat –continua–, es va treure un duro de plata

Josep Clara). Els fets desmentien aquesta retòrica, ja que

en agraïment al dinar”.

encara eren recents els 40 morts pels bombardejos a la
mateixa Girona, mentre que la mateixa gent de Bellcaire

Malgrat algun episòdic simpàtic com aquest, la cara més

i de tot l’Empordà veien passar milers de persones a peu

fosca del franquisme també va fer acte de presència a

camí de l’exili amb farcells a les espatlles.

Bellcaire. A nivell cultural, el català es va prohibir a l’escola i a missa, on va ser imposat al castellà, tot i que al

Després de tres anys de guerra, però, i de totes les penú-

carrer s’hi continuava parlant. Les sardanes tampoc van

ries viscudes fins al moment, l’acabament dels combats

ser prohibides. Pel que fa a les revenges, però, de res

físics va significar un alleujament, tal com relata l’Enric

van valer les paraules que el mateix general Franco va

Nadal: “estàvem contents perquè la guerra era acabada.

proclamar el dia de l’ocupació de Tarragona en assegurar

Molts, però, no van poder tornar –afegeix”. Nadal recorda

que “en la España nacional desconocemos el odio y el

que es va aficionar a fumar amb quinze anys, després

rencor”. Al llarg d’aquell any 1939 la dictadura fa afuse-

que els soldats italians que entraren al poble aquell 8 de

llar un mínim de 370 persones al cementiri de Girona, i

febrer repartissin tabac entre la gent, un valor que llavors

durant l’any següent, se n’hi van afegir 99 més. Tot i que

era molt escàs. Els italians –aliats de Franco– també van

no consta que ningú de Bellcaire fos afusellat, sí que és

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.
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Tema
Del bescanvi d’aliments al turisme

Si bé a grans ciutats com Barcelona, o la mateixa Girona, la postguerra va portar-hi molta fam
(tal com ho il·lustren les fotografies de gent fent
cua amb la cartilla de racionament), al camp,
en aquest sentit, es va passar molt més bé. A
Bellcaire, a partir dels 40 es va tornar a cultivar
arròs gràcies a l’aigua que va tornar a emplenar
l’estany, “cosa que va anar molt bé”. Altres pagesos continuaven amb el blat, l’ordi o la civada.
L’Enric Nadal recorda com la gent de l’Escala els
venien a bescanviar sardines o barat per patates, mongetes seques, enciams o bledes. Qui no
treballava la terra de jornaler, es dedicava a l’estraperlo. Així, tot i que els que van viure aquells
anys ho recorden com a anys “molt durs”, “es va
poder anar tirant”. Econòmicament parlant, els
anys 50 ja van ser molt millors, i la dècada dels
60, amb l’arribada del turisme a la Costa Brava,
ja va significar una altra etapa molt més pròspera.

Bitllet d’una pesseta emès pel Consell Municipal de Bellcaire
el 1937, model del qual se’n van emetre 3.000 exemplars.
Sense cap emblema ni dibuix, el bitllet és de color blau fosc
sobre fons marró i feia 62 x 103 mm. Aquest model va perdre
el seu valor amb el canvi de règim. Font: “Paper Moneda del
Pavelló de la República / Universitat de Barcelona”.

Bitllet de 50 cèntims emès pel Consell Municipal de La Bisbal.
Font: “Paper Moneda del Pavelló de la República / Universitat de
Barcelona”.

simptomàtica la història del que fou alcalde del poble du-

aquells fets, la fi dels quals enguany es compleixen els

rant la guerra, Pere Gifre, que va ser condemnat a mort.

70 anys (1939-2009).

Va ser empresonat uns dos anys i mig primer a Torroella
de Montgrí i després a Girona. Al marge de la retòrica de

És just tenir ben present les seves paraules i la nar-

Franco dient que no es trobaria cap altre règim tan just,

ració d’aquells fets, i que això ens serveixi per evitar

catòlic i humà, que tractés tan bé els presos, historiadors

repetir-los. En aquest sentit, l’interès pel que va passar

com Josep Clara afirmen que els milers de presoners que

durant la Guerra Civil espanyola sembla haver ressorgit

estaven a Girona “van haver de patir les conseqüènci-

en els últims anys, situació que introdueix una petita

es derivades de la massificació, el turment psicològic i el

dosi d’optimisme. Un fet recent que ens ho demostra és

funcionament precari de l’establiment: violència en els

la minisèrie de TV3 “Les veus de Pamano”, basada en la

interrogatoris, alimentació deficitària, cel·les de càstig, li-

novel·la de l’escriptor Jaume Cabré que narra la història

mitació de les visites, penúria a la infermeria...” (Girona

d’un jove mestre que el 1943, en plena postguerra, és

sota el franquisme, 1936-1939).

destinat a un petit poble dels Pirineus. Els dos capítols
de què va constar la sèrie, que es van emetre el novem-

Pere Gifre va passar els últims quatre mesos a l’hospital

bre passat, van acumular una audiència mitjana total

militar de Girona víctima d’una malaltia (producte de la

de 667.000 espectadors. Després de l’èxit, la cadena

complicació en una cama, on li havia caigut un llamp),

catalana ha tret ara a la venda el DVD de “Les veus de

i hi morí amb 48 anys. Algunes veus comenten que les

Pamano”.

condicions en aquell hospital no eren, ni de bon tros,
les més òptimes per als malalts. En tot cas, les restes

Que tinguem interès i coneguem aquella història, que

del que fou l’alcalde del poble no van tornar a Bellcaire

és la nostra història, és imprescindible per entendre el

fins al 1989.

que avui vivim. Això, però, no resta malura als fets que,
un hivern d’avui fa 70 anys, van fer tremolar tot un

“No hauria d’haver passat mai”

poble mentre era arraulit al nostre castell i sentia que a
fora xiulaven les bombes mortíferes que queien damunt

Expressions com ara “por”, “ho vam passar molt ma-

de la freda nit d’aquell febrer del 39.

lament” o “això no hauria d’haver passat mai”, són les
que hem sentit de la veu de persones que van viure

Guillem Saló
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Resum dels plens
Sessió ordinària
del 30 de juliol de 2009

S’aproven per unanimitat de tots els assistents les dues

Aprovació de les actes

Primera festa local: el setè dia a comptar des del Di-

festes locals de Bellcaire, que seran les següents:

lluns de Pasqua, anomenada Pasqua Granada, que serà,
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària del

aquest any, el 24 de maig de 2010.

26 de març de 2009.
La segona festa local es fixa per al 30 d’agost de 2010,
Coneixement de decrets i resolucions dictats per l’al-

anomenada de Sant Joan.

caldia des de la data de la convocatòria del Ple ordinari anterior fins a la data de la convocatòria actual

Aprovació de la proposta de moció sobre la situació de la pagesia professional catalana impulsada

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

per Unió de Pagesos

la Corporació que, des de la data de la convocatòria
del Ple ordinari anterior fins a la data de convocatòria

El senyor Gifre enceta la seva intervenció en aquest punt

de l’actual, ha dictat els decrets i resolucions que s’ad-

dient que s’ha rebut des d’Unió de Pagesos una proposta

junten a la present acta. Tots els membres en prenen

de moció que pretén provocar un debat nacional sobre la

coneixement.

precària situació de la pagesia professional al país.

Aprovació de la primera addenda al conveni de

La voluntat de la corporació municipal, segons expo-

col·laboració per a la promoció i execució de les

sa el senyor Gifre, és donar tràmit a les propostes de

obres hidràuliques signat amb l’Agència Catalana

mocions que defensin i s’ajustin als interessos i a les

de l’Aigua

realitats dels municipis. En aquest sentit, segons diu
l’alcalde, la proposta de moció entén que defensa la

Explica l’alcalde que, com tothom sap, s’han acabat les

realitat socioeconòmica de la pagesia.

obres del rec del Molí, que per diferents circumstàncies
que tothom coneix han durat massa. Segueix dient el

A continuació i abans de sotmetre’s a votació, pren la

senyor Gifre que com que el conveni signat entre l’Ajun-

paraula el senyor Geli per avançar que no hi votarà a

tament de Bellcaire d’Empordà i l’Agència Catalana de

favor i, segons diu, en aquest cas farà política de par-

l’Aigua es va signar el 10 d’octubre de 2006, la corpo-

tit. Vol dir dues coses. La primera, diu el senyor Geli,

ració municipal, en veure que s’havia esgotat l’exercici

és que si es volen fer coses per als pagesos es poden

del conveni abans de la finalització de les obres, en data

fer per altres camins. El Parlament té altres eines. No

12 de gener de 2009 mitjançant un Ple extraordinari va

cal fer un Ple del Parlament extraordinari. Considera el

demanar un canvi d’anualitat.

grup del PSC que abans fóra millor fer unes jornades
prèvies de treball per tractar la qüestió i, per coherèn-

Ara, l’Agència Catalana de l’Aigua ha aprovat el canvi

cia, entén que és millor l’abstenció. Pel que fa a Bellcai-

d’anualitat pel 2010 mitjançant una addenda i se’n pro-

re d’Empordà, diu el senyor Geli que hi ha mesures més

posa l’aprovació pel Ple d’aquest ajuntament. Així, se

concretes per als pagesos.

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

Repeteix el senyor Alcalde que es dóna curs a totes les
propostes de mocions i que llavors és el Ple de l’Ajun-

Aprovació de les dues festes locals per a l’any

tament qui decideix. Diu el senyor Gifre que es fa la

2010 al municipi de Bellcaire d’Empordà atenent la

política del dia a dia per als pagesos, com exemple l’ar-

preparació de l’ordre de festes laborals per a l’any

ranjament de camins, però que, alhora, l’Ajuntament

2010 per part de la Conselleria de Treball de la Ge-

no serà impediment perquè es pugui sotmetre a votació

neralitat de Catalunya

la proposta de moció.
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A continuació i per indicació de l’alcalde se sotmet a vo-

L’alcalde recorda que la urbanització les Costes està re-

tació la proposta de moció impulsada per Unió de Page-

cepcionada des de l’any 2006 i que presenta, com tot-

sos i s’aprova amb el vot favorable de tots els membres

hom sap, deficiències que s’haurien d’haver resolt amb

assistents excepte el senyor Joan Geli, que s’absté.

caràcter previ a aquesta recepció. Ara hi ha la situació
que l’obligació de reparar aquestes deficiències i prestar

Un cop realitzada la votació el senyor Geli recorda que hi

els serveis és de la corporació municipal, amb tot el que

ha un camí pendent d’arreglar i que, diu, finalment s’ha

això suposa des d’un punt de vista econòmic.

deixat posar la comporta, i vol manifestar-ho públicament.
A més a més, diu el senyor Gifre, un centre autoritzat
Aprovació del model d’adhesió al Catàleg de Serveis de DIPSALUT per a les comarques gironines

per la Generalitat de Catalunya va realitzar aquest darrer mes d’abril una inspecció i es van constatar greus
deficiències en l’enllumenat públic. Se’ns ha instat, diu

Exposa l’alcalde que el DIPSALUT ha presentat el Ca-

l’alcalde, a resoldre-les i vist que només es pot fer per

tàleg de Serveis als alcaldes i regidors de salut de les

una empresa autoritzada un cop fetes diferents gesti-

comarques gironines, en el qual es proposen vint pro-

ons es considera adient que sigui l’empresa CUSTALS

grames d’actuació. Així mateix, explica l’alcalde que la

SL, que era present en el moment de la inspecció, qui

regidora senyora Mònica Hurtado serà la regidora res-

realitzi el manteniment de tota la part elèctrica de la

ponsable de la coordinació entre el DIPSALUT i l’ajunta-

urbanització Les Costes.

ment i que per això ha estat nomenada.
En conseqüència, diu el senyor Gifre, procedeix signar
Ara, donada la intenció d’aquest ajuntament d’incorpo-

un contracte de manteniment de la instal·lació elèctrica

rar-se a l’esmentat programa, es proposa i se sotmet a

i es proposa, des d’alcaldia, que sigui amb CUSTALS SL,

votació del Ple, i s’aprova per unanimitat de tots els as-

tal com s’ha dit.

sistents, adherir-se al Catàleg de Serveis de l’organisme
autònom de salut de la Diputació de Girona DIPSALUT i

Abans de sotmetre’s a votació pren la paraula el senyor

acceptar les seves condicions d’adhesió amb els drets i

Geli per preguntar quin és el termini del contracte, i

obligacions esmentats en els mateixos, així com nome-

l’alcalde respon que un any.

nar i delegar a un regidor de l’equip de govern perquè
sigui l’interlocutor de la corporació municipal. En aquest

Se sotmet a votació l’aprovació de la signatura del con-

cas, la Mònica Hurtado Parra.

tracte de manteniment i s’aprova per unanimitat de tots
els assistents.

Aprovació de nomenament de Jutge de Pau titular
Aprovació del plec de clàusules administratives
Exposa el senyor Gifre que es va procedir a la renovació

que hauran de regir la contractació de les obres

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

del projecte de “Restauració del castell de Bellcai-

de la Llei Orgànica del Poder Judicial. Segueix dient l’al-

re d’Empordà”

calde que el senyor Joan Rodríguez ja ha procedit a l’acte
de jurament del càrrec de Jutge de Pau davant el Jutjat

Explica el senyor Gifre que ara que s’estan tancant al-

Degà de la Bisbal d’Empordà i també que ja ha formalit-

tres obres com la del rec del Molí i que abans de final

zat la presa de possessió davant el secretari de la corpo-

d’any s’haurà acabat el centre cívic, es pretén ende-

ració municipal. Ara es vol completar el tràmit i manca,

gar el procés per tal de restaurar el castell de Bellcaire

i per això se sotmet a votació, acceptar el nomenament,

d’Empordà.

pel termini de quatre anys, per al càrrec de Jutge de Pau
al senyor Joan Rodríguez Perisé. S’aprova l’acceptació

Diu el senyor Gifre que forma part aquest projecte d’una

del nomenament per unanimitat de tots els assistents.

partida del PUOSC i que ja s’ha fet algun canvi de destí
de partides per tal de tenir el màxim de finançament.

Aprovació del contracte de manteniment d’instal·lació
elèctrica de baixa tensió per a la urbanització Les Cos-

Per aquestes dues raons ara es vol aprovar el plec de

tes amb la mercantil CUSTALS SL

condicions que hauran de regir per a l’adjudicació de
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l’empresa que haurà de restaurar el castell. Com que

Ara, un cop s’ha donat compte d’aquesta situació, ex-

l’obra és prou complexa, segons detalla el senyor Gifre,

posa l’alcalde que es convocarà formalment la Comis-

s’ha optat pel procediment negociat que suposa, com

sió Especial de Comptes per tal que aprovi els comptes

exposa l’alcalde, que l’ajuntament amb caràcter previ

d’aquest exercici, i que la intenció és aprovar-los mit-

convidarà un mínim de tres empreses que tinguin el

jançant un Ple extraordinari el mes de setembre. En

perfil adient per fer aquest tipus d’obra.

dóna compte, als efectes oportuns.

Així, proposa l’alcalde sotmetre a votació l’esmentat

Aprovació certificacions d’obra corresponent al

plec de condicions i s’aprova, a mà alçada, per unani-

projecte d’“Adequació de l’entorn del rec del Molí”

mitat de tots els assistents.
Exposa l’alcalde que finalment les obres de l’entorn del
Escrit de renúncia al càrrec de regidor del senyor

rec del Molí han finalitzat i que l’empresa adjudicatària,

Cèsar Hugas Marcos i proposta a la junta electoral

RUBAU TARRES SA, ha presentat la segona i darrera

central de la senyora Montserrat Casas Viladevall

certificació. El que s’ha fet per part dels serveis tècnics,

Explica el senyor Gifre que, tal com ja havia exposat en

comprovar sobre el terreny que les certificacions d’obra

el darrer Ple, l’absència en aquell moment del senyor

s’ajusten a la realitat física, a les obres efectuades.

per part de secretaria i directament per ell mateix és

Hugas venia motivada per la intenció de renunciar al
càrrec per motius personals. Segueix dient el senyor

Ara pertoca finalitzar administrativament el projecte

Gifre que el 15 de juny de 2009 el senyor Hugas va pre-

enviant a Governació les certificacions d’obra per tal

sentar formalment la seva renúncia i que ara cal apro-

que es realitzin els pagaments corresponents.

var-la i, tot seguit, proposar segons marca la normativa
la persona que l’ha de substituir. Així, seguint l’ordre de

Es vol ara, exposa l’alcalde, sotmetre a votació els im-

llista, és la Montserrat Casas Viladevall a qui correspon

ports i el detall dels treballs donada la importància del

suplir el senyor Hugas. El que cal fer també, diu l’alcal-

projecte i la seva significació especial.

de, és notificar aquesta dimissió i la proposta a la Junta
Electoral Central de Madrid.

A continuació pren la paraula el senyor Joan Geli per dir que
felicita pel tràmit de la comporta que ja hi és i que no vol vo-

S’aprova per unanimitat acceptar la renúncia al càrrec

tar a favor per tal com ha anat tot, però sí que vol que cons-

del senyor Cèsar Hugas Marcos i proposar i comunicar

ti expressament que està d’acord que es tanqui tot aquest

a la Junta Electoral Central la senyora Montserrat Casas

tema d’una vegada. Avança que en la votació s’abstindrà.

Viladevall a fi i efecte que s’accepti i s’expedeixi l’acta
de regidora.

Així i per indicació de l’alcalde se sotmet a votació i
s’aprova per unanimitat de tots els assistents excepte

Donar compte dels comptes municipals correspo-

l’abstenció del regidor Joan Geli.

nents a l’exercici 2007
Informació d’alcaldia i regidors
Tal com s’ha fet en anteriors Plens, diu el senyor Gifre,
ara arran dels requeriments fets des de diferents ad-

En primer lloc, pren la paraula la regidora Cecília Bar-

ministracions per tal que es regularitzi la situació eco-

nosell Sabrià per tal de detallar, únicament, que avui ha

nòmica es vol donar compte dels comptes municipals

acabat la primera fase del casal sense problemes.

corresponents a l’exercici 2007 un cop fiscalitzats per
XALOC.

Llavors, reprèn la paraula l’alcalde per explicar que han
començat les obres del centre cívic i que s’ha adjudicat,

Diu el senyor Gifre que aquest exercici ha tardat més

per Junta de Govern, a l’empresa RUBAU I TARRES la

perquè hi havia tot el tema dels comptes corrents de

construcció de la minideixalleria.

l’aigua i que s’ha procedit a puntejar fins i tot les devolucions dels rebuts, la qual cosa ha significat que fins fa

Pel que fa al tema dels semàfors, explica que per di-

poc no es tenien tots els saldos bancaris correctes.

ferents circumstàncies imputables a la Diputació i a la
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Generalitat el tema de la rotonda i de la carretera està

sar Hugas Marcos i posteriorment la proposta de nome-

encallat. Que hi havia un conveni entre administració,

nament de la senyora Montserrat Casas Viladevall, la

però ara l’han resolt i Carreteres de la Generalitat, ex-

qual ja s’ha presentat davant la Junta Electoral Central,

plica l’alcalde, diu que cal fer un nou projecte, amb les

que ja ha expedit l’oportuna credencial.

consegüents expropiacions i amb nous terminis. Conclou dient que si hi està tothom d’acord es farà una
petició formal de semàfors.

Ara es vol oficialitzar l’acceptació del nomenament i el
senyor Gifre convida la senyora Montserrat Casas Viladevall a acceptar el càrrec i incorporar-se al Ple prèvia

Segueix dient l’alcalde que el camp de futbol està ma-

lectura per part seva del següent:

lament i que cal reparar-lo. Hi ha arbres que estan en
mal estat i caldrà arrancar-los. Es canviarà una part de

Pren la paraula la senyora Casas i diu: “Jo, Montserrat

la tanca.

Casas Viladevall, en compliment d’allò que estableix el

Davant l’absència de la regidora Marta Fuster, el senyor

108.8 de la LOREG, prometo solemnement complir fidel-

Reial Decret 707/79, de 5 d’abril, en relació a l’article
Gifre vol donar compte de diferents aspectes d’aquesta

ment les obligacions al càrrec, amb lleialtat al Rei i guar-

regidoria. Així, vol agrair a tothom la seva participació

dar i fer guardar la constitució com a norma fonamental

en les Nits a la Fresca i anunciar que el proper 4 d’agost

de l’Estat, cosa que prometo per imperatiu legal”.

de 2009 es farà un concert dins del 29è Festival de Músiques de Torroella a la capella. Es fa a l’Estartit, Verges

Aprovació de les actes

i aquí a Bellcaire. El cost és de sis euros l’entrada.
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària del
A continuació pren la paraula el senyor Joan Geli per fer

30 de juliol de 2009.

tres consideracions. La primera és per preguntar què
passarà amb els arbres del camp de futbol. Si es poden

Coneixement de decrets i resolucions dictats per l’al-

tallar o no. Per part de l’alcalde es contesta que ja s’han

caldia des de la data de la convocatòria del Ple ordinari

fet gestions i que en tot cas la tala es farà sempre, si

anterior fins a la data de la convocatòria actual

cal, amb els permisos corresponents.
Per part de l’alcalde es posa en coneixement del Ple de la
En segon lloc vol manifestar, el senyor Geli, que el tema

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

dels semàfors i la carretera és un tema que dura molt,

ordinari anterior fins a la data de convocatòria de l’actu-

massa, i que cada cop és més clar que afecta la seguretat

al, ha dictat els decrets i resolucions que s’adjunten a la

del municipi. L’alcalde està d’acord amb l’apreciació i re-

present acta. Tots els membres en prenen coneixement.

corda la intenció de demanar, un cop més, els semàfors.
Aprovació de l’ordenança reguladora del tractaEn tercer lloc el senyor Geli vol fer esment de la deixa-

ment automatitzat de fitxers que contenen dades

lleria i la seva adjudicació. El secretari intervé per dir

de caràcter personal

que es va aprovar la memòria valorada que, sense IVA,
és inferior a cinquanta mil euros i que, per tant, pot fer-

Enceta l’explicació el senyor Gifre dient que la disposi-

se l’adjudicació directa.

ció addicional primera de la Llei Orgànica 15/1999, de
13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter per-

Sessió ordinària
del 24 de setembre de 2009

sonal, preveu que els fitxers i tractaments automatitzats s’han d’adequar a aquesta Llei en el termini de tres
anys, i ara es pretén regular i adaptar-se a la situació

Amb caràcter previ l’alcalde dóna la benvinguda a la

que ha creat aquesta normativa. Diu el senyor Gifre que

senyora Montserrat Casas Viladevall i explica que es

els ajuntaments petits a poc a poc s’hi estan adaptant i

procedirà, seguidament, a formalitzar la seva presa de

que és el que es vol fer ara aquí.

possessió del càrrec de regidora. Explica el senyor Jaume que en els plens anteriors ja s’ha aprovat en primer

Exposa l’alcalde breument les disposicions generals re-

lloc l’acceptació de la renúncia al càrrec del senyor Cé-

guladores d’aquests fitxers informàtics que contenen

Informació municipal
dades de caràcter personal i manifesta que tots els re-
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Projecte d’urbanització ................................ 249,25 €

gidors disposen d’elles. Diu que en cas d’aprovar-se en

Projecte de reparcel·lació per compensació bàsica

aquest Ple se sotmetran a la publicació per un termini

............................................................... 249,25 €

de trenta dies al Butlletí Oficial de la Província per tal

Projecte de reparcel·lació per compensació per concer-

que es presentin al·legacions.

tació ....................................................... 249,25 €
Projecte de bases i estatuts ........................ 249,25 €

A continuació, se sotmet a votació la seva aprovació

Convenis urbanístics d’iniciativa privada ........ 249,25 €

amb la consegüent publicació, i són aprovades per una-

Projectes de parcel·lació .............................. 249,25 €

nimitat de tots els assistents.

Estudis de detall (DT 4.2. Llei 2/2002) .............. 249,25 €

Aprovació de les ordenances fiscals per a l’exer-

En segon lloc, s’afegeix a les taxes per a llicències urba-

cici 2010

nístiques la de numeració de finques a raó de sis euros
per cada número.

Explica l’alcalde, senyor Gifre, que com cada any cal
aprovar les ordenances fiscals per al proper exercici,

Diu l’alcalde que les primeres afecten només al que se-

en aquest cas el 2010. Assenyala l’alcalde que la Llei

rien promotors grans, en cap cas a particulars, i que les

39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisen-

segones fan referència a la gent, sobretot d’aquestes

des Locals, disposa que les corporacions locals hauran

noves urbanitzacions o quan es fa una casa nova i que

d’acordar la imposició dels seus tributs propis i l’apro-

vénen a l’ajuntament a demanar número. En aquest

vació de les Ordenances Fiscals d’acord amb l’establert

cas se’ls cobrarà sis euros.

a l’article 16 i següents d’aquest cos legal.
Demana l’alcalde si algú vol dir alguna cosa. Pren la
A continuació detalla que es mantenen, excepte el que

paraula el senyor Joan Geli per dir que resumint en si

explicarà més endavant, les mateixes quotes que les

no és ni bo ni dolent. Que potser no era el moment de

de l’exercici 2009 que, com recorda, tampoc es varen

fer aquestes modificacions i que, en qualsevol cas, com

tocar. Diu el senyor Gifre que s’entén que en l’actual

que no s’adapten al concepte o la filosofia global del

context econòmic aquesta és la millor decisió.

que entenen ells que hauria de ser, s’abstindran.

Detalla el senyor Gifre de manera informativa algunes

A continuació se sotmet a votació la seva aprovació i

de les taxes, com la de l’IBI o de nínxols, com a exem-

posterior publicació, i s’aprova inicialment amb el vot

ple, per tal que quedi constància que són les mateixes

favorable de tots els membres assistents excepte els

que les de l’any passat.

senyors Joan Geli i Jordi Antúnez, que s’abstenen.

Tot seguit enumera les modificacions. En primer lloc se-

Ratificació de l’adhesió del municipi de Bellcaire

ria l’ampliació del cobrament de taxes per a l’expedició

d’Empordà al Pla d’Assistència i Suport en matè-

de documents administratius amb els conceptes i im-

ria de protecció civil

ports que a continuació detalla:
Comenta l’alcalde que el 5 d’agost de 2009 i mitjançant el
Informes tècnics relatius a:

Decret número 82/2009 va acordar adherir-se al Pla d’As-

Acceptació de tramitació de modificació puntual del Pla

pels serveis tècnics del Consell Comarcal del Baix Empordà.

sistència i Suport en matèria de protecció civil confeccionat
General d’Ordenació Urbana ...................... 249,25 €
Modificacions puntuals del planejament urbanístic ge-

Aquest Pla, explica el senyor Gifre, garanteix que en cas

neral ....................................................... 249,25 €

d’emergència es pugui disposar dels serveis propis per

Planejament urbanístic derivat:

aquest tipus d’actuacions, tals com evacuació mitjan-

Plans especials urbanístic ............................ 249,25 €

çant ambulàncies o serveis policials.

Plans de millora urbana ............................... 249,25 €
Plans parcials urbanístics ............................. 249,25 €

Tot seguit, sotmet l’alcalde a ratificació el Decret que

Plans parcials urbanístics de delimitació .......... 249,25 €

va dictar al seu dia per tal d’aprovar l’adhesió al Pla
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d’Assistència i Suport en matèria de protecció civil, i

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

s’aprova per unanimitat de tots els assistents al Ple.

els membres del Ple de l’Ajuntament de Bellcaire d’Empordà.

Aprovació dels comptes generals municipals corresponents a l’exercici 2007

Aprovació de l’adhesió al Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Giro-

L’alcalde explica que s’està finalitzant el procés iniciat

na (CILMA) i aprovació dels seus estatuts

fa més o menys un any de regularització dels comptes
municipals. Recorda el senyor Gifre que fins ara s’han

Exposa el senyor Gifre que des de la Diputació de Girona

aprovat els comptes de la corporació municipal des de

s’ha impulsat el Consell d’Iniciatives Locals per al Medi

l’any 2002 fins el 2006 i que la intenció és avui apro-

Ambient de les comarques de Girona (CILMA). Aquest

var els de l’exercici 2007 i, en el proper Ple previst pel

organisme, diu l’alcalde, és un instrument de coopera-

novembre, aprovar els comptes generals de l’exercici

ció i intercanvi d’experiències per al desenvolupament

2008, que han anat condicionats pel que s’arrossegava

sostenible i per fomentar la implantació de les Agendes

fins a la data d’avui. L’acabament d’aquest procés, diu

21 locals als municipis. Vol ser una mena de suport tèc-

el senyor Gifre, permet tenir endreçat l’ajuntament i

nic als municipis per a aquest tipus de qüestions.

alliberar unes importants quantitats retingudes fins a la
data a causa de la no presentació dels comptes en els

Ara, diu el senyor Gifre, se’ns proposa que si es con-

exercicis corresponents.

sidera convenient es formalitzi mitjançant aprovació
del Ple la incorporació de Bellcaire d’Empordà, així com

Puntualitza el senyor Gifre que l’entitat XALOC ha pun-

l’acceptació dels Estatuts Socials. Cal també, segons

tejat un per un tots els apunts i moviments comptables

detalla l’alcalde, l’explícit nomenament d’un represen-

municipals.

tant que, en aquest cas, seria la senyora Montserrat
Casas.

Segueix la seva exposició dient que mitjançant Decret
d’Alcaldia de data 31 de juliol de 2009 s’inicià la tra-

A continuació demana i pren la paraula el senyor Geli

mitació administrativa del compte general de l’exer-

per dir que no pot ser una cosa dolenta quan s’hi han

cici 2007. Explica que posteriorment la intervenció

adherit el 77 per cent dels municipis de la província. La

municipal i els serveis d’intervenció de la Xarxa Local

proposta, un cop votada, és aprovada per unanimitat

de municipis varen emetre informe dels comptes ge-

de tots els assistents al Ple.

nerals i es va convocar en temps i forma la Comissió Especial de Comptes que va aprovar, en data 17
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d’agost de 2009, els comptes generals dels exercicis
esmentats amb el vot favorable de tots els membres
assistents.

En primer lloc pren la paraula la regidora Marta Fuster
per fer una breu valoració dels actes de la Festa Major. Detalla que ha anat bé, que la participació ha estat

En data 28 d’agost de 2009 es va publicar al Diari Oficial

bona i vol destacar de manera expressa els actes de la

de la Generalitat de Catalunya per un període de quinze

mainada. Dit això, la regidora vol recordar que s’han

dies més vuit en compliment del que preveu l’article

iniciat els cursos d’hivern i que dels quatre que es feien

212.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’apro-

el 2007 avui ja n’hi ha molts més i que aquest fet per-

va el text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes

met arribar a més franges d’edat. Un cop finalitzats se’n

Locals. Esgotat el termini sense que s’hagin presentat

podrà fer la valoració.

al·legacions i un cop emès el segon informe per part de
la Comissió Especial de Comptes, ara s’acorda elevar al

Explica també la regidora Fuster que es fan per segon

Ple la proposta d’acord d’aprovar el Compte General de

any les “Jornades de Patrimoni” i que la propera sortida

l’Ajuntament de Bellcaire d’Empordà de l’exercici 2007

serà aquest dissabte a les onze del matí.

integrat per la pròpia entitat i retre l’expedient a la Sindicatura de Comptes un cop sotmès i aprovat pel Ple

A continuació pren la paraula l’alcalde, senyor Jaume

d’aquesta corporació.

Gifre, i en primer lloc vol destacar la jubilació de la Cati,

Informació municipal
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que fins ara ha portat la gestió de correus al municipi.

Finalment, exposa el senyor Antúnez que un camp del

Explica que està previst fer-li un petit homenatge a ni-

camí vell d’Ullà està ple de runa, i l’alcalde respon que

vell institucional i aprofita per convidar tots els regidors

es faran les gestions oportunes.

formalment al comiat que se li farà a les dependències
municipals.

A continuació pren la paraula el senyor Geli i vol fer esment del tema del FEIL i més concretament del pati de

En segon lloc vol comentar l’alcalde les obres de FEIL.

l’escola. Comenta que el tema de l’esglaó no compleix

Exposa que ja s’han acabat les obres al pati de l’escola,

la normativa i demana com és possible que es faci una

que falta que posin les porteries i que es farà un cop es

actuació que no compleixi les exigències legals. Demana

lliurin. Detalla el senyor Gifre que les obres són de l’en-

si són més importants les aigües pluvials que una perso-

torn de l’escola i que s’ha eliminat una de les entrades

na. És possible això? Explica que en Fuentes ja ho va dir

a l’interior. Vol fer menció expressa, diu el senyor Gifre,

clarament. Demana que es modifiqui. Diu que cal modifi-

de les notícies relatives a una rampa no col·locada. Diu

car-ho. Que es faci una rampa de fusta i que, es digui el

el senyor Gifre que l’accés s’ha millorat i que no s’ha

que es digui tècnicament, cal canviar-ho. L’alcalde diu que

intervingut dins de l’escola.

l’actuació és a l’entorn de l’escola, al pati, i no dintre l’escola i que segons criteris tècnics s’ajusta a la normativa.

A continuació pren la paraula el regidor Jordi Antúnez i
avança que té tres temes sobre la taula: la guarderia, la

Vist tal com està el diàleg, el senyor Geli pregunta pel

deixalleria i la rasa que s’està fent. Demana com estan

tema de la guarderia. Demana que s’expliqui com està

els temes. Respon l’alcalde dient que pel que fa a la

el tema i concreta que vol saber el perquè de la suspen-

rasa l’està fent EMTE, que la deixalleria està acabada i

sió dels treballs d’Excavacions Font. L’alcalde li contesta

que no s’obrirà cada dia i que pel que fa a la guarderia,

dient que la suspensió de l’autorització a Excavacions

com sap, està previst la col·locació dels aularis provi-

Font ve motivada pel fet que només eren obres d’ ar-

sionalment als terrenys de l’ajuntament fins que no es

ranjament dels terrenys, però ara atès que Urbanisme

resolgui definitivament al Departament d’Urbanisme

de Girona no ha aprovat encara la modificació del POUM

de Girona la modificació puntual que permeti la futura

s’ha decidit posar provisionalment els aularis en els ter-

construcció de la llar d’infants.

renys municipals a l’espera de l’aprovació definitiva.

Segueix interpel·lant el senyor Antúnez i demana si la

Vol saber també el senyor Geli què hi ha d’una llicèn-

reforma o arranjament del camp de futbol suposa la tala

cia de segregació demanada per un dels propietaris

d’arbres. Contesta el senyor Gifre dient que el club Em-

dels terrenys inclosos en el PMU3. Pren la paraula el

pordanet ha demanat una actuació urgent. La voluntat

secretari i concreta que s’ha demanat una llicència de

municipal és treure els arbres laterals i posar-hi una tan-

segregació i donada la classificació urbanística dels

ca. Ara és una qüestió de seguretat en primer lloc i de vi-

terrenys en aquests moments se n’ha certificat la in-

sibilitat després. Hi havia arbres que envaeixen el camp.

necessarietat.

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

Grup Municipal de Bellcaire–AM
Dèiem en l’anterior revista que el treball del dia a dia es

A més, en aquests moments s’estan realitzant actu-

manifesta en el manteniment, els serveis, el benestar

acions de millores en el camp de futbol. A cau-

social, la cultura, els equipaments, etc. Projectes i fets

sa del mal estat d’alguns xiprers i el perill que això

concrets que us hem anat explicant en cada una de les

implicava s’han hagut de tallar els de la banda est i

revistes que s’han publicat en el decurs de la legislatu-

en el seu lloc s’hi col·locarà una tanca. També s’han

ra. Ara, doncs, toca explicar-vos les novetats des de la

tallat els pollancres de l’entorn del camp. Aquests

darrera revista fins a aquesta:

arbres, a banda de les molèsties que ocasionen a

Pel que fa a l’Àrea d’Obres i Serveis, hem de començar

ments, quan es fan grans tenen tendència a caure en

dient que un cop acabada l’obra del rec del Molí, ja s’ha

moments de fortes ventades, cosa que suposava un

posat en funcionament l’estació de bombeig que du les ai-

risc important en una zona concorreguda, sobretot

gües residuals de tota la banda nord del municipi a l’esta-

per nens.

la primavera quan desprenen aquella mena de fila-

ció depuradora de l’Escala. Aquesta bona notícia comporta
una millora substancial de la qualitat de l’aigua del rec.

Per acabar, des de l’apartat de l’Àrea d’Obres i Serveis us volem comentar que ja ha finalitzat la cons-

També voldríem destacar les obres que s’han realitzat

trucció de la deixalleria, que ha de servir per millo-

i les que s’estan duent a terme en aquests moments

rar els punts on actualment hi ha els contenidors

amb les subvencions de l’anomenat “Pla Zapatero”:

i evitar, d’aquesta manera, l’aparició de material
voluminós en diversos punts del municipi i no haver

1) L’adequació del pati de l’escola, que ha suposat

d’esperar un cop al mes el servei de la deixalleria

una millora important de l’espai de joc del col·legi i de

mòbil.

tot el sistema de desguàs de l’edifici. Ara cal completarla amb l’adquisició de mobiliari de parc infantil.

Pel que fa a l’Àrea de Cultura, durant el mes de
setembre es va presentar la proposta de cursos d’hi-

2) La remodelació del Local Social, que ha repre-

vern; alguns s’han pogut tirar endavant i d’altres no.

sentat un guany en l’espai infantil amb la construcció

Us en farem la valoració més endavant, ja que no

d’una tanca. També s’ha actuat en el sistema de clima-

descartem tornar a oferir algun curs que per manca

tització del bar i s’ha intervingut tant en l’interior com

de concurrència al setembre no s’ha pogut tirar en-

en l’exterior de l’edifici.

davant amb vista al segon o tercer trimestre, perquè
continua havent-hi gent interessada.

3) Construcció d’una zona coberta en l’espai
d’accés al bar per millorar la funció de la terrassa en

El Grup Municipal de Bellcaire us desitja molt bones

aquesta zona del local i poder-la aprofitar durant més

festes de Nadal i molta salut i sort per a aquest any

temps a l’any.

nou que comença.
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Es pot dir molt, però la realitat només és una!
A l’anterior revista (agost 2009), fil directe amb l’alcal-

at? De l’entrevista de tres pàgines ens quedarem amb

de, article del Sr Jaume Gifre. Jo, Joan Geli, aprofito

un paràgraf: “Hem intentat fer les coses de manera

quatre ratlles de l’espai del grup polític per dir-li el se-

tranquil·la i dialogant, sense excepcions, i sincerament

güent: amb el respecte que em mereix com a alcalde

crec que ho hem aconseguit”. Si senyor! Heu aconse-

de Bellcaire, no sé si vostè és la persona més adequada

guit no haver de parlar amb ningú que no pensi com

per donar-me lliçons, “sobretot de valentia”. Sr. Alcalde,

vosaltres! Els heu obviat o bé han desaparegut. De la

no se’m pot obligar a signar com a meva una carta que

resta de l’entrevista mitges veritats i mentides, cadascú

és d’un grup de persones, li agradi o no!!!

que ho valori segons li toqui.

No perdrem més espai del poc que tenim en aquesta

Passem de “l’intranscendent” al que realment ens ha d’in-

revista per contestar el Sr. Alcalde, però sí per dir el se-

teressar. Si diuen que una imatge val més que mil paraules,

güent: de la revista 38 a la revista 41 ha passat un any,

aquí les tenim. És el resultat de dos anys de govern del

i cap representant polític de l’actual govern (GMB) ha

GMB. Del que teníem per gastar l’any 2008, ens han faltat

contestat les preguntes plantejades en aquella revista

95.323.79 €, i del que teníem per gastar el 2009, ens fal-

(qui són les persones tan necessitades de Bellcaire?).

ten 128.567.94 €; com diríem: anem de mal en pitjor!!!

Serà que es vol una vegada més desviar l’atenció per
no dir la veritat? Les preguntes no eren, ni són de “màs-

Des de l’opinió del nostre grup aquest és el resultat

ter”, són molt senzilles, sempre, és clar, que hi hagi la

d’un error en la gestió d’un “poble”, no d’una vila o

voluntat de contestar.

ciutat. No es poden aplicar els mateixos “criteris” de
funcionament. Aquí és on s’ha “pecat”. Només cal fer

Continuem ara amb “l’habitual” entrevista a l’alcalde a

un cop d’ull a les despeses, que augmenten; en canvi,

la meitat del mandat. Serà “habitual” a partir d’ara i

no tenim augment d’ingressos. Ho fem a compte dels

d’aquí uns anys, si de cas, perquè fins ara no era habi-

“calers” que teníem al “calaix” de l’anterior govern, però

tual. Per què ara l’alcalde es presta a fer una entrevista

la realitat és que el GMB ha gastat 223.891.73 € més

que va rebutjar a principi de mandat? Què ha canvi-

dels que es gastaven. La pregunta és: es noten aquests
diners en el dia a dia del poble?
Tenim un poble més net, amb els
camins i rieres decents, amb les
barreres arquitectòniques suprimides i lliures les voreres, amb més
serveis per als ciutadans? La nostra
resposta és NO! Cadascú en farà la
seva valoració.
Per acabar, l’escola, una altra realitat. Segons la “visió” del GMB, el
poble no creixeria, i es va tirar enrere el “projecte” d’una nova escola
encarrilat a l’anterior mandat. Ara,
dos anys més tard, ni nova ni vella.
Tots a córrer que no hi cabem! Si
senyor…, això sí que és previsió de
futur!
Bones festes i bon any 2010 per a
tots!!!
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En deute
amb la natura
Al darrer número de la revista El Castell, l’ambientòloga

He escoltat els comentaris de diversos veïns que han

Virgínia Domingo Reig escriu literalment referint-se a

mostrat la seva disconformitat, a la qual també m’afe-

la diagnosi realitzada a Bellcaire sobre la petjada eco-

geixo. Teníem els ulls avesats a veure’l amb la verdor

lògica del nostre municipi. “El resultat va ser que es

de les plantes i se’ns fa dur contemplar com ha quedat.

necessitava 1,68 vegades la superfície vegetal existent

Vull tenir unes paraules d’agraïment per a en Joan Ja-

al municipi per absorbir les emissions amb efecte d’hi-

noher, que en el seu moment hi va posar l’esforç de

vernacle generades a Bellcaire”. La primera reflexió que

plantar els pollancres.

podem fer és que col·lectivament estem en deute amb
la natura i que caldria cuidar millor el nostre entorn.

Potser dins les reformes que sembla que es volen fer
al camp de futbol era inevitable que aital cosa passés.

El paisatge de la zona que envolta el poble –a l’igual que

Desitjo i espero que, un cop acabades les obres, s’apro-

la majoria de la plana empordanesa– és una successió

fitin els màxims espais possibles per plantar-hi noves

de camps de conreu amb arbres als costats dels recs,

espècies.

dels camins i dels marges. Un panorama que, d’entrada,
podríem qualificar de bucòlic.

La segona reflexió és referent al fet que Bellcaire fa una
colla d’anys era un poble privilegiat per la natura amb

Ens estem allunyant d’aquesta realitat, perquè cada

l’existència d’una mena d’anella de plantes, especial-

any que passa es va degradant més. Als últims deu

ment alzines, a l’entorn del nucli urbà. Certament era

anys s’han perdut força exemplars vegetals per causes

un signe d’identitat que ens diferenciava dels pobles de

naturals –pas del temps, malures i temporals meteo-

la contrada.

rològics– i per l’acció de l’home –cremes, desbrossaments, etc.

El poble es va expandir als anys 70 i 80 del segle passat
i això va comportar la creació d’urbanitzacions. El pa-

Caldria, per tant, que anualment s’anessin renovant

ratge que en va resultar més perjudicat va ser el Raja-

aquestes pèrdues amb la plantada de nous exemplars

ret, on queden pocs exemplars dels arbres que hi havia

de ribera, especialment al costat del Rec del Molí, en es-

abans. Hem de donar les gràcies als particulars, que

pais que no signifiquin cap obstacle per al pas de la ma-

van mostrar una exquisida sensibilitat en conservar les

quinària, cada vegada més voluminosa, dels pagesos.

dues alzines i un roure que avui dia podem contemplar
tan esponerosos.

Hem d’esmentar positivament que hi ha hagut particulars que han tingut la motivació de plantar arbres als

Cal, mirant el futur, preservar i protegir les espècies

camins i marges de les seves propietats, com és el cas

que encara queden a llocs propers al poble i procurar

del comte de Robert a la zona de l’estany i del mas Clot

reparar el mal causat anys enrere. Com? Proposo arbrar

de Moret.

d’espècies autòctones el marge de ponent del carrer
Rajaret, que alhora servirien per mitigar una mica la

Dins el poble aquesta tardor ens ha portat el fet que

forta calor del sol d’estiu en aquest espai.

l’Ajuntament ha decidit tallar totalment els pollancres
del camp de futbol i tots els xipresos de la banda est.

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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Cuidar els pares
Segons l’ordre natural, la vida té un moviment circular.
Quan som petits recordem amb facilitat els fets que ens

soledat, de poca salut, de dificultats econòmiques i

acaben de succeir i ens costa recordar el que vàrem

poca motivació per passar un altre dia. Hem d’enten-

aprendre temps enrere.

dre que envellir no és fàcil. Cal oferir-los l’oportunitat
que conservin al màxim la independència física, men-

Quan creixem recordem igualment els fets d’ahir i els

tal i emocional.

de molt abans.
En l’antiguitat els ancians eren respectats per la seva
Quan envellim recordem els fets llunyans i quasi no re-

saviesa i experiència acumulada al llarg dels anys. Ara

cordem (o gens) els fets més propers.

hem desembocat a l’era de l’internet i del mòbil. Les

En néixer necessitem que els pares ens cobreixin les

ja no té cap influència en la vida de moltes persones;

nostres necessitats: És l’etapa de rebre.

la relació amb els fills és més propera i menys disci-

parelles es divorcien i es tornen a aparellar, la religió

plinada. Ens divertim d’una altra manera, tenim altres
Més endavant ens convertim en éssers independents i

necessitats.

entrem a l’etapa del donar; i finalment quan envellim
tornem a necessitar cada vegada més els altres.

Els vells varen viure de forma molt diferent i els costa
comprendre el nostre canvi de comportament i hàbit.

Hi va haver un dia que els nostres pares ens donaren la
vida, ens alimentaren, ens rentaren, ens vestiren i ens

Cuidar els pares no és fàcil, ja que comporta una càrre-

educaren. La seva dedicació és el resultat del que som;

ga econòmica, organitzativa, racional i emocional.

el resultat de les seves cures i atencions.
Per aquesta raó és bàsic que també ens cuidem nosalSegurament estarem d’acord que és obligació dels pa-

tres mateixos. És essencial mantenir la nostra salut i el

res cuidar els fills. Però..., i al revés? L’obligació de cui-

bon humor. Necessitem i ens mereixem agafar-nos un

dar els pares vells? Aquest fet no resulta tan senzill.

temps de descans i trobar espais per dedicar-nos a no-

Tots tenim obligacions quotidianes, vivim en pisos petits,

saltres mateixos, i a les activitats que ens enriqueixen i

els nostres fills també ens necessiten, disposem de poc

ens fan créixer com a persones. Hem de demanar ajuda

temps, necessitem un temps prudencial per descansar...

quan la situació ens supera i desborda, i acceptar que

Per això és molt difícil explicar quina és la millor manera

no som absolutament imprescindibles. Altres persones

de cuidar-los. I ens preguntem, és millor que visquin

poden ajudar-nos a cuidar els pares.

amb nosaltres?
Acabaré amb un conte que em va commoure d’allò més:
Hem d’obligar-los a certes coses, com residències o

“Diu que vivien un avi discapacitat, un pare i el seu fill.

hospitals de dia, etc., per al “nostre” bé? Les respostes

Un dia el pare, cansat de cuidar l’avi, el va posar en

són diferents a cada cas. Per això és important parlar

una cistella i acompanyat del seu fill el va abandonar

amb els nostres pares i preguntar-los com volen ser

molt lluny. El fill, que anava observant el que feia el seu

atesos. No podem decidir per ells si tenen la suficient

pare, li va dir: ‘Pare, quan hagis abandonat l’avi, torna

lucidesa mental, sinó fer plans conjuntament, parlant i

el cistell a casa, perquè jo el necessitaré per quan tu

acceptant decisions que ens afecten ambdues parts.

siguis vell’”.

És freqüent que en envellir comencem a sentir que

D’aquesta petita narració en podem treure la conclusió

ja no valem per a res, i que ja no som el que érem.

de “tal faràs, tal et trobaràs”.

Hi ha un sentiment d’inutilitat acompanyat d’un altre
sentiment d’avorriment desconegut fins aleshores, de

Catalina Puig Gou
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Comiat de Cati Vilà
Cati Vilà, la cartera del
nostre poble que després
d’estar al servei tants anys
es jubila, ens ha enviat el
petit escrit que tot
seguit reproduïm.

Entrega d’un castell a Cati Vilà per part de l’alcalde i un
llibre de signatures i dedicatòries de la gent de Bellcaire.

És el moment de dir adéu;
és cert que la vida passa en un instant.
Tota una vida de servei al poble
que he fet el millor que he sabut,
tal i com em va ensenyar
i vaig veure fer al meu pare,
el millor mestre que podia tenir.
Un poble que conec pam a pam
i que he vist anar canviant;
el poble ha anat creixent
i a mi els anys m’han anat pesant.
Amb tot, sempre he intentat
amb paciència i amabilitat
donar un bon servei a la gent,
a tots vosaltres que us conec
i amb qui he compartit molts moments.
Els vostres comentaris
i mostres de gratitud
m’han emocionat
i els guardaré com un petit tresor
al fons del cor on hi van a parar
aquelles coses que t’arriben de debò.
Gràcies per haver-me dedicat aquests pensaments.
Simplement dir-vos que per molts anys
puguem compartir moltes més estones.
A reveure.
Cati Vilà

El Concurs de Dibuix i Pintura torna a Bellcaire
El mes de març de 1973 es va celebrar a Bellcaire

Mentre lliurava els guardons a alguns dels premi-

el primer concurs de dibuix i pintura a l’aire lliure.

ats i en veure aquelles cares d’inquietud a l’espera

Això va sorgir gràcies a la implantació de la nova Llei

del premi, em va retornar el record de quan tants

d’Educació, que va donar un canvi integral als alum-

anys abans jo era en aquell lloc. Per això voldria

nes promocionant l’educació estètica i artística.

demanar que no es deixi enrere aquesta activitat
artística i cultural. Que es continuï duent a terme,

Amb el reconeixement dels nostres professors i pares

ja que és l’espurna perquè sorgeixin noves prome-

que ens acompanyaren va sorgir una colla de joves ar-

ses en aquest camp. També espero que aquests

tistes que en aquella època varen destacar en concur-

siguin els primers fruits, perquè d’aquí un temps

sos, en aquesta especialitat, la del dibuix i pintura ràpi-

aquests nens i nenes puguin utilitzar la pintura no

da a l’aire lliure, en diverses localitats de la província.

només com un hobby durant les seves estones lliures, sinó que els porti a molts èxits.

L’any passat vaig tenir una gran alegria en veure que
es tornava a promoure aquesta activitat al nostre

Felicitats per la iniciativa i molta sort en les properes,

poble i una gran satisfacció en convidar-me a formar

esperem, edicions.

part del jurat. Recordo que va ser molt difícil per part
nostra a l’hora d’escollir els guanyadors. Sobretot,
per la qualitat de les obres.

Montserrat Nadal
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L’encant de les ànimes
L’últim diumenge de desembre abans de Nadal se celebra, des de fa molts anys, “l’Encant de les Ànimes”.
Aquesta venda pública o subhasta té lloc a fora l’església del Castell de Bellcaire quan s’ha acabat la missa
de les dotze del migdia i és una de les tradicions més
antigues del poble, centenària creiem, tot i que fins i tot
pot ser molt més antiga.
L’encant consisteix en la venda pública dels presents
que porten gent del poble desinteressadament. Els diners que se’n treuen van destinats actualment a la parròquia de Bellcaire per a les seves despeses.
El nom de l’encant ve del fet que antigament els diners
que es feien amb la venda es destinaven al pagament
de novenaris, que eren nou dies de prèdica per Nadal,
i de septuanaris, set dies de prèdica per Pasqua. Per a
aquestes prèdiques, venia al poble un missioner o capellà, que durant el segle XX provenien del Cor de Maria
de Girona o de la Casa Missió de Banyoles.
L’objectiu dels dies de prèdica i de sermons era treure
les ànimes dels morts amb pecats venials que eren al
purgatori i ajudar-les a pujar al cel per al descans etern.
Durant aquells dies l’altar de l’església era decorat amb

Adjuntem dues imatges de l’Encant de les Ànimes de l’any
1978 amb en Martí Feliu d’encantador.

vels i crespons negres. Era molta l’expectació que aixecaven aquests sermons i hi assistia moltíssima gent,

tot cebes, patates, oli, alls, ametlles, pollastres, ous,

tant de Bellcaire com de Sobrestany i d’altres llocs, i

cigrons, fesoles, arròs, vi, llimones, etc., tot i que amb

s’omplia l’església de gom a gom. Al matí es deia missa

els anys també s’hi han afegit paneres amb productes

i al vespre es resava el rosari i tot seguit el capellà fo-

més nadalencs com torrons, caves i neules.

raster feia el sermó des de la trona i es cantaven goigs
per a les ànimes del purgatori que feien més o menys

És un espectacle sentir com s’encanten els presents a viva

així: “Ai, catòlics cristians que tan descuidats viviu, les

veu, tot animant els espectadors a la compra, per acon-

ànimes oïu que criden: Ai, quin dolor!”. També eren dies

seguir el preu més elevat possible, amb les bromes que

que els feligresos aprofitaven per confessar-se.

espontàniament van sorgint. Malauradament, any rere
any els assistents van de baixa, i el que fa uns anys era

Per realitzar la subhasta es necessitava un “encantador”,

una gran festa ara s’està perdent. Per aquest motiu us

que al llarg del temps ha anat canviant. El més antic que

animem que participeu en aquesta trobada, que aquest

coneixem va ser en Fernando Teixidor, de can Feliu. El

any 2009 se celebrarà el proper 20 de desembre.

substituí el seu fill, en Martí Teixidor Ferrer, conegut com
en Martí Feliu. Quan va morir ho van fer en Lluís Pellicer

Us hi esperem

Calderó i en Josep Bellapart Vallvé. Avui en dia i des de fa
uns quants anys qui se n’encarrega és en Joan Font Pous.

La nostra font d’informació oral és la Maria Batlle Casas
de l’Horta, que li va explicar la seva àvia, que es deia

Els presents que se subhasten no han canviat gaire

Maria Siberta Plaja.

amb els anys, ja que bàsicament són excedents de productes alimentaris de les cases. S’han encantat sobre-

Mariona Font Batlle
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L’equip de l’Escala FC. A dalt: Cros, Poch, Carrerres,
Burset, Solís, Saló, Botella, Calloll (A.), Vilanova.
A sota: Pavies, Solís (J), Sureda, Calloll (J).

Recordant diferents moments de
la meva vida, em van venir a la
memòria les batalletes que el nostre
pare, quan érem petits –i no tan
petits– ens explicava de la mili a
Maó, de la guerra de l’Ebre i d’altres.

Però n’hi havia una que ens feia mol-

El nostre pare era un avi molt afec-

ta gràcia, per les coses divertides i

tuós, simpàtic, entregat als nens

pels fets completament ara fora de

i que als més grans els explicava

lloc que explicava de la seva joventut

unes històries! –de caça, de pes-

a l’Escala. Insistia a dir-nos que, en el

ca...–, s’ho passaven bomba.

llibre d’Or del Futbol Català, hi havia
de sortir una foto dels jugadors del

Explico tot això del futbol perquè a

Club L’Escala que varen jugar un par-

casa es “respirava futbol”. La mare

tit al camp de Les Corts a Barcelona.

feia “quinieles” ¬amb en Berta i
crec que hi entenia força –pels co-

Fa potser dos anys, mirant llibres an-

mentaris–, encara que mai varen

tics a casa d’un antiquari, vaig dema-

passar d’11 o 12 resultats.

nar aquest llibre. Vaig estar de sort,
perquè n’hi havia un de sol, cap més.

Amb els meus 50 anys a Figueres,
va continuar amb més intensitat la

Aleshores, vaig pensar que al meu

“futbol mania”, perquè parlar de la

germà Quimet, als meus nebots Jo-

família Miquel era parlar de futbol.

sep i Tito, i als meus fills Ramon i

L’avi Vilanova .

a Bellcaire, en un camp de futbol a

Àngels els agradaria molt tenir una

A part de trobar la foto del pare i dels

fotografia del seu avi.

companys, amb aquestes quatre rat-

prop del cementiri.

lles vull dedicar un petit homenatge a

En uns moments de nostàlgia han

tots els jugadors d’aquella època de

passat per la meva ment moltes vi-

l’Escala i pobles veïns. Jugadors que,

vències amb el meu pare, la mare,

desinteressadament, es deixaven la

en Quimet i d’altres. Eren anys bons

pell al camp. No cal més comentaris,

de salut i treball; però eren bons!

mirant la fotografia està tot dit. Els
donaven 13 pessetes!

Tot ha passat de pressa i... de quina

Ara, com a tia i padrina, crec que

ens resta la família que tenim. Ens

em toca parlar d’en Tito. Res em

queda viure amb els bons records i

faria més feliç que el que ha acon-

desitjar que el proper Any Nou l’es-

manera! Els que quedem, solament

seguit continuï. Que els èxits perso-

trenem ple d’il·lusions, i fer que dia

nals i esportius et facin feliç per tu,

rere dia sigui el millor possible.

per en Pep i pels teus companys.
Salut i Pau.
Acabaré recordant l’única vegada
Llibre d’or del futbol català.

que vaig veure jugar el meu pare

Rosa Vilanova, Vda. de Miquel
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La carretera C-31
van subscriure aquest Manifest, a més d’altres associacions que s’hi han sumat com
Gent del Ter, així com diversos representants del món de la cultura, l’art, la pagesia,
etc., “les obres de la C-31 en el tram indicat, que es troben actualment en execució,
constitueixen, entre d’altres, un desastre
paisatgístic per a la plana empordanesa, un
gravíssim error tècnic i polític i un mal ús
dels recursos públics”.
Aquest projecte, ja molt avançat, té preObres de la construcció de la nova C-31.

vist la construcció de 13 ponts, 8 roton-

Foto: Dolors Gibert

des i 6 variants en només 16 quilòmetres
Un dels temes més mediàtics d’aquests últims mesos

de traçat d’una carretera que era a cota natural, i té un

han estat les obres d’arranjament de la carretera C-31

cost de 75,9 milions d’euros.

en el tram de Torroella de Fluvià fins a la Tallada d’Empordà. Es tracta d’una ampliació reivindicada des de fa

Es dóna la paradoxa que alguns d’aquests ponts que

anys des del territori. Tothom, fins i tot les plataformes

s’estan fent són per accedir a camins de carro, perquè

ecologistes, pensava que era necessària una ampliació,

els tractors, que fins ara havien circulat per aquesta via

sobretot per temes de seguretat. El problema és que
−segons diverses entitats socials, culturals i ecologistes−
el projecte que s’està executant és totalment sobredimensionat per les necessitats de la zona i, a més, s’ha

sense problemes i havien mantingut el paisatge de la
zona, no la poden travessar pel perill que comporten.
		
Carles B. Gorbs

planificat d’una manera molt agressiva per al territori.
De fet, no es pot dir que sigui un arranjament, ja que es
tracta més aviat de la construcció d’una nova carretera,
amb nombrosos passos elevats i rotondes.
En aquest sentit, aquest passat mes de novembre, SOS
Empordanet, Salvem l’Empordà, IAEDEN, Salvem El Terraprim, Plataforma Cívica Gent per Ventalló, Fòrum Empúries-L’Escala i l’Associació Naturalistes de Girona van presentar als mitjans de comunicació el “Manifest en Defensa
del Paisatge de l’Empordà”. En opinió de les entitats que

Promotor - Constructor
Rehabilitació Cases rústiques
Venda de Solars

Tel. 972 776 099 - Fax 972 776 266
Av. Montgó, 46 - 17130 L’Escala
plansoninvers@telefonica.net
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Catalunya lliure de bosses
A Catalunya, el consum de bosses de plàstic d’un sol ús va en
augment; sovint el consum és abusiu, la bossa té una vida útil molt
curta i comporta afectacions ambientals, socials i econòmiques, tant
en el procés de fabricació com en el seu posterior tractament com a residu.
Els envasos i les bosses d’un
sol ús fan augmentar el volum
de les nostres deixalles. S’estima que en un cap de setmana a Catalunya es poden usar
14 milions de bosses, que al
llarg de l’any representen el
2% de les nostres deixalles,
110.000 tones.
El problema més greu de tot
plegat és que s’ha calculat
que la vida útil d’una bossa
de plàstic és d’uns 15 minuts,
el temps mitjà que es tarda
des de la botiga fins a casa.
L’impacte ambiental és molt
important, sobretot si tenim

Durant el 2007 es van consumir a Catalunya prop de dos mil quatre-cents milions de
bosses de plàstic d’un sol ús. Foto: Dolors Gibert

en compte l’energia que s’utilitza en l’elaboració de la bossa i els problemes que

Per exemple, seria positiu tornar a estendre costums

comporta quan la transformem en un residu. No cal

del passat tan simples com anar a comprar el pa amb

oblidar que les bosses de plàstic són un derivat del

bossa de roba o anar a la botiga i al mercat amb

petroli.

cabàs o carretó de la compra. Hi ha solucions més

Per tal de trobar una bona solució a aquest problema,

plàstic per tal que la gent s’acostumi a autoregular-

tots hi hem de posar un xic de la nostra banda. Cal un

se’n l’ús.

indirectes, com eliminar la gratuïtat de les bosses de

canvi d’actitud des de tots els àmbits: administració,
comerços i consumidors. Hi ha múltiples solucions
més o menys senzilles i fàcils d’aplicar.

can brancós - turisme rural

www.canbrancos.com
tel. 972 788 581

Eduard Martí
Carles B. Gorbs
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No aboqueu deixalles al vàter
El bombament de Bellcaire es troba en funcionament des de fa uns mesos, i
es troba situat al camí que transcorre paral·lel al rec del Molí.
La funció d’un bombament és impulsar les aigües residuals que
provenen de les cases particulars,
indústries, botigues, etc. fins a un
altre bombament o fins a la planta
depuradora. En el cas de Bellcaire,
aquesta impulsió la realitzen unes
bombes que agafen l’aigua del
pou d’arribada al bombament i la
traslladen 3.400 metres fins a la
depuradora de l’Escala, situada al
terme municipal d’Albons.
L’aigua que arriba a un bombament està composta generalment
per les aigües que provenen dels
vàters, les dutxes, els rentaplats,
rentadores, aigües de rentar-nos
les mans, rentar la fruita, verdura,

Restes de deixalles trobades al bombament de Bellcaire. Octubre 2009.

etc. I també, quan plou, aigua de
la pluja que va a parar als embornals dels carrers, la

Per tant, és molt important que no aboqueu res al và-

majoria dels quals estan connectats amb la xarxa d’

ter que no sigui paper de vàter. Penseu que tots els

aigües residuals.

residus de plàstics, papers, teixits..., que s’aboquen al
vàter en molts casos (on no hi ha sistemes de saneja-

Al pou d’entrada al bombament hi ha una reixa de

ment o per obturació de les reixes) acabaran arribant

gruixuts que evita que residus abocats al vàter, ma-

al rec i després al mar, provocant moltes morts en

joritàriament, embussin les bombes. Tot i així, moltes

organismes vius.

vegades s’acaben embussant igual, ja que molts petits
plàstics o trossos de teixit travessen la reixa.

Mari Carme Serra
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Joaquima Gifre Colomer
Vaig néixer el dia de Corpus de 1922, el dia 15 de juny, mentre passava la
processó sota casa. Com deia la meva mare –la Francisca Colomer Surrell–,
vaig néixer amb música. Abans la gent, quan s’acostava Corpus, anava
a buscar arbre blanc, flors silvestres, ginesta, gallerics... i els escampaven
pels carrers, com una catifa, per al dia de la processó.
La mare era filla de la Clota, i els avis es deien Rosendo

S’estaven a can Gifre, del carrer Molí, i quan l’avi es

Colomer Ferrer i Joaquima Surrell Oliveras, coneguda

va morir l’àvia es va casar en segones núpcies amb un

com la “Quima Batlle”. Tenien quatre talls de terra, una

senyor de la Tallada que es deia Quim Cames. Des de

vinya i un hort, i els treballaven.

llavors es coneix com a “can Cames”. Aquest senyor
arreglava braços i cames, i potser d’aquí li ve el motiu.

El pare es deia Pere Gifre Albert i va néixer a Begur el

El pare era el gran de tres germans, el seguia la Consu-

1894. Els avis es deien Francisco Gifre, que havia sigut

elo, que es va casar a Barcelona, i en Pepet, que va ser

alcalde de Bellcaire, i l’àvia es deia Caterina Albert. L’avi

barber a Torroella de Montgrí, al carrer d’Ullà. Amb en

era un home dels d’abans, autoritari, i sempre feia mudar

Cames, l’àvia va tenir una filla i quan ella va morir va

molt a l’àvia, que fins i tot anava a missa amb barret.

quedar mestressa de les tres cases que teníem al carrer
Molí, situades entre can Colls i ca la Pepita Gatius.
El pare, quan era petit, anava a peu a escola a Torroella
de Montgrí. Antigament als camins es feien uns clots
grans a les vores perquè els dies que plovia, si passava
algú caminant, s’hi pogués ficar i no mullar-se. Un dia
va ploure i el pare i un home gran s’hi varen aixoplugar,
però va caure un llamp que va matar l’home i al meu
pare li va tocar la cama. Aquella cremada no li va marxar mai més, i cada dia se l’havia de curar. Les cures,
però, sempre se les feia ell, no volia deixar veure la ferida a ningú, ni a la mare. També de jove, el pare va anar
a aprendre de fuster a França i llavors va muntar una
fusteria a la casa que hi ha entre can Colls i can Guerra,
que també era on vivíem. Allà hi vàrem néixer els tres
germans, en Pepito, jo mateixa i en Ramon. Llavors ens
vàrem traslladar a viure a can Gifre, al carrer Major, en
l’actual número 8.
Un dia, quan era petita i el pare em guardava a la fusteria, de quatre grapes vaig anar a parar al mig del carrer
Molí. De cop, va baixar en Xifarder amb els cavalls i una
màquina del camp, i unes dones que enraonaven pel
carrer varen començar a cridar. Eren la Lola Meta, la
besàvia de la Susanna Dalmau, i la Pepeta de can Colls.

Fotografia de principis dels anys 30 del segle passat feta a
les golfes de can Gifre, al carrer Major, on apareix la família
Gifre Colomer. Al darrere, Pere Gifre Albert i Francisca
Colomer Surrell. Al centre, el germà petit, en Ramon, i al
davant en Pepito i la Quimeta. Destaca la gran naturalitat
de les postures i que van vestits de cada dia, sense mudar.

El pare va sortir corrents de la fusteria, però em va
trobar ben tranquil·la al mig del carrer, sense cap ferida,
tot i que m’havien passat per sobre vuit potes de cavall
i una màquina!
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m’agrada que vagis a l’Ajuntament. Et deuen haver triat
amb segones de canvi”, però el meu pare no el va escoltar. Des de l’octubre del 1937 fins al febrer del 1939 el
pare va ser alcalde de Bellcaire; va fer posar el rellotge
al campanar de l’església, va posar les finestres noves a
les escoles (eren al Castell) i va fer edificar el cementiri
del poble. Quan es va acabar la guerra el varen agafar
i el varen condemnar a mort per haver sigut alcalde.
Primer el varen portar a la presó de Torroella i després
el varen traslladar a Girona. Quan l’anàvem a veure només li vèiem la cara, però sabíem com es trobava perquè en un cosit de la trinxa dels pantalons hi amagava
paper de fumar amb escrits que ens feia arribar. Amb
les males condicions de la presó, la ferida que tenia a
la cama se li va infectar i gangrenar i li varen haver de
tallar. Finalment, va morir a l’hospital militar, tot i que
vàrem demanar de portar-lo a morir al poble. Després
vàrem demanar d’enterrar-lo aquí; no ens varen donar
permís i el vàrem haver d’enterrar a Girona. Fa uns
anys vàrem portar els ossos i la làpida aquí a Bellcaire,
i ara descansa al cantó de la mare al cementiri.
El meu pare sempre que podia se m’emportava amb ell.
Recordo que em va agradar molt l’1 de març de 1936,
quan varen alliberar el president Companys de la presó
El matrimoni de can Melons, l’Ernesto Barceló Batalla i la
Quimeta Perich Cortal, on apareixen ben mudats, fet que
contrasta amb la fotografia anterior.

després dels Fets d’Octubre del 1934, que vàrem agafar
tots dos el cotxe de línia d’en Badosa d’Albons i vàrem
anar a Barcelona a rebre’l. En aquell cotxe que estava

La façana de la casa del carrer Major és molt antiga i

ple d’homes, de dones només hi havia una dona molt

havia sentit a dir que can Perich, can Camps i can Gifre

seca d’Albons i jo, que era una nena.

van ser les tres cases que varen quedar dretes després
del terratrèmol d’Empúries, en temps del comtat. Un

El acabar la guerra a can Bellapart es va instal·lar

dia un senyor de la Generalitat va dir al meu pare si es

l’Estat Major dels Nacionals i cada dia ens portaven

volia vendre la façana, que ells li farien un balcó “cor-

el plat a casa perquè els donéssim menjar. Hi havia

rido” i li arreglarien tota la casa, però el pare no ho va

un soldat que sempre em deia: “Quimeta, esta noche

voler.

te mato”. D’aquest fet em va quedar un pànic que no
podia dormir a les nits. Heu de pensar que el pare

Quan va esclatar la guerra, el meu germà gran, en Pepito, el van cridar a files i va marxar. En canvi, el pare era
gran per anar-hi. Recordo que quan queien les bombes
tot el carrer venia a refugiar-se sota l’escala de pedra
de casa, que era molt gran i antiga. Allà hi posàvem
palla, i la que més tard seria la meva sogra feia pa i el
coïa al forn de casa seva i després ens el portava per
menjar. Un dia, de l’Ajuntament varen cridar el pare per
si volia ser el nou alcalde, ja que en Josep Comas Feliu
havia dimitit per motius de salut. Al pare, la gent l’apreciava i per això l’havien escollit com a alcalde. Al meu
avi, en Rosendo, no li feia cap gràcia i li va dir “Gifre, no

no hi era perquè estava amagat a la muntanya del
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viure a Barcelona. M’estava al carrer Lepanto número
23, a casa de la tia Consuelo, i un parent de la família
m’ensenyava a tallar cabells.
Al cap d’un any, més o menys, vaig tornar a Bellcaire i
a l’entrada de la casa on hi havia abans la fusteria del
pare hi vaig muntar una perruqueria. L’oncle Pepet, que
era el meu padrí, em va regalar el rentacaps, el secador i els miralls per muntar-la. La mare, a dalt de casa,

El dia de la
Comunió de la
Quimeta.

Montgrí amb en Mates, el sogre i d’altres, en un forat
que hi havia una cisterna, una piscina, que en deien.
Més tard, però, el varen agafar. Tampoc hi havia en
Pepito. Per tant, a casa només hi havia la meva mare,
que ja era gran, jo, el meu germà petit i l’àvia Quima.
Jo vaig anar a jornal, a cavar blat de moro o herbejar l’arròs, però n’estava ben tipa, tot i que era molt
jove i ja era cap de colla d’en Pere del Mas Cremat.
La mare cosia i feia jerseis per a la gent i jo també
anava a treballar al molí, on s’havia muntat una fàbrica de farinetes per a la mainada i per la gent gran
d’un senyor de Barcelona que es deia Permanyer que
va venir a Bellcaire desterrat. La meva feina era tapar les capses de les farinetes. Llavors li vaig dir a la
mare si em deixaria anar a Barcelona a aprendre de
perruquera. Com que anàvem molt justos amb els diners, el que feia era agafar carn i embotits del poble i
que en treia podia pagar el transport i els gastos de

El dia del casament entre la Quimeta i en Sidru, el diumenge
20 de febrer de 1948. Tot sortint de l’església varen pujar al
cotxe de can Melons, un dels primers de Bellcaire, per anar
cap a la casa nova i fer el convit.

FUSTERIA

Custals, S.L

els portava a Barcelona, on els venia, i amb els diners

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

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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m’escalfava l’aigua per rentar els caps i la baixava a
baix i jo anava pentinant les senyores.

31

va gens, ja que quan tenia el cabell net amb sabó bo (el
comprava a can Mir de Girona), llavors l’havia d’embrutir.
Vaig tenir dues aprenentes, la Maria Font de can Panta-

Recordo que quan havia fet tres o quatre dones, men-

leó, que més tard va muntar una perruqueria a l’Escala,

tre eren al secador, pujava a dalt a donar els diners a

i la Maria de cal Ferrer. A Bellcaire agradava molt d’anar

la mare perquè pogués anar a comprar. Imagineu-vos

a pentinar, perquè durant una temporada vàrem ser tres

si érem pobres! Jo, les festes, no les vaig poder cele-

perruqueres al poble, i totes tres teníem feina. Abans

brar mai. Llavors vaig començar a festejar amb en Sidru

que totes hi va haver una senyora de Casavells, parenta

Barceló, i ell m’esperava assegut a la perruqueria, però

de can Sancho, que tenia una perruqueria a can Feliu, al

no podia marxar perquè sempre tenia gent que venia a

carrer Major. Aquest local després va ser una carnisseria.
La Maria de can Badia també va obrir una perruqueria a
casa seva, al carrer Molí, i també la Carmeta Font Vinyes
va obrir la seva perruqueria a can Tell, a dalt de tot de
la pujada de l’església. Després jo vaig obrir la meva. La
vaig tenir fins que em vaig casar. Després vaig plegar i
tots els estris de la perruqueria, menys el secador, els
vaig vendre a la Joana Romu, que va obrir la seva a l’última casa del carrer Major, a tocar amb la plaça.
Quasi davant de casa meva hi havia can Barceló o
“can Melons”, com li deien. Sembla que el motiu de
la casa ve que la mare del besavi del meu home es
deia Malena i li agradaven molt els melons i la gent
li va començar a dir la Malena Melons. Doncs, a can

La Quimeta i en Sidru amb els dos fills, la M. Carme i
l’Ernest, als afores de Bellcaire, amb can Mates al darrera,
aproximadament el 1960.

pentinar-se. Heu de pensar que abans no teníem els ho-

Barceló eren una família més aviat rica i de dretes.
I va resultar que el meu germà, en Pepito, es volia
casar amb la Pepita de can Barceló, i a casa d’ella no
volien que es casés amb un noi d’una família d’es-

raris que hi ha ara, sinó que la gent tant et venia a les sis

querres. Llavors vàrem començar a festejar en Sidru i

del matí com la Rosa Nita, a les dotze de la nit, o mentre

jo, i també ens volíem casar. Al final varen acceptar la

hi havia el ball, si es despentinaven. Els pentinats més

realitat, i ens vàrem casar dos germans de can Gifre

habituals eren els monyos, sobretot a la gent gran com a

amb dos germans de can Melons.

la Rita de cal Ferrer o la Lluïsa del Molí. A vegades, si no
tenien prou cabell, els hi posava a sota cabell sintètic per

Quan em vaig casar amb en Sidru Barceló Perich, el 20

quedar més tupit. Però el que es va posar de moda en

de febrer de 1948, els sogres ens varen regalar la casa

aquell temps era fer la permanent. Si la fèiem a davant

on hem viscut. Mentre l’anaven construint ens anaven

del cap, com un tupè, en deien un “Arriba España” (quan

preguntant com ens agradaria, i així ens la vàrem fer al

es va acabar la guerra tot era en castellà i Espanya esta-

nostre gust. El convit del casament ja el vàrem fer a la

va pertot arreu). Per fer la permanent teníem un aparell

casa. De viatge de nuvis vàrem anar a Barcelona i a Ma-

que s’endollava al corrent elèctric. Hi havia unes pinces

llorca, amb vaixell, i després havíem d’anar a Montserrat,

que s’havien d’escalfar i quan eren calentes es posaven

però es va morir una tia soltera dels sogres, la tia Pilar, i

sobre el cabell que abans havíem cargolat sobre un bigu-

vàrem tornar abans d’hora del viatge. Una anècdota és

dí. Per no cremar la pell posàvem paper entre les pinces i

que quan érem a Mallorca vàrem comprar unes ensaï-

el cap. També tenyia i feia tirabuixons, tot depenent de la

mades per menjar alguna cosa dolça durant el camí i va

moda. Hi havia gent que volia que fes coses especials als

resultar que les havíem comprat d’espinacs!

cabells, perquè creien que els hi aniria millor, com la Sisa,
la mare d’en Pepet Salleres. Cada cop que venia a ren-

Els sogres es deien Ernesto Barceló Batalla i Quimeta

tar-se els cabells, els hi havia d’esbandir amb el suc de

Perich Cortal, i tenien una fàbrica d’esclops que por-

ceba que portava dins d’una ampolla. A mi no m’agrada-

taven juntament amb el germà de l’Ernest, en Rober-
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to. Aquesta fàbrica era sota el molí de Bellcaire, on hi

prés,

en veure que

havia les serres per serrar els troncs amb la força de

el negoci anava tan

l’aigua del rec. Hi treballaven força persones, com la

bé, van comprar unes

Pepita de can Corbu, la Rita de can Conrado i potser

terres a l’Aragó, prop

entre homes i dones arribaven a deu. A fora el molí hi

d’Osca, on van plantar

tenien les piles de socs d’arbres. En el lloc on guarda-

més arròs. Era l’any

ven una d’aquelles piles, la família hi va construir i re-

1953 i per portar enda-

galar al poble el safareig de rentar la roba, que encara

vant aquelles terres en

hi ha sota el molí. La fusta, la portaven de la muntanya

Sidru i els meus sogres

i era bàsicament de pi. En feien de diferents mides i

varen anar una tempo-

quan els tenien fets els envernissaven. Després talla-

rada a viure a Vicién i

Quimeta Gifre Colomer.

ven un tros de cuiro i el cosien a sobre l’esclop. Aques-

es varen emportar la M.

ta peça se’n diu grinxola i servia perquè no fessin mal

Carme, que era molt petita. Jo em vaig quedar amb

els esclops a dalt del peu. Abans, la gent, sobretot a

l’Ernest i amb en Pere Solés, que ens feia de mosso a

l’hivern que plovia més, era el calçat que portaven,

casa. Vaig trobar a faltar molt a la nena. Aquell any i

ben plens de palla per mantenir el peu calent. A l’hora

pico que van ser fora, la nena va anar a Vicién a escola

de comprar-los, o bé els compraven a la fàbrica o bé

i feia vida allà. Però quan varen tornar a Bellcaire, des-

a les botigues, ja que els venien també a comerciants.

prés d’una mala collita per refer-nos de la qual vàrem

Al mateix temps que funcionava la fàbrica d’esclops, al

vendre els camps d’Aragó, la nena va tornar parlant

molí s’hi feia farina i també disposava d’una turbina per

castellà. Vaig tenir un disgust!

produir electricitat per a tot el poble.
Al principi del turisme vàrem obrir una botiga a l’Escala,
Quan em vaig casar vaig plegar de la perruqueria

just davant de can Kilis, on actualment hi ha la Cai-

i vaig ajudar el meu home en les feines del camp i

xa de Girona. Hi veníem coses de l’hort, com tomates,

m’encarregava de l’hort. El 1950 va néixer la Maria

pebrots... i més endavant hi vàrem vendre “souvenirs”

Carme i el 1952 l’Ernest. També els sogres varen

com ceràmica de can Rissech de la Bisbal, licors, embo-

venir a viure amb nosaltres a la casa.

tits, etc. Va ser un bon negoci, era com xauxa! Al cap
del temps hi vàrem posar un autoservei (supermercat) i

Després de la guerra el meu home i els sogres van

va venir un moment que teníem sis noies treballant.

començar a plantar arròs a Riumors i Bellcaire, i desDurant 25 anys no vàrem estar ni un sol dia sense obrir,
des de les 7 del matí fins a les 11 de la nit. Tots menys
l’any 1962, que hi va haver una gran nevada. Aquell
dia a l’Escala van fer un ban dient que ningú podia sortir del poble. A l’Escala hi érem tots dos, en Sidru i jo,
i, és clar, volíem tornar a casa per no deixar els nens
tots sols. Vàrem agafar el cotxe i trinco-trinco cap a
Bellcaire. Però, quan vàrem ser a la baixada del Karting,
vàrem caure en un sot. La neu era tan espessa que
no vèiem res i no parava de nevar. Per sort un tractor
ens va treure del sot i molt a poc a poc vàrem conduir
el cotxe fins a casa, tot i que no vèiem per on passàvem, no sabíem si per la carretera, per la cuneta o pels
camps. Quan vàrem arribar ens vàrem posar tots dos
a la banyera amb aigua calenta per refer-nos, perquè
havíem quedat com congelats!
La família actual. D’esquerre a dreta; al darrera: Aleix
Barceló Batlle, Sefa Batlle Martínez, Ernest Barceló Gifre,
Laia Barceló Batlle i Marc Parramon Lafont; davant:
Joaquima Gifre Colomer i M. Carme Barceló Gifre.

TRANSCRIPCIÓ: MONTSE CASAS
TEXT: MARIONA FONT

Escola
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Educar és fàcil? Ens costa dir no als fills?
Eines per a la reflexió
Des de ja fa un temps l’AMPA, amb el suport de l’equip de mestres de
l’escola, organitza unes xerrades dirigides a pares i mares en edat escolar
i també obertes a tothom sobre temes relacionats amb l’educació dels
nens i adolescents. Aquestes xerrades tenen com a finalitat, d’una banda, la
formació, i, de l’altra, oferir un espai de reflexió per donar resposta a les
inquietuds de les famílies.
El passat 22 d’octubre vam inaugurar aquest curs 2009-

l’un de l’altre i tenint en compte sempre que hem de

2010 amb una xerrada conduïda per en Josep M. Soler

ser curosos en:

i Prats, que ha dedicat la seva vida a l’educació com a
u

No confondre l’afecte amb la sobreprotecció.

cència universitària, entre altres tasques de direcció i

u

Allò que el nen va essent capaç de fer sol, deixar-

coordinació d’altres serveis. Sempre ha volgut aprofun-

li-ho fer i no anticipar-nos.

dir en la dinàmica família-escola, món en el qual ha fet

u

Anar sempre a petits passos.

recerca, publicacions i més d’un centenar de xerrades a

u

Actuar amb sentit comú.

mestre de primària, com a psicòleg de l’EAP i a la do-

pares i/o professorat.

u

Tenir clar que la gran autovia de la vida no és

camí fàcil; també s’hi poden trobar semàfors, alenLa xerrada es va iniciar amb una reflexió conjunta –pri-

timents, circumstàncies diverses; saber dir NO quan

mer en petits grups i després entre tots els assistents–

cal és un d’aquests.

sobre diverses qüestions. Es va parlar de dues de les
grans necessitats dels nens i nenes: la necessitat d’afec-

També es va parlar de les etapes evolutives, fent especial

te i la necessitat d’autonomia progressiva. Comparant

esment en la del negativisme del nen petit (ens comença a

aquesta necessitat educativa amb una gran autopista

dir NO, però en realitat el que ens diu és que ell és ell i que

(la de l’educació), el conferenciant posava l’afecte en

nosaltres som nosaltres) i la del naixement de la intimitat

una gran columna o pilar que apuntalava la via i l’au-

(als 12 o més anys, quan es comença a tancar en les seves

tonomia en una altra columna o pilar; ben diferenciats

coses i que així va evolucionant cap al JO adult).
L’acte es va acabar amb un animat col·loqui durant el qual també es va comentar el següent:
u

No és igual dir NO a soles que

davant d’altres.
u

El NO va bé que vagi acompa-

nyat d’explicació posterior.
u

És bo saber combinar el NO

amb l’elogi i el reforçament positiu davant conductes autònomes
que volem que el nen generalitzi.
u

Ens hem de sentir bé quan

diguem NO; el nen no ens pot
veure dubtosos, i encara menys
culpabilitzats.
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Escola

Cal coherència; moments diferents, persones dife-

rents..., respostes el màxim de semblants. Tot i que el

es feia un xic de ressopó, encara va haver-hi temps per
intercanviar experiències i opinions més concretes.

nen discrimina més del que ens pensem què pot aconseguir d’un o de l’altre, com s’ha de comportar en un

Amb la voluntat de continuar oferint espais de forma-

entorn i en un altre, etc.

ció i reflexió l’AMPA ha previst pel proper 17 de febrer

u

Els límits ajuden el nen a sentir-se més segur, tot i

una xerrada sobre un tema d’actualitat: el consumis-

les possibles restriccions que, en principi, el poden fer

me, amb el títol de “M’ho compres? El repte d’aprendre

enrabiar. També l’ajuden a situar-se i a sentir-se més

a consumir”, a càrrec de Jessica Peregrina, educadora

fort (saber fer front a frustracions i dificultats). Això

de l’Escola del Consum de Catalunya. Tindrà lloc a les

l’ajudarà amb vista a la vida adulta.

20:00h al menjador escolar. Hi esteu tots convidats.

u

Entre els dos i els cinc anys del nen: pensar que les se-

ves respostes són molt exagerades; no angoixar-nos per

Bones festes!

les seves rebequeries; hem d’aprendre a calmar el nen, si
cal a actuar per extinció, a comptar fins a deu, etc.
u

AMPA CEIP El Rajaret

Cal que els nens vegin que els adults també ens frus-

trem per un límit, però que ho sabem superar.
Al final de tot, encara hi va haver temps per dir que si els
adults som capaços de saber gaudir del gran plaer d’estar en companyia –on s’aprenen límits a dojo– i d’acceptar la diversitat –manera de ser i fer de cadascú– estem
en el millor camí, sabent dir NO i posant límits quan cal.
Un emotiu conte (El Conte de la Diversitat) va posar
punt i final a la trobada més formal; després, mentre

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

tel. 972 78 81 38
fax 972 78 85 13
excavacionsfont@bellcaire.net

35

Parròquia

Un jersei per a Càritas
Un matí de finals d’octubre d’enguany, per casualitat, vaig sentir un
programa de ràdio, pel que em va
semblar habitual de cada setmana.
El tema que tocaven en el moment
que ho vaig sentir era l’enrenou que
provoca el canvi de la roba d’estiu,
en arribar la tardor, als armaris d’ús
habitual, per posar-hi la de tardorhivern. Tema transcendental, només
faltaria. Conduïen aquest programa
dues conspícues dames de la societat catalana; l’una, esposa d’un conegut polític, i, l’altra, una famosa
model. Les dues manifestaven la feinada que suposava aquest canvi. I
una d’elles va deixar anar aquesta reflexió: “quan es fa el

i de rics que tenen “un jersei blau que els sobra per

canvi, s’ha de saber llençar roba que ja no portem i que

portar-lo a Càritas”, també. Amb una rentada de cara

anem posant d’un lloc a l’altre repetidament a cada canvi

que li doni un aspecte millor a la societat i donant el que

de temporada. Aquell jersei blau que fa quatre anys que

ens sobra ja n’hi ha prou. Amb petits retocs tot ha de

no portem, el deixem de costat per ‘portar-lo a Càritas’”.

continuar igual “in saecula saeculorum. Amen”.

Aquesta darrera frase em va colpir, perquè expressa una
concepció de la vida i de la societat.

La mentalitat imperant és que amb una refundació del
capitalisme ja en faríem prou. Un sistema que perpetua

Dues senyores burgeses amoïnades per la feina i l’en-

que hi continuï havent pobres i rics, dominants i domi-

renou que porta el canvi de lloc de la roba cada tempo-

nadors, benestants i miserables, oprimits i opressors.

rada. És normal que la societat benestant es preocupi

Portant el nostre “jersei blau” que ens sobra a Càritas ja

per aquestes foteses. En la societat del benestar és per-

tranquil·litzem la consciència. (Ai, que perillós emprar

fectament comprensible que aquestes siguin les seves

aquesta terminologia i quina por que fa!!!)

preocupacions. És absolutament normal una societat de
rics i pobres, de burgesos i necessitats, d’obrers i se-

Una pregunta ingènua: en l’ideari dels partits d’esquer-

nyors... I com que som bones persones, ja portarem el

ra, hi consta la lluita per la igualtat i la llibertat, per una

jersei que ens sobra a Càritas. Encara que sembli cari-

societat sense classes i per la fraternitat universal? O

catura del que passa, s’acosta molt a la realitat.

els que parlem d’això estem antiquats, anem a remolc
de la història, estem fora de context.

Ben segur que no vull fer cap judici d’intencions de les
dues contertulianes, Déu me’n guard. Però sí que ens

No creieu que potser vàrem desar massa aviat les ex-

cal posar de relleu el que significa l’expressió que co-

pressions i el que volien significar: classe obrera i classe

mentem. La societat que representen les conspícues

burgesa, canvi social, classes dominants i classes domi-

dames és la d’una societat que ja els està bé, sempre

nades, paternalisme o justícia, etc.?

ha sigut així i cal que continuï així. No cal parlar d’una
societat nova, no cal parlar de reforma de les estructu-

S’acosta Nadal. Ens continuarem creant bona conscièn-

res, no cal parlar d’igualtat, no cal que ens omplim la

cia portant “el nostre jersei blau” a Càritas?

boca afirmant solemnement que “una altra societat és
possible”. Això és revolucionari i no ens cal cap revolu-

Vicenç Fiol

ció. Que tot continuï igual, de pobres sempre n’hi haurà,

FOTO: Dolors Gibert
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El Rajaret
El Rajaret fou durant un temps la revista de l’escola de Bellcaire.
Aquesta revista es va publicar des de 1978 fins al 1995. En principi,
es treien tres números per any. Després va passar a ser
semestral i, finalment, en els últims anys, anual.
Aquesta publicació es va deixar d’editar perquè l’escola

molts pocs exemplars– i la possibilitat de recuperar

de Bellcaire es va integrar a la ZER Montgrí i es va pu-

alguns articles que ens permeten conèixer millor la

blicar El Cau, la revista que fou de la totalitat d’escoles

nostra pròpia història local han fet que reproduïm al-

integrades en la ZER: Albons, Bellcaire, Gualta i Ullà.

guns d’aquests articles tal com vam aparèixer en el
seu moment.

El Rajaret, a més dels treballs dels alumnes, era una
publicació oberta a la col·laboració dels veïns. El fet

A continuació reproduïm l’escrit de Jaume Hugas, de

de ser una revista ciclostilada –de la qual en queden

desembre de 1980, sobre les societats obreres.

CONSTRUCCIONS - RESTAURACIONS - PROMOCIONS

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

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

PP
P

FUSTERIA EBANISTERIA
PERE POCH PIJUAN
Carretera de l’Escala, s/n
Tel. 972 78 84 90
17141 Bellcaire d’Empordà
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Activitats
Festa Major
Els dies 23, 29 i 30 d’agost es va celebrar la Festa
Major. La Festa es va encetar amb els ja habituals castells inflables el cap de setmana abans de la festa.
A la tarda, i com a novetat d’enguany, es va realitzar
la I Baixada de Carretons, organitzada des de l’Àrea
de Joventut de l’Ajuntament i amb la col·laboració
d’alguns pares que van ajudar en la seva preparació.
Hi van participar 5 carretons (detall més endavant).

Ofici solemne.

Cercavila.

Festa de l’Escuma.

El dissabte 29 i el diumenge 30 d’agost, es van realitzar les següents activitats: II Concurs de Dibuix
i Pintura Infantil; Ofici solemne amb acompanyament d’Òscar Bonany; sardanes amb la Bisbal Jove
i amb la cobla Els Montgrins; circ a càrrec de Cop
de Clown; festa de l’escuma i cercavila pels carrers
de Bellcaire amb Percuter’s; ball i concert amb l’Orquestra Moonlight i Els Montgrins, i, com a novetat,
l’actuació de Miquel del Roig per a la gent més jove.
També es va realitzar una exposició de pintura d’Eds
Callingham, “Sky”, a la Capella de Santa Maria. Tots
els actes van ser organitzats des de l’Ajuntament de
Bellcaire d’Empordà.

Concurs de Dibuix i Pintura Infantil.
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Activitats

I Baixada de Carretons
El diumenge 23 d’agost, es va celebrar la I Baixada

Els premis van ser per als següents guanyadors:

de Carretons, organitzada pels “Joves de Bellcaire”.

u

Hi van participar 5 carretons realitzats pels matei-

Joan Velasco i Adrià Serrano.

xos participants: Joan Velasco i Adrià Serrano; Ig-

u

El carretó més original: Ignasi Alvarado.

nasi Alvarado; Pere del Moral i Xavi Olivares; i David

u

El més elaborat: El Dúo Dinámico – David Pereira i

Pereira i Óscar Pereira.

Óscar Pereira.

Els carretons en plena competició.

Participants i premiats de la I Baixada de Carretons.

El carretó més ràpid: Els amics de l’Ovelleria –

Lliurament de premis del
II Concurs de Dibuix i Pintura Infantil
El diumenge 30 d’agost, a la tarda i dins dels actes de la Festa Major, es lliuraven els premis del II Concurs
de Dibuix i Pintura infantil. Sota el tema d’enguany, “La Festa Major”, hi van participar 33 nens i nenes organitzats en quatre categories: categoria A: fins a 5 anys; categoria B: de 6 a 7 anys; categoria C: de 8 a 9
anys; i categoria D: de 10 a 12 anys.
Els guanyadors/res, de primer a tercer
premi van ser:
Categoria A:
Berta Hugas, Blanca Saballs, Roger Danés.
Categoria B:
Eloi Saballs, Jana Guàrdia, David Font.
Categoria C:
Guillem Saballs, Carla Sais, Lluc Macias.
Categoria D:
Júlia Gifre, Paula Danés, Alèxia Bahí.
El jurat va ser format per:
Montserrat Nadal, Eds Callingham i Marta
Fuster.

Activitats
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Festa del Pedal
El divendres 11 de setembre, va tenir lloc la 14a Festa

ticipants van pedalejar pel següent recorregut, més o

del Pedal per l’entorn de Bellcaire. No hi va haver tanta

menys d’uns quinze quilòmetres: Inici a Bellcaire cap al

participació com en edicions anteriors, i en total 44 par-

Mas Duran, direcció Canet, camí fondo fins a Ullà, Mas
Provisor, camí dels Segalars i arribada al local social.
Es va obsequiar a tots els participants amb un
esmorzar d’entrepans, begudes, pomes i el regal
d’una samarreta.
També es va obsequiar amb el llibre de Narcís Arbusé, El Montgrí pas a pas, als dos participants més
grans, que foren Martí Riera i Dolors Pujol, i amb un
trofeu als dos més petits, que foren Anna Serrano
i Ivan López.

Els participants preparats per iniciar el trajecte de la
14a Festa del Pedal.

La festa va ser organitzada des de l’Àrea d’Esports
de l’Ajuntament de Bellcaire d’Empordà.

11 de setembre,
Diada Nacional de Catalunya
La Diada Nacional de Catalunya
es va iniciar per part de l’alcalde, que va donar la benvinguda
a tots els assistents i va llegir el
manifest. Posteriorment es va
cantar “El Cant dels Segadors”.
El dinar popular va consistir en
aperitiu, amanida, arròs i un gelat de postres. Tot seguit, es va
cloure l’acte amb ball a càrrec
del conjunt Nova Gamma. Hi van
assistir prop de 180 persones.

El ball per festejar
la Diada Nacional de Catalunya
va anar a càrrec de Nova Gamma.
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II Jornades Europees de Patrimoni
El dissabte 26 de setembre, l’Àrea de Cultura es tornava a acollir per segon any consecutiu a les Jorna-

Volem agrair la col·laboració de l’arqueòleg Josep Casas
i Genover, ja que va ser una diada molt interessant.

des Europees de Patrimoni, amb la visita al jaciment
arqueològic del Mas Gusó. A les 11:00h tota la gent
que hi va voler participar, prop de 30 persones, es van
concentrar a la plaça Comtes d’Empúries. Primer de
tot, dins de la Capella de Santa Maria, l’arqueòleg Josep Casas i Genover va projectar un powerpoint amb
el qual va explicar tot el que havien anat trobant en
les excavacions que es van iniciar el 1983. Després de
les explicacions ens vam acostar al jaciment per veure
sobre el terreny totes les troballes i en quin estat estan les excavacions fins a data d’avui.

Sortida guiada als caus del Duc
El diumenge 18 d’octubre, es va
dur a terme la sisena visita guiada a càrrec de Narcís Arbusé.
Aquesta vegada la ruta va
transcórrer pels caus del Duc
d’Ullà i Torroella, el Castell, la
Creu i va finalitzar al pàrquing
de Santa Caterina, on s’havia
iniciat la ruta.
Unes 20-25 persones van assistir a aquesta ruta guiada que
va durar prop de 4 hores.
La ruta va ser organitzada des
de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Bellcaire.

El grup que va assistir a sortida guiada als caus del Duc.

Activitats
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La Castanyada
El diumenge 8 de novembre, se celebrava en el pati

Al menjador es va portar a terme l’exposició “40 anys

de l’escola la Castanyada, en la qual, com cada any, es

de l’escola”, en què es van exposar fotos i documents

van poder degustar coques fetes per les mares i pa-

de l’any 1969, que es va inaugurar l’escola de Bellcai-

res de l’escola, castanyes, moscatell i cava.També es

re. L’organització de la Castanyada va anar a càrrec

va realitzar un espectacle per a la mainada i una rifa

de l’AMPA de l’escola CEIP El Rajaret i d’una comissió

d’una panera, per a la qual els nens i nenes de l’escola

de gent que va ser l’encarregada de l’organització de

van ser els responsables de vendre els tiquets.

l’exposició, amb la col·laboració de l’Ajuntament.

Espectacle per a la mainada.

Les coques fetes per les mares i pares de l’escola.

Fotografies i documents de l’exposició “40 anys de l’escola”.

Marta Fuster i Carbó
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Art i cultura

EXPOSICIÓ
“SUMARÍSSIM 1939 –1945”
L’exposició “Sumaríssim 19391945: 70 anys dels primers consells
de guerra a les comarques de
Girona” explica com varen ser els
procediments judicials militars
contra civils, els anomenats
consells de guerra o sumaríssims
d’urgència que patiren milers
de persones, sense garanties
de defensa, pel sol fet que
abans del febrer de 1939 havien
estat republicans o simpatitzants de
les forces polítiques de l’esquerra.
Aquesta exposició ha sigut realitzada per l’Arxiu Històric de Girona i l’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà i tal
com vam fer l’any passat amb l’exposició “1956 l’Any
de la Fred” des de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament
hem pensat que seria molt interessant poder-la tenir de
manera itinerant en el nostre poble.
L’exposició es podrà visitar a la Capella de Santa Maria,
del 10 de gener fins al 27 de gener de 2010, amb l’objectiu de rescatar la nostra història i en certa manera
homenatjar tantes persones víctimes oblidades de la
repressió franquista.
Àrea de Cultura
Ajuntament de Bellcaire

FRUITES I
VERDURES
FONT
Quiosc i queviures

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

Cançó de l’antic pastor
Els nostres pobles, que són pobles de
tothom, han sofert molts canvis aquestes últimes dècades. Un d’ells ha estat
l’ocupació de cases amb una utilitat de
segona residència.
Els perquès del fet que la gent es gasti
uns diners en una segona casa poden ser
molts: desconnectar del dia a dia, trobar
tranquil·litat, poder observar un entorn
diferent i millor, viure prop de la natura...,
i és respectable i comprensible. Ara bé,
algunes vegades, i ho repeteixo, algunes
vegades, aquests nous veïns volen tot
allò bo que té el poble traient les coses
que a ells els convé o els molesten.
Resulta que la granja (que molt abans
estava als afores del poble) ara fa pudor, que les campanes sonen de dia i
de nit, resulta que poden aparcar davant qualsevol lloc
CANÇÓ DE L’ANTIC PASTOR
Música: Ferran Martínez. Lletra: Jaume Arnella

mentre no hi hagi un gual...
No considero que una persona, per fer més temps que
visqui en un poble, hagi de tenir més drets o menys. El
que sí que crec és que és bo que la gent respecti els
territoris, les tradicions, les maneres de fer... i, sobretot,
que siguin coherents amb l’entorn, simplement coherents. De fet, a vegades hi ha gent que no veu que amb
els seus actes trenquen allò que han vingut a buscar.
Podríem dir que les temàtiques de les cançons i els
seus missatges són infinits. Avui presentem la Cançó
de l’antic pastor, com també podríem haver presentat
Rústic-camp de Joan Crosas, membre dels Esquirols

Encara com sones,
vell acordió;
estira i arronsa
reprèn la cançó.
Abans quan tocàvem
ho fèiem tots dos,
al fons les ovelles,
les vaques i el gos;
davant de la casa
els vespres d’estiu,
quan l’hivern venia
vora el foc viu.

(la podeu trobar a http://www.kumbaworld.com).

Encara com...

La Cançó de l’antic pastor la va musicar en Ferran

Sabíem que viure
no era cap joc,
p’rò que cada cosa
estava al seu lloc.
P’rò ara la vida
com s’ha capgirat!
Ni que m’ho juressin
no m’ho hagués pensat.

Martínez, acordionista, que va compondre una música
melancòlica que lliga perfectament amb el que descriu
en Jaume Arnella amb els seus versos. Em sembla que
no necessita més comentaris, és prou clara i explícita,
gaudiu-ne.
ROBERT PELLICER

Encara com...
Ja no tinc ovelles,
vaques ni corders;
només com a mostra
en tinc dos o tres.
He arreglat la casa
i llits hi he posat,
i acullo turistes
i nens de ciutat.
Encara com...
Tot ho troben maco
p’rò no entenen res;
fan cada pregunta
que em deixen sorprès.
Em fan un somriure
com de compassió
quan fem melodies
tu i jo, acordió.
Encara com...
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Esports

El futbol a Bellcaire
està d’obres
El Club de Futbol Base l’Empordanet aquesta temporada no pot jugar al camp del Bellcaire a causa
de les obres de remodelació i millora de les instal·lacions. Els vuit
equips que formen el futbol base
l’Empordanet juguen en diversos
camps de les rodalies: els juvenils
i els cadets juguen els dissabtes
a la tarda al camp del Verges; els
alevins i els infantils al camp del
Jafre; i els de futbol 7, que són els
més petits, juguen a les recentment inaugurades instal·lacions
esportives d’Albons.

Miquel Font.

Marc Foix.

Esperem que les obres del camp

no retardar la pràctica de l’esport

Els diferents polítics i administra-

de futbol de Bellcaire finalitzin

i el lleure en el mateix municipi

dors socials no haurien de baixar

aviat i puguem tornar a gaudir

i/o facilitar que ho puguin fer en

la guàrdia i tenir com a preferent

del jovent que es desenvolupa tot

municipis veïns. El Futbol Base

el tema de la cultura i l’esport, i

fent esport, en aquest cas practi-

l’Empordanet treballa amb aques-

per convertir-ho en rodolí podem

cant l’esport del futbol.

ta idea, i pesem que aquesta idea

afirmar que el binomi cultura i

es pot traslladar a d’altres esports

natura és dels que dóna més bon

i activitats. Heu de pensar que a

rèdit social, tant a la llarga com a

posar a l’abast de la població, so-

l’Empordanet ja hi juguen més

la curta.

bretot de la joventut, la pràctica

de 130 nois, i que si hi afegim

Tothom ha de fer el possible per

de l’esport. Una de les mane-

els sempre impagables entrena-

Esperem tornar-nos a veure aviat,

res més eficaces perquè els nois

dors, delegats i pares podem afir-

amb els nois, com els bellcairencs

pugin sans i aprenguin a valorar

mar que tot plegat mou, tres cops

de les fotos, fen esport a Bellcaire

l’esforç del treball en equip és la

per setmana, comptant dos dies

d’Empordà.

pràctica de l’esport. Penso que les

d’entrenament i els dies de partit,

autoritats han d’esmerçar-se per

unes 400 persones pel cap baix.

Joan Jordi Sauqué Vives

BAR

LOCAL SOCIAL
DE BELLCAIRE

Menús, brasa i... SOM ELS MILLORS!!!

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)
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Sabies que…
El lloc més fred del planeta és l’estació antàrtica de

tes sumèries del 3.000 aC. El 1858, Louis Pasteur

Plateau, on es pot arribar a una temperatura míni-

va observar-ne les propietats antibacterianes. Du-

ma de -57,7 ºC.

rant la Primera Guerra Mundial el seu ús estava molt
estès: s’impregnaven en els embenatges per evitar

La sorra de la platja està constituïda per les restes

infeccions. També el van utilitzar els soldats russos

de roques erosionades procedents de les munta-

durant la Segona Guerra Mundial; davant l’escasse-

nyes veïnes i no per closques marines triturades.

sa d’antibiòtics, van recórrer tant a l’all que es va

Els agents erosius, com la pluja o el vent, han anat

acabar anomenant “la penicil·lina russa”.

arrancant de la roca mare, formada principalment
per quars, feldspat, mica i calcita, fragments de di-

L’all allibera totes les seves molècules actives quan

ferent grandària, que gràcies a les aigües torren-

es tritura i s’assimila molt més fàcilment si es dissol

cials van a parar a la conca dels rius. Les pedres

amb una mica d’oli.

menys pesades, generalment de quars i feldspat,
són literalment arrossegades fins al litoral, on es

Un adult té de mitjana cinc litres de sang corrent

dipositen en forma de sorra fina.

per les seves venes. La sang està formada per quatre elements essencials que ajuden el cos a seguir

Cada vegada hi ha més proves del fet que els grans

viu: els glòbuls vermells, els glòbuls blancs, les pla-

simis poden pensar en el passat i en el futur, i que

quetes i el plasma.

això determina el seu present; una característica
que es creia exclusivament humana.

Els glòbuls vermells són els que transporten l’oxigen
des dels pulmons a tots els teixits del cos, i recullen

Segons Jane Goodall, “no penso en els grans simis

el diòxid de carboni, un residu de la respiració cel·

com una classe d’humans, perquè nosaltres matei-

lular. Quan porten oxigen tenen un color vermell

xos som grans simis”.

més brillant, i la sang que presenta dèficit d’oxigen
és d’un color marró fosc, però segons la manera

La cultura, entesa com un mètode d’aprenentatge

com la llum penetra en la nostra pell sembla blava.

mitjançant l’observació, imitació, i especialment la
transmissió d’una generació a una altra, també és

Els glòbuls blancs formen part del sistema immuno-

una característica típica dels ximpanzés.

lògic que s’encarrega de lluitar contra les infeccions,
eliminant els bacteris, virus i paràsits.

Els ximpanzés també tenen un costat obscur, s’embarquen en guerres, són capaços de cometre actes

Les plaquetes contenen productes químics que coa-

d’extrema brutalitat, la majoria de les vegades entre

gulen les ferides. Quan ens fem una ferida, les pla-

membres de comunitats diferents. Hi ha patrulles

quetes ajuden a formar una crosta que frena l’he-

que escombren els seus territoris, i si hi troben in-

morràgia. Els glòbuls vermells, els glòbuls blancs i

dividus aïllats poden atacar-los o fins i tot matar-los.

les plaquetes es formen en la medul·la òssia a partir
de les mateixes cèl·lules mare.

El suc de magrana porta milers d’anys utilitzant-se
en la medicina persa. Les seves propietats antiin-

El plasma és el fluid pel qual flueixen els glòbuls

flamatòries i antioxidants han quedat demostrades,

vermells, els glòbuls blancs i les plaquetes a través

així com la seva capacitat per reduir substancial-

de tot el cos. Està format per un 90% d’aigua i un

ment el desenvolupament del càncer de pròstata

10% d’una barreja de proteïnes, electròlits, glucosa,

(entre d’altres).

vitamines, hormones i colesterol.

L’all és una de les plantes medicinals més antigues;

Maria Carme Serra

s’han trobat prescripcions mèdiques d’all en taule-
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Salut

LA GRIP A
Què és la grip A?

Cal tenir en compte que, en aquest cas, només un
petit percentatge necessitaran els serveis mèdics o

La grip A és una malaltia infecciosa produïda per un nou

l’hospitalització. Per això, és molt important evitar

virus que no havia circulat mai abans entre els humans. Fins

saturacions innecessàries en els serveis de salut i

ara la malaltia té un caràcter lleu i segueix un curs sense

aplicar les mesures bàsiques d’higiene per evitar-ne

complicacions en la majoria dels casos (les complicacions,

els contagis.

habitualment, es presenten en persones amb factors de risc).
Utilitzeu, com sempre, els serveis de salut amb respon-

Com ens pot afectar
la pandèmia de grip?

sabilitat.

És possible que en algun moment es produeixi un incre-

Quin són els símptomes de la grip?

ment dels contagis i que la malaltia afecti moltes perso-

Els símptomes habituals són: febre alta (igual o supe-

nes alhora. Això podria alterar determinats aspectes de

rior a 38ºC), malestar general, manca de gana i tos.

la marxa normal d’algunes empreses, escoles i centres

També pot haver-hi augment de la secreció nasal, mal

d’ensenyament, entre d’altres.

de coll, nàusees, vòmits i diarrea.

ACTUACIONS DAVANT
DE LA MALALTIA

Si us han diagnosticat grip A amb símptomes lleus:
•
•

Quedeu-vos a casa.
Preneu medicaments per fer baixar la febre (com
ara paracetamol).

Què heu de fer si creieu
que esteu malalts?

•

Beveu molt líquids.

•

Feu repòs.

•

Eviteu el contacte proper amb altres i l’estada en

•

Si us puja molt la febre o porteu més de 7 dies ma-

Cal que us quedeu a casa i truqueu al telèfon de Sanitat
Respon 902 111 444, des del qual un grup expert d’especialistes en infermeria us explicaran el que és millor
en cada cas.

llocs concorreguts.
lalts consulteu el vostre metge o metgessa.
La millor manera de protegir-vos i evitar la propagació
de la grip A és seguir unes bones pràctiques d’higiene.

Si patiu malalties cròniques greus, alguna malaltia immunosupressora (com ara, trasplantament, tractament
amb quimioteràpia per un tumor, sida i altres), esteu
embarassada i teniu símptomes de grip, o el vostre fill
menor de 6 mesos els té, heu de trucar, al més aviat
possible, a Sanitat Respon o contactar amb el vostre
centre d’atenció primària per rebre orientació sobre el
que heu de fer.

TRACTAMENT I VACUNES
Quin és el tractament habitual de la
grip no complicada i de les persones
que no pertanyen a cap grup de risc?
El tractament habitual de la grip no complicada i en la

Teniu en compte que:

població general que no pertany a un grup de risc espe-

Fins ara la malaltia té un caràcter lleu i segueix un

(la febre, els dolors, la tos) amb analgèsics o antiinfla-

curs sense complicacions en la majoria dels casos (les

matoris, amb una bona hidratació (beure força líquids)

complicacions, habitualment, es presenten en persones

i repòs al llit un parell o tres de dies, com sempre hem

cial és sempre simptomàtic: es tracten els símptomes

amb factors de risc), si bé això podria canviar al llarg

fet en la grip estacional. Si el curs és l’habitual, estarem

dels mesos.

millor en tres o quatre dies.
Sanitat Respon: 902 111 444
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
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Medecina o curanderisme
A Bellcaire, ja he escrit alguna vegada que la meva àvia

tava). Li van practicar el remei i l’endemà, quan el metge

Gertrudis (l’àvia Tuiets), nom amb el qual era coneguda,

va tornar a visitar el malalt, va dir: “Ahir estava tan en-

era una espècie d’infermera rural aficionada. Quan hi

febrat que no esperava avui trobar-lo viu i resulta que el

havia algun naixement, l’avisaven, i deixava tot el que

trobo tan millorat que, si cregués en els miracles, diria

tenia entre mans per, si calia, anar a atendre el part

que se n’ha produït un. ‘Que l’hi heu fet?’.” Li van explicar

mentre esperaven que arribés la llevadora que havien

i va afegir: “Vull una còpia d’aquesta llista i, quan se’m

hagut d’anar a buscar, normalment amb tartana o amb

presenti un altre cas, ja sé el que he de receptar”.

carro, a Torroella o a l’Escala.
La meva nora Maria Rosa (infermera de professió) reQuan hi havia algun malalt i el metge diagnosticava

corda haver tingut aquesta llista a les seves mans; però

“pulmonia”, al moment que el metge girava l’esquena

igual com jo i, segurament amb més motiu, lamenta

ja corrien a buscar-la per fer-li l’acostumat “remei de

que s’hagi perdut.

la pulmonia”, que consistia a preparar una “manxiula”
amb herbes aromàtiques. L’embolicaven amb uns draps

Per finalitzar diré que a l’Escala hi viuen dues persones

i, tan calent com es podia resistir, l’aplicaven al pit i a

que van néixer a Bellcaire, prop de casa, de diferents

l’esquena del malalt; normalment, amb “l’escaldufada”,

famílies i que actualment són adults i casats. Un, pare

l’endemà ja li havia baixat la febre.

de família. L’altra, mare. Al cap de pocs dies d’haver
nascut, es van posar malalts. El metge els va diagnosti-

Recordo perfectament una llista que hi havia a casa amb

car pulmonia i va avisar que, donat la seva curta adap-

la relació de totes les herbes necessàries i la quantitat

tació a la vida, difícilment ho superarien. Desesperats i

de cada una per preparar aquest remei. A l’hort de casa

esperançats els van practicar aquesta cura casolana i...

no hi mancava mai cap espècie d’aquestes herbes.

van superar aquell moment crític. De moment, podríem
dir que han arribat a mitja edat i és d’esperar que la

Aquesta llista, que dissortadament s’ha perdut, l’àvia l’ha-

puguin completar i que sigui molt longeva.

via dictada a la meva mare (perquè ella era analfabeta), i
així la mare va continuar la tradició familiar de la seva so-

Perdoneu! Em cal aclarir una cosa. Amb aquest escrit

gra, afegint-hi també la de posar injeccions a tothom que

no he pas pretès que es doni un reconeixement públic

ho requeria. Això sí, si la persona interessada estava en

a la meva família femenina (qui ho va precisar, al seu

condicions de poder desplaçar-se, ho feia des de casa, ja

moment, ja les hi va donar). El que sí que pretenc és

que la manca de salut moltes vegades li impedia de sortir.

donar un reconeixement a un remei, tant antic i casolà
com efectiu, que fóra bo que si algú en guardés una

Més tard, això de posar les injeccions a domicili ho va

còpia la fes arribar al Col·legi de Metges o d’Apotecaris,

practicar la meva esposa, la Roser, perquè al poble no hi

ja que la seva efectivitat ha quedat demostrada.

havia cap practicant d’infermeria. També, quan es presentava alguna urgència, agafava el cotxe i portava a la

Valentí Llorens Pagès

persona que ho necessitava al metge, ja que en aquell
moment era difícil cridar un taxi o una ambulància i tenir-lo amb urgència. Tothom qui va haver de menester
alguna vegada els seus serveis sap que, en aquest aspecte, les dones de la meva família, mentre vàrem viure
a Bellcaire, sempre estaven disposades a deixar-ho tot
per atendre a qui fóra necessari, ja que totes van ésser,
per damunt de tot, voluntarioses i altruistes.
Recordo un cas en què el metge va diagnosticar pulmonia (el que no puc recordar és de quina persona es trac-

Camí Vell d’Ullà, s/n
17141 Bellcaire d’Empordà
fbellcaire@hotmail.com

tel. 972 78 81 41
fax 972 78 84 17

50

Gastronomia

Ja arriba Nadal...
i Sant Esteve... i Cap d’Any... uf!!!
Tot i que de segur que ens fa molta il·lusió
l’arribada de les festes i, sobretot, de les vacances
d’hivern (aquells que en tinguin), aquest any
ha sigut una mica feixuc.
Tothom parla constantment de la crisi i molts l’han patit

A l’hort se sembren bledes, xicòria, espinacs, pèsols, ci-

a casa seva de manera ferotge, però com que s’acosten

grons, alls, pastanagues; es planten escaroles, enciams,

les festes haurem de fer un bon planing per tal que no

cols de paperina...

es noti massa i els dies més assenyalats tinguem un
bon tiberi a taula sense haver de gastar-nos una fortu-

Al jardí es planten jacints, clavellines i margarides; es

na en productes típics de Nadal.

tallen clavells i cal començar a protegir del fred.

Primer de tot mirarem, com cada temporada, el que ens diu

El calendari del pagès no ens diu res de les aus mag-

el calendari del pagès dels aliments que podem trobar al

nífiques que podem trobar aquesta època, ni del cabrit,

mercat i, per tant, potser una mica més barats. Mirem-ho:

ni del marisc, ni dels peixos. Però com que hem dit que
aquest any intentarem fer bons àpats sense que ho noti

Busqueu, colliu o compreu: escarola, bròquil, pasta-

gaire la nostra butxaca, us donaré dues receptes de cui-

naga, porro, api, carxofes, coliflor, llimona, patata, col,

na fàcils i econòmiques i molt adients per les festes.

moniato, cargols, cargolins, ametlles, olives arbequines,
rovellons, llenegall, magrana, bolets. A la vinya ja es

La primera és un plat important i festiu però que cadas-

pot podar i llaurar.

cú pot adaptar als gustos de casa i al seu pressupost.

Filet al Porto amb avellanes i prunes
Ingredients:
•

2 filets de porc tallats a rodanxes

•

2 cebes

•

2 pastanagues

•

2 gots de vi de Porto o qualsevol vi

•

Avellanes torrades

•

10 prunes seques o panses de Co-

dolç tipus moscatell

rint o fruits vermells deshidratats
•

Sal i pebre

•

Oli d’oliva verge extra

•

Una mica de brou vegetal o de
pollastre

Gastronomia
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Preparació:
En una cassola amb un raig d’oli, se sofregeixen la ceba

Finalment, s’emplata la carn i es passa la resta pel túr-

tallada a dauets i la pastanaga, també tallada a rodan-

mix, a excepció de les prunes o els fruits que hi hagueu

xes, a foc suau fins que quedin ben rosses.

posat, fins que quedi ben fi. Si us queda una salsa massa espessa, la podeu diluir amb una mica de brou de

A continuació, s’hi fregeix a foc viu el filet de porc tallat

verdures o de pollastre.

a rodanxes, salpebrat al gust, fins que agafi color. I seguidament es retira en un plat i es reserva.

I, a continuació, se salsa el filet acompanyat de les
prunes i algunes avellanes torrades. Si hi poseu fruits

A continuació, s’hi afegeixen les prunes, les avellanes i el vi

vermells sempre donareu un toc més festiu al plat. Re-

de Porto, i es deixa reduir a foc baix durant uns 30 minuts.

cordeu que el menjar entra primer pels ulls.

Els últims 10 minuts, s’hi afegeix el filet que hem reser-

Si el nostre pressupost ens ho permet, podem substituir el

vat perquè cogui tot junt.

filet de porc per un filet de vedella i ens en lleparem els dits.

La segona recepta són unes postres que serveixen per desgreixar una mica després d’un àpat abundant i que no
tenen res a veure amb els torrons i els “polvorons”, que de segur menjarem abans o després d’aquest plat.

Carpaccio de pinya amb panses de Corint
Ingredients:
•

Una pinya natural

•

100 grams de sucre

•

½ copa de licor de taronja
(Cointreau, Triple sec...)

•

40 grams de panses de Corint

•

Uns brins de safrà

Preparació:
Peleu la pinya i traieu-li el cor. Talleu-la a làmines (com
més fines millor) i poseu-les en una safata. Empolsimeu-les amb el sucre, si voleu que quedi més exòtica
poseu-hi sucre morè, ruixeu-ho amb el licor i poseu-hi
les panses al damunt i els brins de safrà. Deixeu-ho
macerar uns 30 minuts a la nevera.
Ja tenim les receptes fàcils i econòmiques. De ben segur que les podreu fer i que les combinareu amb d’altres que potser no són ni tan fàcils ni tan econòmiques
però... tant se val... és Nadal.

Felicitats a tots!
Mercè Ribot i Casals

Diades Nadalenques
ELS PASTORETS
Dia: dissabte, 12 de desembre
Horari: a les 17:00 hores
Lloc: Local Social
Organitza: CEIP El Rajaret
Representació a càrrec dels alumnes del CEIP El Rajaret

QUINA
Dies: 13 i 20 de desembre
Lloc: Local Social
Horari: a la tarda. a partir de les 18:00 h
Organitza: AMPA del CEIP El Rajaret

SOPAR POPULAR DE NADAL
Dia: 19 de desembre
Horari: a les 20:30 h
Lloc: Local Social
Organitza: Joves de Bellcaire

ENCANT DE LES ÀNIMES
Dia: diumenge, 20 de desembre, després de la missa de les 12:00 h
Organitza: Parròquia de Bellcaire

CASAL DE NADAL
Dies: 23, 24, 28, 29 i 31 de desembre
Horari: de les 10:00 a les 13:00 h
Lloc: Local Social
Edat: per a infants de 3 a 12 anys
Organitza: Ajuntament de Bellcaire d’Empordà

CAVALCADA DELS REIS MAGS D’ORIENT
Dia: dimarts, 5 de gener de 2010
Horari: a les 19:00 h
Organitza: Ajuntament de Bellcaire d’Empordà
Recorregut: La comitiva reial entrarà al poble pel carrer Molí, pujaran fins a l’església
de Sant Joan, adoraran el pessebre i després entraran al Local Social,
on rebran tots els nens i nenes del poble.

Organitza:

AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ
Plaça Comtes d'Empúries, 1
Tel. 972 788 105 - Fax: 972 765 064
www.bellcaire.net

