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TELÈFONS D’INTERÈS
Dispensari municipal  972 765 005
CAP de l’Escala  972 776 060
Farmàcia - Sara Bagué  972 788 471
Escola Pública El Rajaret 972 788 035
Llar d’Infants El Rajolí  618 861 782
Parròquia  972 788 201
Mossos d’Esquadra  112
Bombers  112
Ambulància 112

AJUNTAMENT
972 788 105
www.bellcaire.cat
Horari d’administració
Dilluns de 9 a 14 i de 16 a 19
De dimarts a divendres de 9 a 14
E-mail: ajuntament@bellcaire.cat
Telèfon : (34)972788105
Facebook
https://facebook.com/ajuntament.3
Bellcaire d’Emporda - Ajuntament
Whatsapp 
centrecivic@bellcaire.cat
+34 617991864

Sessions plenàries:
Últim dilluns de mesos parells a les 
20h (febre, abril, juny, agost, octubre i 
desembre). Es pot seguir per Facebook en 
directe.

Alcaldia
Sra. Ceci Barnosell Sabrià
Dilluns a Divendres de 9 a 14
Cal concretar cita prèvia 
Telèfon : (34)972788105

Horari secretària interventora
Sra. Núria Moral Ferres
Cal concertar cita prèvia
E-mail: secretaria@bellcaire.cat
Telèfon : (34)972788105

Serveis tècnics municipals
Sra. Sandra Fernández Soteras
Dimarts de 9 a 14
Cal concretar cita prèvia 
Telèfon : (34)972788105

Serveis socials
De dilluns a divendres de 9 a 15
Mentre duri COVID19 cal demanar
Cita prèvia al telèfon: 639028243

Serveis sanitaris
Mentre duri pandèmia cada mes hi ha 
canvi d’horaris. 

Consultar:
CAP de l’ESCALA 972776060
CATSALUT

Centre Cívic
Mentre duri la pandèmia activitats 
programades a porta tancada.
Consultar : 
centrecivic@bellcaire.cat
+34 617991864

Recollida d’escombraries
Els dilluns, dimecres i divendres al matí.

Deixalleria
Accés amb targeta personalitzada (cal 
recollir-la a l’Ajuntament).
CENTRE CÍVIC
De dilluns a divendres, de 16h a 20h
972 765 917

Local Social
Cafè-bar-restaurant, sala d’actes, teatre i 
cuina

Serveis d’aigua
SOREA
Telèfon d’atenció al client i reclamacions: 
900 405 070
Telèfon d’incidències i avaries a la xarxa: 
900 304 070
Telèfon per informar lectures: 900 816 101

DIRECTORI D’ENTITATS
Club esportiu bellcairenc – C.E.B.
cebellcairenc@gmail.com
http://cebellcairenc.blogspot.com/

Club Futbol Bellcaire
coordinaciofcbellcaire@gmail.com

Cor malodes
Direcció: David Granato
cormalodes@gmail.com  
http://cormalodes.blogspot.com.es/
Assaigs els dijous de 21.15h a 23h al Centre 
Cívic

Bandera de Catalunya
banderadecatalunya@gmail.com  
http://www.banderadecatalunya.org/

AMPA El Rajaret
ampaceipelrajaret@gmail.com  

Fundació Oncolliga Bellcaire
estelblau48@gmail.com  
http://www.oncolligagirona.cat/

Els Bons Gats
elsbonsgats@gmail.com  
638 163 405 / 658 598 918

EDITORIAL
REVISTA 64

L’estiu arribava amb optimisme. El 
ritme de vacunacions avançava a 
bon ritme i les estadístiques de con-
tagis feien entreveure una progres-
siva superació de la pandèmia. Però 
entrats al mes de juliol s’han encès 
altre volta les alarmes amb una pu-
jada espectacular de casos provo-
cats sobretot per la variant Delta i 
afectant especialment els sectors 
més joves de la població.  

Això ens ha de fer entendre que no 
hem sortit ni molt menys de la cri-
si sanitària de la Covid-19. Hem de 
continuar essent escrupulosos amb 
les mesures que ens recomanin les 
autoritats i molt primmirats amb els 
nostres contactes.

Això no treu que la vida continua i El 
Castell torna a la seva cita semes-
tral amb els lectors. Amb un recull 
de tot allò més significatiu dels fets 
ocorreguts els últims mesos a casa 
nostra. Repàs de la feina executada 
des de l’Ajuntament, de la feina que, 
tot i la pandèmia, duen a terme les 
associacions i col·lectius organit-
zats del poble. I amb una nodrida 
nòmina de col·laboracions de gent 
que vol dir-hi la seva i té ganes d’es-
criure a la revista del poble.

Tant de bo les xifres de contagis 
dels dies previs a la sortida de la 
revista deixessin de créixer. I tant 
de bo puguem tots plegats passar 
un estiu amb allò que hauria de ser 
normal per un estiu. 
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Canvi de secretari de l’Ajuntament

Aquest inici de 2021, ha sigut un any de canvis pel 
que fa al personal de l’Ajuntament de Bellcaire d’Em-
pordà. La nova secretària Núria Moral (secretària ha-
bilitada nacional), que va entrar com a substituta de 
David Izquierdo, a jornada parcial, ens va fer saber la 
seva entrada definitiva com a interventora del Conse-
ll Comarcal de la Selva, fet pel qual no podia seguir 
amb nosaltres. Abans de marxar, la Núria va ajudar 
a obrir el procediment de nova plaça de secretari a 
l’Ajuntament de Bellcaire, amb la coincidència, que 
aquell mateix mes, la Generalitat posava en borsa 
secretaris (com a novetat). Es va inscriure a la borsa 
amb la gran sort de tenir un interessat en menys de 
48 h i a més a més del poble veí (d’Albons)!! Es va fer 
l’entrevista i els passos pertinents i avui dia s’espe-
ra tenir durant molt temps el Sr. Jordi Quintana com 
a secretari-interventor de l’Ajuntament de Bellcaire 
d’Empordà (a jornada completa). GRÀCIES Núria i 
BENVINGUT Jordi!

Conveni amb el CCBE pel nou servei 
d’urbanisme

Avui en dia, pràcticament qualsevol tràmit requereix 
la signatura d’un funcionari perquè tingui validesa 
(adquisicions, projectes-PUOSC, obres majors, infor-
mes, etc.). L’ajuntament no disposava d’aquest servei, 
ja que els serveis tècnics esl prestava una empresa 
externa contractada (sense funcionaris en plantilla). 
Aprofitem novament per donar-los les gràcies per al 
seu servei durant aquests últims anys.

Hi havia l’opció de crear una plaça de funcionari tèc-
nic o bé contractar els serveis externs d’una entitat 
amb funcionaris tècnics. En ser una plaça de només 
un dia setmanal/a hores, era poc probable trobar in-
teressats per aquesta plaça (es van fer consultes prè-
vies). Finalment es va optar per l’adhesió a la xarxa 
de pobles que ja disposen del servei d’urbanisme del 
Consell Comarcal.

Ara com ara, Bellcaire disposa dels serveis tècnics 
(plantilla completa) del Consell Comarcal. Habitual-
ment, però, cada dimarts l’arquitecta tècnica del Con-
sell Sandra Fernàndez, està a l’ajuntament de 7 a 
14 h., atenent visites amb cita prèvia de 10 a 14 h.

Noves línies telefòniques/Internet a 
l’Ajuntament/Nou rack informàtic

Aprofitant el nou servei de fibra òptica que disposa 
l’ajuntament, es va valorar l’oferta de ACOM per unifi-
car la part telefònica a través d’IP. De la mateixa ma-

nera s’ha actualitzat i ubicat l’equip informàtic en un 
rack (complint normatives). Aquesta actuació ha su-
posat un cost assumit a través de modificació de crè-
dit i adaptació de partides, el qual suposarà un estal-
vi considerable de les habituals quotes telefòniques 
mensuals. El primer mes hi va haver algun problema 
d’adaptació de sistemes, però finalment, tot està en 
funcionament millorant el servei i reduint el cost.

Cites prèvies / Intèrfon Ajuntament

Per motius de la pandèmia, i per evitar l’acumulació 
de gent a les oficines de l’ajuntament, es donen cites 
prèvies per a realitzar qualsevol tipus de tràmit. De la 
mateixa manera, la porta d’entrada sol romandre tan-
cada (excepte quan hi ha alguna exposició) i la seva 
obertura es fa a través d’intèrfon/porter.

Adhesió a Localret

L’ajuntament s’ha adherit a Localret, després de 
pagar una quota pendent del 2013 i aprofitant que 
actualment els pobles de menys de 1000 habitants 
tenen aquest servei gratuït, gràcies a la Diputació 
de Girona. Localret, entre altres serveis, disposa 
d’un servei d’assessorament tècnic i jurídic per a 
la transformació digital dels municipis. De la ma-
teixa manera, ofereix el servei localretmeet, el qual 
permetrà continuar fent la transmissió dels plens a 
través d’una plataforma oficial. La intenció d’aquest 
consistori és continuar amb la transmissió dels 
Plens per internet, encara que siguin presencials.

Magatzem Ca la Pepeta

S’ha adaptat la zona de l’antic magatzem de Ca la 
Pepeta per a poder-lo utilitzar com a magatzem pro-
visional municipal i així estalviar la quota de lloguer 
del magatzem que s’estava utilitzant durant aquests 
últims anys; gràcies als llogaters per les facilitats 
que han donat al consistori durant aquests anys.

INFORMACIÓ MUNICIPAL
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Camp de vol. Sentència 1r judici

La sentència Número 77/2021 del jutjat contenciós-ad-
ministratiu de Girona, de 27 d’abril del camp de vol i el 
museu de l’aire al Mas Can Xicu del municipi de Bell-
caire d’Empordà, va estimar el recurs contenciós-ad-
ministratiu presentat contra l’Ajuntament de Bellcaire 
d’Empordà. Es considera que l’ajuntament no va se-
guir el procediment, ja que el setembre del 2018 el ple 
va aprovar inicialment el projecte i posteriorment va 
realitzar l’exposició pública, quan en aquests casos el 
procediment és a la inversa, per tant la sentència es 
basa en aquest supòsit. No es considera que hi ha ha-
gut mala praxi en l’actuació per part de l’ajuntament ni 
el condemna a costes, prèviament l’ajuntament s’ha-
via adonat de la seva equivocació i el ple de març de 
2019 va declarar nul de ple dret la seva actuació.

Aquesta sentència no comporta conseqüències exe-
cutives per part de l’ajuntament ni que el projecte del 
camp de vol i el museu de l’aire al Mas Xicu es vagi 
a realitzar immediatament, ja que hi ha un 2n conten-
ciós-administratiu que està en els tribunals

Vandalisme i/o falta de civisme. No-
ves mesures de seguretat. Grafitis

Malauradament, aquests últims mesos hi ha hagut 
alguns actes de petit vandalisme al poble. El cos de 
Mossos, assistent social i l’Ajuntament han treballat 
el tema plegats. Com a previsió per intentar enca-
rrilar la situació, s’han pres mesures des del cos de 
Mossos i també des de l’Ajuntament augmentant els 
sensors de Securitas i instal·lant alguna càmera.
Pel que fa als grafits, i després de la sol·licitud verbal 
d’alguns joves, l’ajuntament adaptarà unes zones 
determinades per a poder fer grafitis lliurement (dins 
la legalitat).

Equipament municipal (gronxadors, 
fonts, senyalitzacions ...)
Com cada temporada, s’ha fet un repàs del mobi-
liari municipal (en especial gronxadors). S’ha fet el 
manteniment habitual i l’Ajuntament ha invertit part 
de partida en fer l’adquisició d’un nou gronxador (per 
substituir un dels trencats que hi ha actualment al 
parc del davant del supermercat), a l’espera de re-
bre l’aparell i instal·lar-lo com més aviat millor per-
què la mainada en pugui gaudir. També està pendent 
l’adaptació de dues possibles fonts (una a la zona 
del dipòsit i l’altre a la plaça vermella, segons sol·li-
cituds).

Pel que fa a les senyalitzacions, s’està pendent que 
el centre Tramuntana junt amb els serveis munici-
pals facin un repàs de senyalitzacions a tot el poble. 
Un cop feta tota la senyalització interna del poble es 
valorarà la proposta de senyalització del tram de la 
carretera de Bellcaire a Tor (tram llarg que ara mateix 
costa encabir dins d’aquest pressupost 2021, però 
que tenim en compte com a possible millora pendent 
de pressupost).

Conveni amb trànsit (repintat i san-
cions)

S’han rebut vàries queixes de veïns de cotxes mal 
aparcats (sobre voreres on no queda pas per pas-
sar) i davant de nous garatges o vells garatges que 
abans no s’utilitzaven i ara sí. Per aquest motiu s’han 
senyalitzat aquestes zones amb ratlles grogues. Això 
no vol dir que siguin definitives, estan en estudi obert 
a propostes d’adaptació d’aparcaments per intentar 
molestar el mínim als veïns i comerços del poble. 
S’intenta entre tots millorar la convivència respectant 
als que tenen problemes de mobilitat i als nouvinguts 
(nous garatges).
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L’ajuntament adaptarà (il·luminació) les zones 
d’aparcament de l’entrada, del parc de les botxes i 
del mig del poble. També hi ha les dues zones de 
Ca la Pepeta i l’aparcament de dalt, oberts a nous 
possibles punts i adaptacions.
La trucada al 112, o la presència de Mossos de tràn-
sit o proximitat, pot provocar la sanció als cotxes mal 
estacionats. Des de l’Ajuntament se sol·licita un previ 
avís de sanció (ara bé, quan es produeix de forma 
reiterada, el criteri final serà del cos de Mossos).

Modificació-Incorporació de roma-
nents de crèdit de l’exercici anterior

Es va acabar l’exercici anterior fent modificacions de 
crèdit per aprofitar al màxim el pressupost i invertir la 
part de leds a la zona esportiva, equips informàtics i 
noves línies d’internet i telefonia a l’Ajuntament i ca la 
Pepeta. Aquestes modificacions es van fer a final del 
2020 i no es van portar a terme els pagaments en 
període 2020. Per aquesta raó s’ha fet una modifica-
ció de crèdit de romanents per a poder-los executar 
durant aquest 2021 (ja que no s’havien rebut les fac-
tures fins aquesta anualitat i no se n’havien pogut fer 
els pagaments). Es continua treballant per a portar 
els números i mantenir-los en positiu.

Assistent Social. Horari dispensari. 
Servei de transport adaptat (taxi)

Continua vigent el conveni de prestació d’Assistèn-
cia Social a través del Consell Comarcal (amb cita 
prèvia). La incorporació de nou personal i el conveni 
del Consell Comarcal amb Sumar, fan preveure una 
millora del servei (que últimament havia anat una 
mica “desbordat”).

El dispensari continua obrint cada dilluns i els di-
mecres (segons programació) amb cita prèvia. Es 
va informant mensualment (al mateix dispensari i a 
través de xarxes socials).

Els ajuntaments de Viladamat, l’Armentera, Sant 
Pere, Ventalló, Albons i Bellcaire, van signar nova-
ment el conveni de col·laboració entre ajuntaments 
referent a la prestació del servei de transport adap-
tat. Per a poder disposar d’aquest servei, s’ha de fer 
a través d’assistent social. S’espera que Obra Social 
la Caixa, col·labori novament aquest any per ajudar 
a cobrir les costes d’aquest servei.

Renovació de pòlissa

Un any més s’ha renovat la pòlissa de crèdit de 
l’ajuntament (per valor de 90.000 euros) per a po-
der fer front als pagaments fixos anuals, junt amb els 
extraordinaris (previstos fins al 2023). Institucions 
com la Caixa, ens ha donat el màxim de facilitats en 
aquest tipus d’operació.

Subvencions anuals (resum)

Un any més l’ajuntament s’ha acollit a les subven-
cions habituals (anuals) i estem a l’aguait (des de 
cada àrea) en noves opcions, segons necessitats. 
A finals d’any es tornarà a fer el resum a la revista.

Enjardinament sota dipòsit

El passat 26 de març es va fer la primera fase per 
condicionar la zona del dipòsit d’aigua on tenim pre-
vist convertir-lo en un mirador. En aquesta fase van 
comptar amb la col·laboració dels nens i nenes de 
l’escola “el Rajaret” que hi van anar a plantar flors a 
les jardineres naturals per celebrar l’arribada de la 
primavera.

Arranjament de camins

Durant els últims sis mesos han arranjat més trams 
de camins municipals. Està donant prioritat trams on 
hi ha ubicats masos, ja que es prioritzen els habi-
tatges ocupats. A poc a poc s’anirà fent la resta, tot 
depèn sempre del tema econòmic, fins a aconseguir 
tenir tots els camins municipals transitables.

Camins saludables

Els alumnes de 4t ESO de l’institut de Verges ens 
van venir a presentar un treball anomenat “Camins 
saludables”. És un projecte de 3 rutes que es poden 
fer a peu per les rodalies de Bellcaire d’Empordà, 
amb 3 nivells de dificultat i és apte per grans i petits 
i fins i tot per cotxets. Es guia per codi QR i es pro-
posa fer conèixer i potenciar el valor dels paisatges 
naturals que ens envolten i dels pobles que hi són 
ubicats.

Delimitació del territori

El passat 27 d’abril l’ajuntament es va trobar amb 
serveis territorials a l’ajuntament de La Tallada per 
repassar la limitació entre els pobles de La Tallada 
d’Empordà i Bellcaire d’Empordà, per actualitzar-la i 
veure si calia alguna modificació. Aquesta actualitza-
ció no es feia des de l’any 1927.

Servei de recollida deixalles i orde-
nança recollida de residus

Des de l’1 d’abril el Consell Comarcal del Baix Em-
pordà és l’encarregat de recollir totes les deixalles 
del municipi de Bellcaire d’Empordà. S’ha firmat un 
nou conveni i s’ha redactat una ordenança que s’ha 
passat per ple el passat dia 31 de maig, i per la gent 
que la vulgui consultar està penjada a la web de 
l’ajuntament.
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Ordenances

En el ple del dia 31 de maig d’enguany es van fer 
les aprovacions definitives de les ordenances muni-
cipals relatives a petadores i a fangs de depuradora. 
Q ui les vulgui consultar les pot trobar a la web mu-
nicipal.

També es va fer l’aprovació inicial de l’ordenança de 
fems i purins, que per qui l’interessi la pot consultar i 
fer les corresponents al·legacions o no.

Canvi il·luminació del camp de 
futbol per llums LED

El passat mes de març es va dur a terme el canvi 
de tota la il·luminació de la zona esportiva de Be-
llcaire d’Empordà (pista i camp de futbol). Tots els 
focus van ser substituïts per llums de tipus LED, fet 
que comportarà un gran estalvi energètic i econòmic 
molt important per la població. Aquesta actuació es 
va poder dur a terme gràcies a obtenir la subvenció 
del PAES (Plans d’Acció d’Energia Sostenible) de la 
Diputació de Girona.

Parc eòlic / transició energètica

S’ha anat seguint les novetats respecte al parc eòlic 
Tramuntana, que tot i que s’està fermament a favor de 
les energies renovables no s’està d’acord en la ma-
nera que es vol fer. Des del consistori s’aposta per 
energies locals o amb agrupació de municipis petits. 
No es vol una altra macro empresa ja que es pensa 
que ja n’hi ha prou perquè se’n creïn de noves. 

Reunió amb el Bisbat de Girona

El mes d’abril l’ajuntament es va reunir amb repre-
sentants del bisbat de Girona per tractar el tema de 
la immatriculació de l’església del Castell. Es va sor-
tir de la reunió amb un acord verbal, mitjançant el 
qual el bisbat cedeix a l’ajuntament de Bellcaire tots 
els drets de l’immoble, inclòs el de propietat.

L’Ajuntament de Bellcaire, una vegada en sigui la 
part propietària, cedirà l’ús de l’església en modali-
tat de comodat al bisbat per portar-hi a terme actes 
religiosos.

S’està acabant de redactar l’acord entre les dues 
parts, que serà una realitat en poques setmanes.

Oposicions agutzil

Abans d’acabar el present exercici es convocarà 
el procés selectiu per a cobrir la plaça d’agutzil de 
l’Ajuntament. Actualment la plaça està coberta in-
terinament i les normatives europees demanen re-
gularitzar aquestes situacions per dotar d’estabilitat 
l’ocupació pública. Els serveis administratius estan 
preparant les bases del procediment.

Ca la Pepeta. Arquitectes sense 
fronteres

El passat 12 de juny es va celebrar una trobada en-
tre l’ajuntament, acompanyat d’Arquitectura sense 
fronteres, i el poble. L’objecte de la trobada va ser 
explicar la situació actual de l’immoble i anar perfi-
lant el seu futur. Es va parlar de la situació actual de 
la compra de la finca i els terminis del pagament, es 
va explicar l’estat actual de la finca i les actuacions 
d’urgència, les possibles subvencions a les quals es 
pot adherir i, sobretot, debatre sobre els possibles 
usos de Ca la Pepeta. La idea és que es tingui el pro-
jecte definitiu aprovat abans d’acabar la legislatura.

Local Social

A primers de maig es va obrir el Local Social des-
prés d’haver estat uns mesos tancat. Els nous ad-
judicataris, després d’obtenir la millor puntuació en 
la licitació feta per l’Ajuntament, han iniciat aquesta 

Imatge inferior: 
Simulació parc eòlic des de la plataja la Platera de l’Escala.
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nova etapa que esperem que sigui profitosa, sobre-
tot, pel poble.

El 22 de maig es va fer la inauguració, amb molt 
bones crítiques durant les primeres setmanes. I les 
poques dolentes ja s’han corregit després de ser co-
mentades amb els adjudicataris. A poc a poc hi ha 
un local social amb un ambient familiar dinamitzant 
també la zona esportiva. 

Premi Empordà de novel·la

El mes de març l’ajuntament es va reunir al Consell 
Comarcal amb el president, la consellera de cultura, 
regidors de cultura de la comarca i personalitats del 
món editorial per impulsar a un altre nivell el premi 
Empordà de Novel·la, del qual ja s’han realitzat al-
gunes edicions organitzades per l’Ajuntament de la 
Bisbal. Se’l vol dotar d’un premi econòmic important, 
se’n vol millorar la difusió, augmentar el nivell de les 

obres i autors que s’hi presenten i augmentar-ne la 
repercussió dins el món del llibre. Bellcaire hi partici-
parà a nivell d’aportar, per exemple, espai per a en-
trega de premis, difusió a través de xarxes, o altres. 
S’ha signat el conveni pertinent entre el Consell Co-
marcal i l’Ajuntament per fer realitat aquest projecte.

Plafons informatius

S’ha iniciat l’elaboració d’uns plafons informatius per 
col·locar en els principals llocs d’interès del poble. 
L’ajuntament es va reunir amb el Museu de Suport 
Territorial de Torroella per orientar-se, ajudant amb 
l’elaboració de textos, disseny i maquetació.

La idea inicial era tenir-ho llest abans de l’estiu, però 
la complexitat dels diferents passos a seguir ha en-
darrerit el calendari i s’enllestiran en uns mesos.

Llibre Memòria Gràfica

El 23 de maig es va repartir durant la festa de la gent 
gran, el llibre “Memòria gràfica de Bellcaire, elabora-
da per l’Ajuntament de Bellcaire gràcies a l’aportació 
de fotografies d’en Francesc Pellicer, qui en va fer la 
presentació el mateix dia.

El llibre recull fotografies de les últimes dècades del 
poble i la seva gent. Hi ha material per a bastants 
llibres més, els quals s’intentarà que surtin a la llum 
i que se’n pugui gaudir ja que són realment interes-
sants.

Més info a http://www.bellcaire.cat/seu-electronica/
plens-municipals/
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Els dies 13 d’abril, el 4 i 25 de maig i el 16 de 
juny hi va haver a Bellcaire l’IQuiosc, un quiosc 
mòbil habilitat en una rulot on els veïns hi van 
trobar mostres de la gran varietat de revistes 
que s’editen actualment en català, amb interes-
sants ofertes i promocions per a adquirir-les i/o 
subscriure-s’hi.

La iniciativa proposava acostar les revistes en 
català a les persones que no hi tenen un accés 
fàcil, per la manca de distribució de moltes, així 
com per la manca de quioscos i altres punts de 
venda de publicacions.

L’oferta de publicacions s’adreçava especial-
ment als infants i joves.

El 21 de maig es va produir una reunió de la coordina-
dora d’”Empordanet a escena” i diferents regidors de 
cultura de la zona. El projecte, que ja s’ha portat a ter-
me a Bellcaire en alguna ocasió i que no es va poder 
realitzar l’any passat per la covid, consisteix a progra-
mar teatre familiar a diferents pobles de l’Empordanet 
durant un període de temps d’un o dos mesos.

Pel que fa a Bellcaire, se suma al projecte. La data 
està encara per determinar però serà a la tardor.

IQUIOSC

EMPORDANET A 
ESCENA

Del 19 al 30 de juny, Montse Gustà, veïna del poble, 
va exposar una mostra de la seva petita col·lecció a la 
sala 1 d’octubre.

L’Ajuntament anima a tothom que vulgui exposar algu-
na col·lecció personal a fer el mateix que la Montse per 
tal que tothom en pugui gaudir.

MONTSE 
GUSTÀ
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Unes setmanes abans de Setmana Santa, juntament amb Bandera de Catalunya AC, 
es va portar a terme la gravació, en modalitat d’àudio, de l’obra Bandera de Catalunya.

El Divendres Sant, data històrica de celebració de l’obra i que aquest passat any no es 
va poder celebrar per la covid, es va emetre per Ràdio l’Escala.

Amb aquesta gravació, es disposa d’una peça d’arxiu important, sumant-la al llibre i al 
CD de Bandera, produïts ja fa anys.

Bellcaire d’Empordà va aprovar per unanimitat al ple 
del 30 de novembre del 2020 una moció a favor de 
declarar l’activitat física com a bé essencial. Seguint 
aquesta moció que vetlla pel benestar, la salut, els 
serveis socials i la cultura a través de l’esport, els 
passats 31 de gener i 7 de març es van dur a terme 
dues curses de bicicleta de carretera on Bellcai-
re n’organitzava la sortida i arribada. El traçat era 
circular i anava des de Bellcaire d’Empordà, passant 
per Albons, l’Escala i tornant altra vegada a Bellcaire 
d’Empordà. Totes dues curses tenien les autoritza-
cions de les autoritats (PROCICAT, trànsit i mossos) 
i estaven emprades dins l’àmbit nacional del ciclis-
me.

Van participar en ambdues curses uns 200 ciclistes 
a cada una.

Fa uns mesos la Generalitat va treure a licitació 
la redacció del projecte quer tal que l’església 
de Sant Joan esdevingués Bé Cultural d’Interès 
Nacional. L’arquitecta resultant de la licitació va re-
dactar el projecte i el va entregar a la Generalitat.

A partir d’ara, els passos a seguir són: La secció 
de Patrimoni arquitectònic en farà la revisió tècnica 
i si cal modificar alguna cosa el redactor ho farà. 
Llavors cal informe favorable del Consell Asses-
sor del Patrimoni Cultural de Catalunya i també 
de l’Institut d’Estudis Catalans, així com donar 
audiència als interessats i obrir un període d’infor-
mació pública.

Un cop complerts els tràmits ressenyats la de-
claració corresponent és possible aprovar-ho per 
acord al Govern.

Seria genial que l’església petita passés a aquest 
nivell patrimonial. De fet ja hi ha projectades 
algunes intervencions en cas que sigui declarada 
BCIN.

GRAVACIÓ 
BANDERA

CURSES DE 
CICLISME

BCIN SANT 
JOAN
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ASFE I BELLCAIRE 

El gener de 1992 un grup d’arquitectes que anaven 
desenvolupant tasques de voluntariat en diverses 
ONG com són: Metges sense Fronteres, ACSUR Les 
Segovias, etc. convoquen el dia 30 de març de 1992 
a la Sala d’Actes del Col·legi Oficial d’Arquitectes de 
Catalunya una Assemblea Fundacional l’objectiu de 
la qual era la creació de ASFES (Arquitectura sense 
Fronteres Espanya). Tot aquell que signés l’Acta d’As-
sistència a la convocatòria passava a ser Membre 
Fundador de la Institució. Avui només queden com a 
membres fundadors els arquitectes: Pere Pujol i Paulí, 
Carles Bonet i Pijoan i Hugo Acuña Filippelli, pertan-
yents al grup de Cooperació Local de la Demarcació 
Catalunya.

El 25 de novembre de 1992, el Ministeri de l’Interior, 
registra la inscripció amb el número 114317 i el dia 15 
de desembre de 1992 ASFE s’inscriu en la Comunitat 
Europea. A partir d’aleshores, i des de 1992 Arquitec-
tes sense Fronteres Espanya (avui Arquitectura sense 
Fronteres ASF) Demarcació Catalunya, acompleix ac-
tivitats contínues en l’àrea de la Cooperació Local i In-
ternacional, tant en l’espai urbà com rural, en el camp 
privat (habitatge) i en el públic (equipament), per a 
aconseguir una realitat més justa i equitativa. Col·la-
borem amb un gran nombre d’organitzacions (Institu-
cions públiques i privades, col·lectius socials, entitats i 
associacions sense ànim de lucre) que, igual que ASF, 
treballen per a prevenir o resoldre situacions de risc 
d’exclusió i marginació social, tant en els barris més 
desfavorits com en els casos d’infrahabitatge, assu-
mint un compromís social i de contacte directe amb la 
població. Actualment ASF és present en 13 països de 
tot el món, sent Burkina Faso, República Democràtica 
del Congo, Colòmbia, Cuba, Guatemala, Ghana, Hai-
tí, Hondures, Moçambic, Nepal, Nicaragua, República 
Dominicana i el Senegal els països en els quals par-
ticipa. Els projectes de cooperació internacional són 
possibles gràcies als grups de voluntariat que donen 
suport des de seu als projectes en terreny, les entitats 

sòcies locals del país, el personal en seu i en terreny i 
els organismes finançadors.

La nostra manera de treballar cerca potenciar el des-
envolupament i l’autonomia local per a garantir el dret 
a l’hàbitat i a la ciutat dels col·lectius més vulnerables, 
actuant en els àmbits de l’habitatge, l’espai públic i 
l’accessibilitat universal, l’educació, el gènere, la sa-
lut, etc. Plantegem l’educació com una eina de sensi-
bilització sobre els drets humans i la cooperació per 
al desenvolupament. Volem generar consciència so-
bre la realitat mundial que mogui a la ciutadania a ser 
crítica, políticament activa i socialment compromesa 
amb el desenvolupament humà just i equitatiu, promo-
vent la transformació social a través d’una construcció 
participativa i respectuosa amb el medi ambient.

ASF actua amb independència de criteris polítics, reli-
giosos i econòmics i està integrada per persones que 
creguin en la defensa dels drets humans per a acon-
seguir un món més just, a través de l’accés universal a 
un habitatge digne per a aconseguir la transformació 
social. Treballem en el marc dels Objectius de Desen-
volupament Sostenible, especialment en relació amb 
la superació de les causes de la pobresa i la millora 
de l’educació, la igualtat de gènere, la salut i la qua-
litat ambiental, sense distinció de raça, religió, credo 
o afiliació política. ASF és membre de la Coordinado-
ra d’ONG per al Desenvolupament d’Espanya, i de 
les coordinadores autonòmiques d’Andalusia, Aragó, 
Astúries, Catalunya, Euskadi, Extremadura, Galícia, 
Llevant (Comunitat Valenciana i Múrcia), Madrid i Na-
varra. També pertany a Hàbitat Internacional Coalition 
i a ASF International Network, xarxa de treball interna-
cional que coordina els ASF en diferents països.

ASF actua amb independència de criteris polítics, reli-
giosos i econòmics i està integrada per persones que 
creuen en la defensa dels drets humans per a acon-
seguir un món més just, a través de l’accés universal 

ARQUITECTES 
SENSE FRONTERES 
(ASFES)
ABEL FONT
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a un habitatge digne per a aconseguir la transformació 
social. Per a aconseguir un major impacte, moltes orga-
nitzacions de diferents països es van comprometre el 
maig de 2005 en un document titulat CARTA DE HAS-
SELT a unir forces internacionalment per a:
1. Cooperar per iniciatives justes que permetin el 

desenvolupament sostenible i en col·laboració amb 
persones o comunitats desfavorides. Aquest procés 
haurà de respectar els principis de ‘solidaritat hu-
mana’, de no discriminació i tenir com a objectiu úl-
tim l’autosuficiència de les persones beneficiades.

2. Fomentar la responsabilitat social de les professio-
nals de l’àmbit de l’edificació promovent pràctiques 
i interessos socials per sobre de l’especulació de 
mercat.

3. Incitar un ‘professionalisme ètic’ afavorint especial-
ment la cooperació amb processos de mercat ètic, 
institucions financeres i entitats que treballin per la 
pau.

4. Identificar, promoure i treballar al costat d’institu-
cions públiques, organitzacions multilaterals i sec-
tor privat en polítiques, programes i sistemes so-
cioeconòmics compromesos amb l’erradicació de 
les desigualtats socials i l’exclusió urbana.

5. Facilitar l’ús de tecnologies apropiades, materials 
i mà d’obra adequades als valors i identitats cultu-
rals de cada situació respectant el medi ambient.

6. Compartir coneixements, promoure diàleg, reflexió, 
sensibilitzar i col·laborar per al desenvolupament 
de la producció social de l’hàbitat.

7. Promoure el diàleg i la consolidació de partenariats 
transnacionals duradors amb i entre els països 
menys rics.

8. Donar suport a la pràctica de processos participa-
tius, democràtics, multiculturals i interdisciplinaris 
en la constitució de comunitats com a unitats de 
desenvolupament social rural o urbà.

9. Recolzar la integració d’una lògica de desenvolu-
pament sostenible en les intervencions d’emergèn-
cia.

10. Defensar, procurar i millorar un hàbitat digne i ade-
quat per a tots com a dret humà fonamental.

RELACIÓ DE ASF (ARQUITECTURA 
SENSE FRONTERES) I AJUNTAMENT DE 
BELLCAIRE D’EMPORDÀ

La Sra. Judith Cobeña Guàrdia, delegada de la Regido-
ra de Cultura i Patrimoni de Bellcaire d’Empordà, en el 
seu moment sol·licita la col·laboració i assessorament 
a ASF (Arquitectura sense Fronteres) per a la rehabili-
tació integral de la masia Can Quintana (Ca la Pepeta) 
situada C/ del Ter Vell, 2 Bellcaire d’Empordà i el seu 
entorn per a la implantació d’un Centre de Serveis So-
cioculturals per a la població i la seva àrea d’influència.

Es programa una primera trobada el dia dissabte 12 
de setembre de 2020 a l’Ajuntament de Bellcaire, sent 
amfitrions: Cecilia Barnosell i Sabrià, Alcaldessa de 
Bellcaire d’Empordà, Jordi Danés Brunsó, regidor de 
Cultura, Patrimoni i Promoció Econòmica, David Font 
Saballs, regidor d’Urbanisme i Educació, Catalina Font 
Roura, regidora de Medi Ambient i Territori, Maria Lluï-
sa Montroig, delegada d’Alcaldia i Judith Cobeña Guàr-
dia, de Patrimoni i Promoció Econòmica.

Convidats: ASF, Grup Cooperació Local: Rosa Trilla 
Bellart, arquitecta, Trilce Fortuna Chuchón, arquitecta, 
Iván Hernández Yanez, arquitecte, Hugo V. Acuña Fili-
ppelli, arquitecte. Després d’un reconfortant esmorzar 
i les presentacions protocol·làries a l’Ajuntament es va 
procedir a una visita ocular a la masia Ca la Pepeta i el 
seu entorn. Conclosa la visita el grup d’arquitectes va 
ser convidat a un menjar en un famós restaurant de la 
població i com a colofó una tertúlia agradable i distesa 
(s’adjunta fotografia de tot el grup).

El dia 16 de setembre de 2020 es lliura a l’Ajuntament 
un Informe amb l’estat actual de Mas Quintana (Ca la 
Pepeta).
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E
l setembre del 2017 la Gene-
ralitat de Catalunya presen-
tava el document “Museus 
2030. Pla de Museus de Ca-
talunya”. En ell s’incloïa una 

nova figura dins el món dels museus a 
Catalunya, la de Museu de Suport Te-
rritorial. El principal objectiu d’aquest 
programa era fomentar la sostenibilitat 
territorial i l’equilibri en el conjunt d’equi-
paments patrimonials bàsics del país, 
mitjançant la implicació de museus 
acreditats amb vocació territorial i amb 
capacitat de donar suport a tercers per 
tal d’assolir beneficis mutus.
El Museu de la Mediterrània, únic mu-
seu registrat del Baix Ter, es va erigir i 
va demanar a la Generalitat de Cata-
lunya poder ésser considerat Museu 
de Suport Territorial i així poder exercir 
aquesta funció al nostre territori més 
proper. 

El Baix Ter és una regió de dimensions 
força reduïdes però que compta amb 
un ampli patrimoni natural i cultural, 
únic en molts aspectes a Catalunya. En 
aquest marc territorial, hi ha un nombre 
important de municipis petits i amb una 
densitat baixa de població que, malgrat 
tenir un ric patrimoni tangible i intangible 
que intenten mantenir amb els recursos 
de què disposen o a través d’actuacions 
voluntàries, no posseeixen la capacitat 
necessària per gestionar i conservar 
tots aquests elements. 

La proximitat del Museu de la Medite-
rrània respecte als municipis de l’entorn 
i la coneixença mútua i personal entre 
els diferents actors, fa que es tinguin 
clares les problemàtiques territorials. I 
també que la solució no rau en una as-
sistència esporàdica sinó en la cerca de 
la màxima implicació de tots els agents 
involucrats per tal d’intentar garantir el 
seu enfortiment i un desenvolupament 
sostenible en el temps. Aquest treba-

ll el Museu de la Mediterrània sempre 
l’ha portat en el seu ADN,  esdevenir un 
espai de nexe, de connexió, de treball 
comú entre els diferents agents muni-
cipals per gestionar el patrimoni local. 
Ara, amb el programa de Museu de 
Suport Territorial s’aconsegueix reforçar 
aquest paper, i permet assolir reptes te-
rritorials més importants. Un programa 
que reforça al museu però alhora re-
verteix en el territori potenciant la seva 
unitat i capacitat d’enfortir-se i afrontar 
els reptes. 

BELLCAIRE DINS 
EL MUSEU DE SUPORT 
TERRITORIAL - BAIX TER

A finals del 2019, el Museu de la Medi-
terrània (Torroella de Montgrí) va iniciar 
una diagnosi territorial dels municipis 
que l’envolten geogràficament per ana-
litzar aquells que formarien part dels 
primer pobles beneficiaris del projecte 
de Museu de Suport Territorial - Baix 
Ter. Els primers pobles escollits varen 
ser, Bellcaire d’Empordà, Fontanilles, 
Gualta, Palau-sator, Pals, la Tallada 
d’Empordà, Ullà i Verges.

Des del municipi de Bellcaire d’Empor-
dà sempre hi ha hagut un predisposició 
total per formar part d’aquest projecte, 
i va afegir-se ràpidament a la proposta 
de participar com a beneficiari d’aquest 
programa de Museu de Suport Territo-
rial al Baix Ter. De fet, per tots els agents 

implicats en aquest cas, només ha estat 
materialitzar, visualitzar i fer més efec-
tiu una relació que ha estat present al 
llarg de molts anys. I el projecte ens ha 
pogut aportar una relació més intensa, 
fluïda i positiva per treballar pel patri-
moni del poble. Diverses reunions amb 
els representants municipals han servit 
per conèixe’ns molt millor i poder deter-
minar quines necessitats calia cobrir i 
quins serveis es podien oferir des del 
programa de Museu de Suport Territo-
rial - Baix Ter.

El 2020 el projecte va iniciar el seu camí 
però l’esclat de la pandèmia va fer que 
no es pogués iniciar amb tot el desple-
gament previst. Però ens varem adaptar 
a la situació i el projecte va continuar 
donant els seus serveis de suport, i 
d’aquí van sorgir noves propostes i 
oportunitats de treballar el patrimoni. 

En el cas de Bellcaire d’Empordà una 
de les accions que es varen portar a 
terme el 2020 va ser la de realitzar una 
formació en patrimoni local amb l’ob-
jectiu de fer més bons coneixedors del 
poble als i les participants, i poder crear 
amfitrions de Bellcaire. La formació que 
va ser de quatre sessions va tenir lloc 
al centre cívic i es va oferir formació en 
patrimoni natural i cultural. El resultat 
d’aquesta proposta va ser molt satisfac-
tori i ha esdevingut la llavor per a repetir 
l’experiència en noves ocasions, inclòs 
en altres municipis.

MUSEU DE 
SUPORT 
TERRITORIAL

“hi ha un nombre important de 
municipis petits i amb una densitat 

baixa de població que, malgrat tenir 
un ric patrimoni tangible i intangible 

que intenten mantenir amb els 
recursos de què disposen o a través 

d’actuacions voluntàries, ”

BAIX TER
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D
e cares al 2021 s’està portant 
a terme un altre projecte con-
junt important i és el d’asses-
sorament i elaboració d’una 
ruta històrica pel municipi a 

través de plafons patrimonials. 
Altres accions que hem portat conjunta-
ment a terme han estat assessorament 
a la futura planificació de Ca la Pepeta 
i a col·leccions particulars del municipi, 
difusió d’activitats culturals pròpies de 

Bellcaire, impuls d’activitats dinamitza-
des des del projecte, han definit el vincle 
del Museu de Suport Territorial - Baix Ter 
amb el municipi de Bellcaire d’Empordà 
durant tota aquesta anualitat.  

Però també s’han anat impulsat altres 
accions que inclouen tots els municipis 
del Museu de Suport Territorial - Baix 
Ter i poden ser d’interès i utilitat per la 
gent de Bellcaire d’Empordà. Una mos-
tra és el “Recull bibliogràfic del Baix 

Ter” que reuneix l’actualització de totes 
aquelles publicacions monogràfiques o 
amb referències als municipis, que es 
pot consultar a través de la pàgina web 
del Museu de Suport Territorial - Baix 
Ter. Aquesta recopilació de referències 
bibliogràfiques resulta molt útil per totes 
aquelles persones que facin recerca i 
investigació del territori, així com estu-
diants que elaboren els seus treballs per 
l’institut o l’escola.

Des del Museu de la Mediterrània, com 
a Museu de Suport Territorial-Baix Ter, 
seguirem treballant per donar el suport 
necessari a nivell patrimonial i cultural 
dels pobles del Baix Ter, com sempre 
hem intentat fer però ara amb unes eines 
més potents i esperem que cada vegada 
més dotades. Perquè el vostre patrimoni 
sigui valorat, respectat i conegut.

“De cares al 2021 s’està portant 
a terme un altre projecte conjunt 

important i és el d’assessorament 
i elaboració d’una ruta històrica 
pel municipi a través de plafons 

patrimonials”
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L’Eduard Torrent Llorà (1933), va néixer fa 87 anys a Can Moneta de Sobrestany. Tercer de cinc germans, ha 
dedicat bona part de la seva vida a la barberia que va regentar al número 2 del carrer Molí. Ja fa més de vint 
anys que la va tancar, cosa que li va saber molt greu pels clients de més edat que deixava sense aquest 
servei essencial al qual havia dedicat tantes i tantes hores. En aquesta entrevista repassem com era la 
feina de barber i com havia estat l’última barberia d’homes que hi ha hagut a Bellcaire. I, amb boca petita, 
l’Eduard ens confessa que, com li agradava molt la feina, mig d’amagat mig com a favor, no ha deixat mai 
de tallar cabells. Això sí, només a amics o clients grans a qui els suposava un autèntic maldecap sortir de 
casa per anar a buscar una barberia.

Quan vas començar a fer de barber?
De ben jove, devia tenir entre 15 i 16 anys, vaig començar 
a fer d’aprenent amb en Julio Sagaró, de l’Escala, que tenia 
la botiga allà on hi havia hagut la carnisseria d’en Mau, una 
mica més amunt de cal Titus. Després vaig anar amb en Galo 
Bonada, que va ser qui em va animar a seguir endavant. Un 
dia sí que me diu “si tu et plantes pel teu compte, jo plego i 
et passo tots els clients”. Em va fer un gran favor. Però sem-
pre he pensat que em va faltar acabar d’anar a aprendre’n a 
l’acadèmia de Girona. En aquell temps, però, la situació no 
hi ajudava, a casa hi havia molta feina i pocs diners i no vaig 
poder-hi anar.
En temps del servei militar també en vaig fer. I em va anar 
molt bé perquè em van destinar de barber d’oficials. Això 
em donava un punt de guàrdia a la nit, amb el que em vaig 
estalviar moltes hores de fer guàrdia.

Quan poses la teva pròpia barberia?
En tornant del servei militar, devia ser l’any 1955 o 56. A Can 
Matas, al carrer Molí núm 2. En Salleras havia comprat aque-
lla casa, i en un local arran de carrer hi vam fer la barberia. 
A sobre hi vam fer arreglar un pis i amb la meva dona, la Ma 
Teresa, vam viure allà fins cap al 1967, quan els seus tius, la 
Maria Guàrdia i en Martí Mercader, s’havien fet grans i vam 
creure que havíem de tornar a Can Mercader per ajudar-los 
i estar amb ells.

Se’n podia viure de l’ofici de barber?
Ui, justet justet... La barberia l’obria els dimecres al vespre, 
els dissabtes tot el dia i els diumenges al matí. Sempre vam 
haver de fer seguir la feina de casa, que hi havia una mica 
de bestiar, l’hort… De jove també havia treballat pintant amb 
en Vidal. Un temps més cap aquí en Pere del Mas Cremat em 
va demanar si voldria fer la feina de xofer de la cosetxadora. 
Vaig fer-ne 14 campanyes. Fins i tot havia fet un temps de 
manobra.

Com es compaginava la feina de 
tallar cabells i la de  casa?

Per fer-ho seguir tot, anava 
sempre de bòlit. Perquè, 
per exemple, els dissabtes, 
obria la barberia entre 8 i 9 

del matí fins a l’hora de dinar. 
A la tarda hi tornava fins a 
l’hora d’arreglar el bestiar, em 

canviava, sopava,en tornava a 
canviar i tornava a la barberia 
fins que acabava la feina. En 
diades assenyalades com les 

festes de Nadal, treballava tota 
la nit. Algun cop se’ns hi havia fet 
clar i tot.

“Em va saber greu 
tancar la barberia. 
Va ser com si deixés 
abandonats els clients 
de tota la vida.”

ENTREVISTA 

Eduard Torrent Llorà, l’últim barber de Bellcaire

Abel Font

La barberia del vaixell Miguel de Cervantes, de 
la Marina, on l’Eduard va fer el servei militar. 
Ell és el segon per l’esquerra. Al mig, en Nar-
cís Quintana d’Ullà afaitant el sergent Perue.

L’Eduard, al fons, afaitant Ramon Do-
mingo, de Tossa de Mar. L’altre barber és 
Enric Femenies, de Benidorm

[14]   EL CASTELL 64



ENTREVISTA 

Eduard Torrent Llorà, l’últim barber de Bellcaire

I els diumenges, la jornada encara començava més aviat 
perquè com que teníem parada al mercat de l’Escala, de 
matinada ja carregàvem el cotxe i cap a mercat. A les vuit 
la parada ja era muntada i mentre la Ma Teresa es quedava 
a mercat jo venia cap a Bellcaire a tallar cabells. Fins que 
tancava al migdia i, altre cop cap a l’Escala, a recollir.
Peleiant i peleiant ens en vam anar sortint. La mainada va 
poder estudiar i mira…

Quin era el tipus de client que venia a tallar-se 
els cabells?
Durant una colla d’anys, una mica tothom, des de mainada 
fins a gent gran. Tallava cabells i afeitava barbes. Jo feia 
un tallat normal i me sembla que la gent en sortia contenta. 
Uns em demanaven que no es veiés gaire pelat i altres ho 
volien ben arran, perquè així els durava més. A mi, molt 
pelat no m’agradava gaire…
Hi va haver un moment que vaig decidir no tallar cabells 
a la mainada els caps de setmana, perquè no s’hi cabia… 
Hi havia qui s’enfadava de tant esperar i no podia ser. Vaig 
decidir fer venir la mainada a la tarda, sortint de col·legi.
Hi va haver un temps, fins i tot, que, per no haver-se d’es-
perar, hi havia clients que s’afaitaven sols. Venien, agafa-
ven la màquina elèctrica, s’afaitaven ells mateixos, així no 
feien cua.

Els encàrrecs eren molt  diferents segons el 
client de què es tractava?
Com que tots ens coneixíem, els encàrrecs eren molt de 
costum. Que si “talla-me’ls arreglats, que quedi bé”... Que 
si “talla-me’ls més de sobre…” Hi havia una mica de tot. 
Fins i tot clients més aviat difícils. Me’n recordo d’un que 
afaitava sovint i que em feia començar pel bigoti, que si no 
li venia picor i que no ho podia aguantar. A mi em feia anar 
molt malament perquè sense haver afaitat la barba era molt 
difícil fer-li el bigoti i quedava ben empastifat d’escuma...

Quins eren els dies amb més feina?
Sobretot el dissabte i diumenges al matí. Els altres dies, 
més o menys, al vespre, sempre venia un o altre. I el cap 
de setmana venia molt bé tenir el cafè de Can Vilà al da-
vant. Sempre hi havia aquell que, si arribant trobava cua, 
se n’anava al fer el cafè tot dient “ja em faràs un crit, quan 
me toqui!”. En aquell tros de carrer hi havia molta vida. 
La barberia, la carnisseria de’n Salleras al costat; el cafè i 
cinema de Can Vilà al davant…

Explica’ns amb quines eines treballaves.
Les tisores, la pinta, els  tovallons o plecs, els pentina-
dors… Quan vaig començar encara feia servir la màquina 
de mà. Quan va arribar l’elèctrica, va ser un gran avantatge 
i quedava molt bé. Amb la de mà, si no anaves molt en 
compte, enganxaves un floc de cabells i feies una estirada 
que feies sortir algun ai o ui al client, especialment si era 
una mainada.

L’afaitat era més delicat, suposo...
Havies de ben estoveir la barba amb el sabó. En posaves 
una mica sobre la brotxa i després ben passar per la barba 
fins que feia l’escuma necessària per a un bon afeitat.

Diuen que els barbers saben moltes coses, que 
una barberia és com un confessionari…
Al llarg de la meva vida de barber n’he sentit de tots co-
lors… Però també he de dir que estic en dejú que ningú 

em pugui dir que jo he explicat cap secret a ningú. Mai de 
la vida!

Ni que sigui sense noms, alguna anècdota ens 
deus poder explicar…
Una vegada -encara son vius tots dos- una mare em va 
portar el nen perquè li tallés els cabells. Quan va ser l’hora 
de pagar, no sé si valia tres pessetes o sis rals o quan, jo li 
dic que en falten i ella es va ben enfadar… Es va posar a 
cridar de mala manera acabant rebotint les monedes per 
terra i marxant feta una fera!!! Encara és hores d’ara que si 
ens trobem pel carrer ni em saluda. I això que fa una colla 
d’anys…

També es muntaven debats i els clients no sempre es po-
saven d’acord. Una vegada, pel temps que posaven la 
llum al poble, en vaig haver de treure dos al carrer que 
estaven a punt d’arribar-se a les mans. Un perquè volia la 
llum, l’altre que no, l’un que “tu el que vols és anar a les 
fosques…”, l’altre que si “això serà una ruïna per a tots ple-
gats”, l’un que li diu “que vols entrar a robar a casa d’algú, 
que no vulguis la llum?”, l’altre que s’enfila encara més... 
Mare de déu quin merder que hi va haver!!!

Fins quan vas tenir la barberia oberta?
Quan vaig fer 65 anys (1998) vaig haver de tancar. Em va 
saber greu per la gent que van quedar sense el servei. 
Sobretot em va doldre pels més grans, perquè els joves, 
que ja tots tenien cotxe o moto els era més fàcil trobar alter-
nativa. Però de fet, no vaig acabar de plegar mai. Sempre 
he anat tallant els cabells a un o altre a casa seva o, fins i 
tot, des que vam arreglar el cobert d’aquí al davant, encara 
faig algun client de tota la vida. Aquí ja sense els sillons, 
eh, que els de la barberia me’ls vaig vendre a un senyor de 
Sobrestany que els va adaptar com a base d’un telescopi.

També em va ajudar a plegar el fet que els diumenges 
hi havia molta feina amb la parada de mercat a l’Escala i 
cada cop em costava més fer-ho seguir tot.

Avui s’ha posat molt de moda portar la barba 
ben arreglada. Fins i tot s’han obert força 
barberies noves. T’agrada veure barbes ben 
retallades?
Si veig una barba ben arreglada, m’agrada, ho veig bé. 
Una persona amb la barba ben arreglada, retallada, cur-
ta… fa goig! Però no m’agraden les barbes massa llargues 
i poc cuidades.

T’agradava fer de barber?
Sí. Quan acabava la feina d’un client ben acabada, em feia 
sentir bé. Ara, també he de dir que mai m’ha agradat que 
m’aplaudeixin... Totes les feines que he fet m’ha agradat de 
fer-les i he intentat fer-les tant bé com he pogut.

Amb la pau i tranquil·litat de la feina ben feta, acabem la 
conversa com podem. I és que ha arribat en Baldomero, 
un jovenàs de 92 anys, amb qui l’Eduard ha quedat per 
tallar-li els cabells. Ves per on, jo havia quedat per parlar 
de la feina d’un barber que fa més de dues dècades que 
es va jubilar, i ho hem de deixar perquè hi ha qui demana 
tanda... Em ve de nassos per fer la foto que encapçala 
aquesta entrevista.. 

Acabem-ho amb una dita d’aquelles d’abans. La que diu 
que allà on n’hi ha hagut... sempre n’hi queda!!!
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Casal d’estiu
Un estiu més, s’organitza a Bellcaire d’Empordà 
l’esperat casal d’estiu. Igual que les edicions d’anys 
anteriors, s’aposta per seguir una programació 
d’activitats molt atractiva, englobada en el joc, 
l’esport, la convivència i la cohesió de grup. A través 
de la coordinació directa amb LUDIS esport i lleure, 
aquest estiu gaudiran d’aquest servei un centenar 
de nens, nenes, nois i noies de Bellcaire d’Empordà 
i rodalies. Tots ells/es faran jocs, esports, piscina, 
excursions, acampades, platja, tallers, colònies i 
altres activitats especials adaptades a cada franja 
d’edat.

Totes les activitats estaran adaptades i seguiran 
el protocol de la COVID-19 establert pel PROCI-
CAT.

Per un estiu inoblidable!

Dinamització 
juvenil
Aquest any 2021, des de la regidoria de joventut de 
l’ajuntament de Bellcaire d’Empordà, es va creure con-
venient intentar donar una resposta activa i positiva 
als/les joves d’entre 11 i 15 anys. Després d’un any de 
pandèmia molt complicat, es buscava tenir un espai de 
trobada, cohesió i dinamització per tots aquests nois i 
noies; a través del qual es poguessin fer activitats diri-
gides per un dinamitzador, i alhora, rebre propostes o 
inquietuds de tots ells i elles, que a través del dinamit-
zador arriben al consistori i possiblement es poden dur 
a terme.

A més, aquest espai també es vol convertir en un enllaç 
d’entrada amb l’associació de joves de Bellcaire, que ja 
fa dos anys està en ple funcionament.

La prova amb el dinamitzador es va iniciar al mes d’abril 
durant tots els dimarts i dijous de 17 h a 19 h. El punt 
de trobada és el Centre Cívic, però depenent de la de-
manda i propostes dels nois i noies, es mouen per tot el 
poble. És gratuïta per tothom qui hi participa i ha tingut 
una resposta molt positiva amb una assistència d’entre 
12 i 20 joves d’aquestes edats a cada sessió.

Ara, durant els mesos d’estiu aquest servei quedarà 
aturat, ja que amb el casal d’estiu ja hi ha un servei 
molt atractiu per tots ells i elles.

Esperem tornar-hi al setembre i que aquesta roda no es 
torni a parar!

Entitats i 
associacions
Aquest 2021, hi ha vuit entitats o associacions que si 
la situació de la COVID-19 ho permet, duran a terme 
activitats i actuacions a Bellcaire d’Empordà. Aquestes 
entitats o associacions són la Fundació Oncolliga, el 
Club Esportiu Bellcairenc, Bandera de Catalunya, l’As-
sociació de Bons Gats, el Cor Malodes, l’AMPA el Ra-
jaret, el Club Futbol Bellcaire i l’Associació de Joves de 
Bellcaire.

Des del consistori s’ha vetllat i fet costat a l’activitat as-
sociativa per tal de continuar gaudint de les propostes 
amb la màxima esplendor ben aviat!
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Els Joves 
(FESTA JOVE)

Des de l’associació de joves, tot i la 
pandèmia, seguim actius/ves! Aquest any 
2021 vam començar col·laborant amb la realització per 
donar una bona arribada als Reis Mags d’Orient. Hem 
creat unes samarretes que podreu trobar a la venda 
pels locals del poble que ens ajudaran a fer créixer 
l’associació.

A més a més, us volem dir que ja tenim preparada la 
nit jove, pel dissabte dia 10 de juliol, de forma adap-
tada a les mesures del PROCICAT. Gaudirem de l’ac-
tuació de la SUU (coneguda pel seu èxit “Tant de bo”) 
i BANDA NEON (grup de versions descarats i atrevits). 
També serem presents a les nits a la fresca del poble 
a la plaça del castell, on organitzarem la barra del cine-
ma a la fresca i també la nit del chill out, amb l’actuació 
acústica del grup DESPIT.

Tenim moltes idees sobre futures propostes, però pri-
mer us esperem a les d’aquest estiu 2021!

Cavalcada de 
reis

Aquest 2020 era un any molt complicat, ja que al 
gener ens trobàvem amb dures restriccions. Però una 

nit tan màgica per tota la mainada i els que no són tan-
ta mainada, no podia fallar, i els reis Mags van arribar 
a Bellcaire d’Empordà a través d’un estudiat recorregut 
per la majoria de carrers del poble dividit en cinc trams 
i franges horàries, evitant d’aquesta manera contagis 
i aglomeracions. Som conscients que no tot va anar al 
peu de la lletra, però l’objectiu de no treure la il·lusió 
als més petits es va complir gratament. Corrien setma-
nes molt difícils per la COVID-19 i Bellcaire d’Empordà 
va estar al peu del canó facilitant l’arribada de Ses Ma-
jestats els Reis Mags. Agrair a tota l’associació de jo-
ves de Bellcaire per ajudar i col·laborar amb l’arribada, 
preparatius i organització d’aquesta nit tan especial.

Casals de 
Nadal i 
Setmana Santa
Aquest 2020 s’han consolidat els casals de Nadal i 
Setmana Santa. Estan pensats i encarats per nens i 
nenes d’infantil i primària. Es duen a terme activitats 
lúdiques a través de jocs i tallers adaptats a aquestes 
franges d’edat. Ambdós casals hi van participar una 
vintena de nens i nenes.

C. Major, 37  | Tel 972 78 87 90
 17141 Bellcaire d’Empordà

685 47 40 49

fuster

Plaça Comtes d’Empúries, 8
17141 Bellcaire d’Empordà
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El món de les arts escèniques 
ha estat greument perjudicat 
durant el confinament i durant 
els llargs mesos de restriccions 
obligades per minimitzar con-
tagis. Teatres, sales de con-
certs, auditoris i espais públics 
i privats de tot tipus tancaven 
portes, mentre músics, actors 
i professionals de l’espectacle 
havien de romandre vulguis o 
no per força aturats sense po-
der exercir la seva feina.

A Bellcaire, l’evolució de la di-
txosa pandèmia ens portava 
a viure indefectiblement un 

segon any consecutiu sense 
Bandera de Catalunya. Però 
dels entrebancs sovint en sur-
ten oportunitats, si hi posem 
bona voluntat. Aprofitant l’ex-
periència viscuda a l’Escala 
per les diades de Nadal amb 
Els Pastorets, va néixer la idea 
de proposar a l’associació ges-
tora de Bandera de Catalunya 
de fer una versió de l’obra per 
ser emesa per Ràdio l’Escala.

D’entrada, el projecte em va 
generar molts dubtes. Em cos-
tava imaginar Bandera sen-
se elements tant icònics com 

l’escenari natural del castell, la 
il·luminació nocturna de cada 
racó, l’estampa dels actors 
amb el vestuari corresponent, 
sense aquella flaire nocturna 
que des de ben petit he asso-
ciat a la Setmana Santa bellcai-
renca, i sense la fresca -per no 
dir fred de mil dimonis- que any 
sí any també acabava passant 
el públic que erem capaços de 
convocar a plaça.

Després d’un “càsting” de veus 
per animar els últims actors 
que havien interpretat cada 
paper, es van programar dos 

COM SONA 
BANDERA
ABEL FONT

“...fixant-me en tots els detalls. Com m’ho vaig 
passar de nassos gravant efectes sonors com 

la campana de l’església, el vent, els coloms… 
i recopilant efectes que després acabarien de 

perfilar la gravació...”
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caps de setmana de gravacions, 
que es farien al pati i a la capella 
del castell per intentar captar l’àu-
dio de la forma més natural pos-
sible i reproduir la sonoritat de la 
Bandera original.

Afortunadament no va ser difícil 
trobar actors suficients disposats a 
posar la veu a un personatge o al-
tre. D’entrada, intentant que aquells 
que ja havien actuat mantingues-
sin el paper que ja havien fet. Vaig 
trobar agradables sorpreses amb 
gent que no havia fet mai Bandera i 
que va respondre amb escreix a les 
expectatives que es demanaven.

A l’hora de perfilar el guió vaig in-
tentar estalviar-me maldecaps i em 
vaig basar en el que havíem anat 
evolucionant fins a 2011, l’últim any 
que vaig estar implicat en la direc-
ció, afegint-hi una figura nova, a 
mode d’anotador, que amb la veu, 
marcava una mica el context per 
ajudar l’oient que no disposaria de 
cap element visual a l’hora d’escol-
tar l’obra.

Les sessions de gravació van ser 
a voltes entranyables -quan gravà-
vem la veu d’algú que ha fet dèca-
des i dècades el mateix paper-,  a 
voltes més difícils, quan tocava el 
torn d’algun actor amb qui no aca-
bàvem de trobar el to desitjat… 
Però sobretot, emotives, perquè 
les quasi tres dècades que vaig es-
tar-hi embolicat fent-hi tot allò que 

em van deixar fer no s’esborren, tot 
i la distància que hi he volgut posar 
des del tall de 2011.

Possiblement el moment més deli-
cat va ser a l’hora de fer el mun-
tatge de tots els elements sonors. 
Afortunadament Bandera comp-
ta amb documents valuosíssims 
com el CD enregistrat per Bitayna 
l’any 1998. Trobo que està envellint 
molt bé. M’ho he passat molt bé 
reescoltant-lo fixant-me en tots els 
detalls. Com m’ho vaig passar de 
nassos gravant efectes sonors com 
la campana de l’església, el vent, 
els coloms… i recopilant efectes 
que després acabarien de perfilar 
la gravació.

El resultat final es va emetre el 
migdia de Divendres Sant per Rà-
dio l’Escala. I a Bellcaire, es va 
programar una audició col·lectiva a 
plaça amb un equip de megafonia, 
amb un generós vermut servit per 
l’equip de Bandera. Els quatre gats 
que vam ser-hi presents vam gau-
dir-ho de valent. I un cop acaba-
da l’emissió, la tertúlia espontània 
que es va generar recordant vells 
temps va fer que costés de trobar el 
moment de tornar cap a casa.

Trobo que hem bastit un bon do-
cument que ens permetrà reviure 
sempre que vulguem com sonava 
Bandera de Catalunya - La Fi del 
comtat d’Empúries. Si encara no 
ho heu fet i us fa il·lusió, trobareu 

l’àudio al web radiolescala.cat i 
clicant “bandera de catalunya” al 
buscador. El podeu escoltar amb la 
comoditat de poder-ho fer des d’on 
vulgueu, amb qui us faci il·lusió, 
a l’hora que més us convingui… 
Fixant-vos amb detalls sonors o 
fragments de text que potser a 
plaça passaven desapercebuts… 
Tancant els ulls i deixant córrer la 
imaginació dibuixant i redibuixant 
l’escena al vostre gust...

Content de la feina feta. Deixeu-
me fer una ovació ben forta a tots 
els qui vau ser-hi. L’ovació que us 
hauríeu guanyat, segur, si el públic 
hagués pogut ser-hi present.

Enllaç a l’àudio  de Bandera de Ca-
talunya:

http://www.radiolescala.cat/
audio/29857-bandera-de-catalunya
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DEL CONFINAMENT  
A LA REPRESA!

Temporada ben atípica, després de molts mesos 
sense poder jugar, la temporada semblava que 
començava bé. A l’estiu, l’equip es preparava per 
enfocar una nova temporada a la Tercera Catalana 
grup 16.

Mal començament, els dos primers partits l’equip no 
va respondre com esperàvem i dues derrotes segui-
des feien trontollar la planificació.

A partir d’aquella setmana d’octubre, tot es torna a 
parar. El COVID-19 tornava a fer-nos aturar i vés a 
saber fins a quan... l’equip no va poder entrenar fins 
entrat el mes de març, entre el confinament perime-
tral, tocs de queda i positius, ens va ser impossible 
poder programar cap entrenament.

Durant aquells mesos, la junta i d’altres equips varem 
intentar que la competició es donés per acabada i po-
sar tots els esforços en la pròxima (21-22). La fede-
ració, però, va tirar pel dret, i després d’aixecar-nos 
les restriccions ens donaven 15 dies per fer una mini 
pretemporada i el 3 d’abril a tornar-hi!

Res, dit i fet, amb dues setmanes i algun fitxatge, tor-
nava la competició... Varen ser setmanes estranyes, 
sense públic, mascaretes, hidrogels... Però l’equip es 
va sobreposar i avui dia (10 de juny) podem dir que 
l’equip està salvat i seguirem un altre any a Tercera 
Catalana.

Ha sigut un any complicat, sense públic la majoria de 
partits, només una volta de competició, econòmica-
ment difícil, ja que ens ha costat molt anar a cobrar els 
cartells publicitaris. Però amb l’ajuda i esforç de molts 
(tothom ha posat una mica de la seva part) hem pogut 
tirar endavant.

Des d’aquí volem donar les gràcies primer de tot a 
l’Ajuntament per seguir confiant en nosaltres i també al 
nostre cos tècnic (l’Ivan i en Javi) que saben com de 
difícil era aquest any ens ho han posat molt fàcil. 

MIL GRÀCIES, la família del CF BELLCAIRE només pot 
aspirar a cotes millors.

Ens veiem la pròxima Temporada 2021/22 AMUNT 
BELLCAIRE!

retornem 
A,L’ACTIVITAT

Després d’aquests mesos sense poder realitzar cap 
activitat de les programades com La Calçotada i La Xi-
no-Xano, el CEB torna amb ganes de realitzar els events 
esportius:

• Finals de Juliol, Bicicletada per petits i grans (con-
cretarem data): Circuit per l’interior del poble. 

• Dia 6 d’Agost Marxa Nocturna, pujarem un dels 
Puig del voltant, aprox. 8 km

• Dia 12 de Desembre, Trail La Vall: Cursa competi-
tiva de Muntanya, recorreguts per petits 6 km, grans 
13 i 22 kmPREPARANT MOTORS...Us esperem 

CLUB ESP. BELLCAIRENC
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Geometria 
de les coses 
boniques
AGNÈS PASCUAL PLANAS

Coses boniques. Coses boniques 
són tu, els núvols i els arbres amb 
fulles. I més coses, és clar, però cap 
com tu. Un recurs per sortir del ne-
guit, quan s’està espantat, és pen-
sar en coses boniques, jo ho resolc 
pensant en tu. M’agrada que la cal-
ma arribi i acabi amb tu. Aquesta 
setmana he tingut por. Dels canvis, 
com sempre, però com que ja en 
sé la prescripció, m’he automedi-
cat: somriure matí, migdia i vespre, 
tres cops al dia, cada vuit hores, 
encara que no en tingui ganes, que 
no es noti que temo i aquí no ha 
passat res. I pensar-te, pensar-te 
perquè sí, de dia i de nit, funciona.

Avui he fet una foto a una figuera 
de moro del Mirador, sobresortia 
entre l’herbat, carregada de punxes 
i lletja a més no poder, però estava 
plena d’unes flors ataronjades tan 
precioses que m’he hagut d’aturar 
a immortalitzar-les. El Mirador és 

una trampa, si t’hi atures, la me-
langia t’atrapa i ara que és maig, 
ple de vida i presumint primave-
ra, no te n’escapes. A la dreta de 
l’ametller m’he assegut damunt les 
pedres que resten de mur, a con-
templar com, sense pressa, els al-
tocúmuls ondulats llauraven el cel 
sobre el bellíssim mosaic geomè-
tric dels camps del pla de La Ta-
llada. Disposicions i formes, tona-
litats i policromies omplint-me els 
ulls atrafegats capturant l’instant. 
M’hi he estat una bona estona, 
sense mirar el rellotge, invertint el 
temps a dissipar cabòries. Entrada 
la nit, hi tornaré. M’han dit que les 
cuques de llum voladores, vaja, els 
escarabats invasors, ja són aquí. 
Tinc ganes de veure la invasió, tinc 
ganes de veure l’espectacle. Cen-
tenars d’insectes voladors jugant 
a saltar i encenent-se en la foscor 
de forma intermitent. Estrelletes al 

cel i espurnetes a la terra, quina nit 

més bonica que m’espera...

No puc evitar tornar a casa pen-

sant que les cuques, les flors de la 

figuera de moro, els papus de les 

xicoies, l’aire tebi i la llum de cel 

estirant el dia m’avisen que l’estiu 

s’acosta i, així mateix, l’agost que 

tant m’agrada i em recorda a tu. El 

dia u sota el cel del Mirador faré 

volar un fanal encès, com cada 

any, que s’enlairi cap a tu, et trobi a 

l’infinit i abraci el teu bonic record. 

No haguera dit mai que del dolor 

n’hagués pogut treure coses tan 

boniques.

Somric, amb ganes, amb l’única 

por que aquesta nit els núvols no 

em deixin veure les estrelles.

" E l  M i r a d o r   e s   u n a 
t r a m p a , s i  t’hi  a t u r e s ,  l a 

m e l a n g i a  t’a t r a p a  i  a r a 
q u e  e s  m a i g ,  p l e  d e  v i d a  i 
p r e s u m i n t  p r i m a v e r a ,  n o 

t e  n’es c a p e s .  "
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Si alguna cosa sabem del cert és 
que allò que porta a les persones 
a donar més voltes que les cam-
panes des de fa mil·lennis és la re-
cerca del que és vertader, per tal 
que la resposta a aquest enigma 
en qualsevol matèria i la seva co-
rresponent divulgació ens ajudi a 
viure bé, millor que abans o en mol-
tes ocasions la seva equivalència: 
viure més justament. Però també 
és cert que per molts anys i panys 
que passin aquelles qüestions més 
essencials referents al sentit de tot 
plegat són -i m’hi jugo les farres de 
l’estiu que així serà fins que sigui a 
l’altra barriada- inexplicables.

Ja sé que penses: bravo i per això 
escrius? Sí, precisa i paradoxal-
ment cal que s’escrigui recordant 
coses tan òbvies com el fet que no 
es té control sobre gairebé res... ni 
en les feines, les hores, els comp-
tes bancaris, el sol, la pluja i ni tan 
sols les emocions tan subjectes a 
ser producte de mercat barat per 
cada vegada més corrents psicolò-
giques i místiques; que s’han apro-
piat de la TV, “l’insta” i les xerrades 
quotidianes per vendre solucions 
de llàntia.

I a pesar d’això es segueix vivint 
com si el temps, els objectius, els 
mèrits, els diners, la veritat i la jus-
tícia fossin absolutament nostres, 
essent poderosos propietaris arbi-
traris d’una atzarosa circumstància 
mentre bufa a favor. Quan el pèndol 
és al cantó ningú es pregunta què 
hi fa, ja que se n’és mereixedor, i 
per acabar-ho d’adobar fins i tot 
quan les coses van bé la tendència 
a veure com l’herba del veí enca-
ra creix més alta al paradís de les 
xarxes socials segueix imponent. 
S’obvia la inqualificable fortuna de 
viure coses meravellosament ex-
traordinàries sense ser difoses als 
mèdia. Sí, sí, no bones; sinó senzi-
lles i extraordinàries.

Per què esperar al vespre per 
veure a les pel·lícules perso-
natges que compleixen aquells 
somnis que s’anhelen? Per què 
a hores d’ara encara es mira amb 
ulls rars a qui canta i balla sense 
motiu aparent, a qui se salta una 
norma sobradament absurda i 
qui reposa sota una ombra ob-
servant com es pon el sol men-
tre sent com bufa el vent? Com a 
qui, valenta i valent, tot ho deixa 
en favor d’una nova aventura per 

descobrir, encara que pugui aca-
bar esdevenint un malson. Com 
és possible que encara se senti 
ràbia en veure a qui amb indi-
ferència gaudeix del sol fet de 
viure amb saviesa, perspicàcia i 
indiferència.

És possible que algú es passi la 
vida calculant el resultat de les tas-
ques a la feina, l’última compra, la 
factura de la llum,  les opinions dels 
diaris, els missatges rebuts o els “li-
kes” que li han posat a les xarxes? 
Algú que inverteix el temps -com 
si tingués preu- en aparentar ser 
perfecte i arribar deu minuts abans 
tractant les hores com si fossin tan-
gibles i el fet d’esdevenir una con-
trarellotge. Llavors, òbviament es 
jutja a qui no viu la vida així, per 
no fer les coses com toca i no ser 
com s’ha de ser. Com si no es fos 
prou essent qui s’és. I és que sem-
pre importa tant el resultat de les 
coses, la terribilitat de l’error o l’opi-
nió de vés a saber qui mentre cau 
en l’oblit gaudir el trajecte per quan 
s’arriba al vespre a casa, en calma 
i silenci, escoltar la cançó que re-
presenti un somni que mai s’atrapa, 
concretant la paradoxa perfecta.

BLAI MOLINA

[BALLABLE]
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Sé que el bolígraf és a la llaga quan 
escric sobre cadenes i llibertat, per-
què és evident que agradi o no s’és 
esclau d’un contracte social vingut 
a la baixa que diu molt poc favor 
de la responsabilitat col·lectiva que 
permet obtenir condicions de vida 
benestants. Segurament mai la di-
ferència de classes s’havia mostrat 
tan palesa en una generació que viu 
més que mai d’allò que els hi han do-
nat dins una estructura socioeconò-
mica ideal per a l’individualisme, la 
desigualtat i l’egoisme desbocat. Un 
paradigma on el respecte i la soli-
daritat sembla una causa perduda 
i qualsevol bé material o posició de 
poder pot acabar amb la fraternitat. 
Ja se sap que viure lligada i lligat a 
això és inevitable, però tot s’hi val? I 
allò modelable? I deixar de creure’s 
un discurs amb excuses, bàndols, 
competitivitat, justificants i recursos 
d’alçada que fa que la vida sigui una 
cursa egocèntrica sense temps per 
expressar, gestionar i valorar allò 
que més commou; allò que fa sentir 
viva i viu donant sentit a ser aquí ara 
mateix, encara que mai se sàpiga 
del tot què s’hi ha vingut a fer.

Una vegada llegia al filòsof nord-co-
reà Byung Chul Han (Fatigue Socie-
ty, 2012, Barcelona, Editorial Herder) 
que copsa amb encert aquest món 
desxifrant com la societat de l’alt 
rendiment ha aconseguit que els pit-
jors enemics ja no són externs, sinó 
que l’enemic més terrible és la ma-
teixa persona.

Vull dir allò que s’explica a ella ma-
teixa, una necessitat auto imposada 
d’arribar sempre a més i d’aconse-
guir allò proposable, de guanyar 
costi el que costi a tota velocitat du-
rant tant temps com sigui possible. 
La ciència cada vegada demostra 
amb més encert el vincle entre l’exi-
gència, l’estrès i la immensa majoria 

de problemes de salut. S’anomena a 
les persones com a productes, s’or-
denen com a estoc produint cada 
vegada de manera més ferotge fins 
que a poc a poc la persona es fa mal-
bé. S’intenta resoldre la conflictivitat 
visceral des d’una ment robotitzada 
que amaga màquines de complicar 
les coses, com si hi hagués alguna 
qüestió sensible que no pogués re-
soldre o millorar un somriure, una 
simple mirada i una valuosa abraça-
da, encara que sigui combativa. Se 
suposa que la gent té poc temps per 
això, no s’hi val a aturar-se mentre 
es pugui vèncer cometent tant pocs 
errors com sigui possible: vehicles 
d’alt rendiment documentats, re-
visats, controlats i utilitzats com a 
mercaderies.

I ara mentre llegeixes obvies una 
miqueta el resultat de les coses 
perquè estàs cansada i cansat 
d’aquesta manera frenètica de 
viure, com si sempre hi hagués al-
guna cosa més per fer, algun lloc 

més on estar; perquè saps que 
estàs viva i viu i estàs bé, i que 
si vols cantarem i ballarem sense 
pressa qualsevol meravella que 
visquis fins a l’última nota.

I que almenys la teva 
vida, vull dir la de 
cada petita estona, 
encara que només 
ho sigui per tu soni 
com una simfonia, 
sempre ballable
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PRIMER CANT: LA INSEGURETAT
Canta’m oh, Marc el missatger, de les inseguretats que el comte va patir
fins que el seu fill Ponç, el castell de Bellcaire acabava de construir.
En Marc respongué “Nostre comte Ponç Hug la frontera sud volia protegir”

I Martí respongué: “I doncs, per tenir-la assegurada, que faria?”
Marc digué “Un castell gòtic amb forma de quadrat construiria”.
Martí preguntà “I d’on ve aquesta inseguretat d’on vindria?”
I Marc pronúncia “De la disputa entre terres venia”.

“De la disputa quins eren els responsables?”
“Els senyors d’Albons, Torroella i Verges”.
“Doncs sembla que hi haurà molts problemes!”

I de sobte, van sonar les campanes de Santa Maria mentre parlàvem.
De sobte, la gent de Castelló, va entrar al temple, mentre ho veiem.
Els coloms que menjaven trossets de pa es van apartar i van volar mentre caminàvem.
Vam observar que el Senyor Comte va aproximar-se a l’església mentre entràvem.

Els apòstols de pedra van veure la nostra entrada i la del Senyor Comte a la catedral de 
l’Empordà.
I dins de les grans naus, aguantades per pilars, vam esperar que vingués a fer missa el 
capellà.
I el senyor comte ens va veure parlant dels problemes i pocs minuts abans de la missa 
s’apropà.

“Com vas en la part dels assumptes del castell del meu pare?”
“Il·lustríssima, vaig ben encaminat en el meu llibre
que tractarà sobre aquests assumptes i que ho escriuré en el meu claustre”

“Ja sé qui ets, però no recordo de quin claustre ets” va dir el comte.
“En el de Sant Pere de Rodes, que sóc monjo d’allà”.
“Ja ho veig, per què portes l’hàbit benedictí, però amb el que escrius vés amb compte”
“D’acord senyor comte, intentaré no caure en la temptació”. I el Marc li parlà:

“...I ara t’explicaré la construcció del castell de Bellcaire”
“Doncs vés amb compte que tenim el comte davant nostre”
“D’acord. Ui! Ja ve el mossèn. Silenci” i ell va fer missa. Va recitar la bíblia i vam cantar el 
parenostre.

CÀNTICS MEDIEVALS
del conflicte del comte d’Empúries
ORIOL MARTÍNEZ

INTRODUCCIÓ
LA CARTA AL COMTE D’EMPÚRIES
Excel·lentíssim comte Ponç Hug. El meu nom és Martí i sóc aquell monjo benedictí de Sant 
Pere de Rodes. En referència al vostre encàrrec, he escrit tot el que conec del conflicte que ha 
tingut el vostre comtat més al sud per a que pervisqui per sempre al pas del temps. Ho conec 
gràcies a diverses persones. Ho explico tot: des que vostre pare veia que la frontera sud esta-
va insegura, fins que el senyor de Torroella mor sense veure acabat el seu castell. Això sí, ho 
explico en tercera persona, per ser més sincers i perquè l’”ell” és com em veu l’altra gent. I qui 
ho llegirà? Gent que em veurà en tercera persona.

També he afegit molt de detall a cadascun dels càntics basant-me en els meus records, que ho 
explico com si parlés ara amb les persones que m’ho havien explicat. En són 3. El primer està 
dedicat a la inseguretat de la frontera sud, el segon a la construcció del castell de Bellcaire i el 
tercer, és el castell de Torroella.

Espero que li agradi molt, i aprovi la publicació dels meus càntics que recullen vostres gestes.

Desitjo que els pròxims comtes solucionin els problemes, que cada vegada van a pitjor.

Charta Scripta in Anno Domini MCCCXXIII.
Signum: Martinus Sancti Petri Rodensis
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SEGON CANT: EL CASTELL-PALAU DE BELLCAIRE
El sacerdot va dir “Ite missa est”. I de la “catedral sense bisbe”, tothom va marxar.
En Martí, de Castelló a l’antiga capital del comtat d’Empúries se’n va anar.
I allà, en aquella antiga illa que va ser colonitzada per foceus, es va allotjar a l’antic castell.
Marc va anar allà per un altre camí perquè treballava de missatger, però va desaparèixer.
Per un soroll es va llevar del llit a la nit, va encendre l’espelma i va veure a través de la finestra una 
galera gran amb veles de fons vermell amb l’estrella i la mitja lluna blanques com a bandera.
I Martí va entendre llavors quina era la causa de desaparició d’en Marc. Demanant naus de guerra 
com a rescat, ell va escriure una carta al comte sota un sostre arc.

En Martí li va dir al Guillem l’hostaler “Té. Aquí tens el rescat del meu amic. Què puc fer ara?”
I Guillem va dir “Fuig cap a Bellcaire, que els pirates saquejaran Empúries i aniran a atacar ara”.
Es va sentir el soroll d’una fletxa. I tot i que no va morir, davant la cara de Martí es va clavar.
En Martí va agafar els seus pocs objectes, va sortir del castell, i d’Empúries va marxar.

Va veure de lluny una columna de foc taronja i de fum gris. I molt soroll s’hi sentia: crits i campanes.
Va començar a córrer, però el va trobar un pirata de la nau turca i el va amenaçar de mort
Dient-li “si vols viure, dóna’m les teves pertinences”.
I va començar a córrer cap a Bellcaire. Ja hi era a prop. I llavors sense voler va caure en un hort.
Un soldat del castell de Bellcaire va dir “Estàs bé?” i va dir “sí, simplement un turc m’amenaçava”.
I a la sortida de sol, diversos soldats del castell de Bellcaire van anar al turc per a donar-li mort.
En Martí, trobant-se amb els soldats del castell, del motiu i la construcció del castell els preguntava.

I els soldats van respondre “la frontera sud era insegura i hi havia disputes sobre el territori,
I llavors, el Senyor Comte, sense el permís del Rei, aquest castell va decidir construir-ho”.
“Es va extreure algunes pedres dels Clots de Sant Julià i altres pedreres del territori”.
“Aquest castell-palau que domina aquest turó ple d’arbustos, es va trigar deu anys a construir-ho”.

“I ara t’ensenyarem les diferents estances que hi ha en aquest castell-palau”.
“Això és la Sala d’Audiències, per a les reunions amb el comte. Avui n’hi ha una a la tarda”.
“I aquesta és la residència del comte, amb el pati al fons, adjacent a la capella del palau”.
“I ara, caminarem pel sistema defensiu i veurem les vistes des de les torres fins que caigui la tarda”.

“Veus Empúries?” I Martí digué “sí”, i un dels soldats contestà “La flota comtal ha vençut als pirates”.
I llavors una persona desconeguda li digué a Martí “Veus l’església de Sant Joan de Bedenga?”
I en Martí va dir “on?” i apuntant amb el dit li va dir “allà” i va dir “ah, sí, què vols dir?”
“Doncs que el meu avantpassat va pintar una Pentecosta a l’absis de Sant Joan de Bedenga”
“La vaig veure, i em va agradar molt. Al meu monestir, vaig veure similitud a unes pintures”.

“Però ara no hi puc anar, perquè tinc l’encàrrec d’escriure un llibre sobre els conflictes comtals.
Aquesta tarda, em servirà molt el fet que Jaume II i Ponç Hug tinguin una reunió sobre els comtats”

TERCER CANT: EL CASTELL DEL MONTGRÍ
I després de la reunió, que van discutir molt, el Rei li digué a Martí “Veus el castell quadrat?”
“Sí” i el Rei va dir “Doncs li vaig encarregar al baró de Torroella construir-ho, però ell no el va acabar 
mai perquè va morir”. La seva forma és quadrada i té quatre torres rodones per defensar.
I estratègicament, li vaig superar al comtat.
Amb pedra blanca procedent del Montgrí es va construir.
I allà el Rei de la Corona d’Aragó, una guarnició va guarir.
Té espitlleres, fossat, barbacanes i dues cisternes per si hi ha setge, poder resistir.
Quatre capitells de pedra, amb alts relleus senzills per poder decorar-hi.
I molt control territorial: Montseny, Pirineus, Garrotxa, Gavarres i Gironès. I es veu des del Montgrí.

I de sobte les campanes de Sant Joan de Bedenga van començar a sonar.
I un pelegrí s’apropà i ens digué “Per anar a Compostel·la, quin camí he de seguir?”
I li vaig dir “Pel camí d’Empúries i després, has d’anar fins a Barcelona i per seguir, allà pregunta-hi”.
El pelegrí li respongué “Moltes gràcies per dir-me-ho, e ultreia!”
El monjo Martí va contestar “e suseia!”
I el pelegrí digué “Deus adiuva nós!”
I el pelegrí seguí caminant. I de sobte, un soldat digué “Per mar, els pirates tornen a atacar-nos!”
I el Rei digué “Avisa al comte també, que hi ha els vaixells enemics i que amb soldats ell lluiti”.
En Martí: “Moltes gràcies, Excel·lentíssima Majestat per vostra experiència poder compartir”.

L’EPÍLEG: LA FI
I així fou com es van començar a desenvolupar els conflictes entre el comtat i la Corona d’Aragó.
I mentre estic acabant d’escriure els càntics, el comte Ponç Hug està molt vell i en qualsevol mo-
ment li ve la mort i li lleva la vida per descansar en l’eternitat fins que el jutgi Nostre Senyor.
S’apropa cada vegada més l’últim moment*.
*Vull dir que el comtat sí que deixarà d’existir però el títol nobiliari no.

Finis obrae

CÀNTICS MEDIEVALS
del conflicte del comte d’Empúries
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Després d’haver-sa ajornat -i finalment anul·lat a cau-
sa de la pandèmia- la Robertíada corresponent a l’any 
2020, no podíem deixar passar la cita del 2021 sense, 
d’alguna manera, celebrar el desè aniversari de l’adéu 
d’en Robert Pellicer. És per aquesta raó que l’organitza-
ció va decidir fer una proposta innovadora per no per-
dre la continuïtat de la trobada. L’alternativa a l’habitual 
trobada que se sol fer a l’ermita de Santa Caterina, va 
ser convocar una trobada virtual en línia a la platafor-
ma zoom. Anunciada a través de les xarxes socials i a 
partir d’un sistema d’inscripcions directe i senzill van 
ser divuit els cantadors que durant el matí del dia 20 de 
març van compartir les seves cançons d’una manera 
diferent però, de tota manera, sorprenentment emoti-
va i entranyable. La sessió va ser enregistrada i es pot 
visualitzar i escoltar a YouTube a l’enllaç https://youtu.
be/FCHiTz0fgRU Un ambient distès i amical va presidir 
la cantada que deixà a tots els cantadors que s’hi van 
anar incorporant, un molt bon regust de boca. Val a dir 
que hi van participar cantadors del Baix i l’Alt Empordà 
però també alguns del Gironès, del Maresme, del Ba-
ges i fins i tot de Tarragona.

L’altre tema que havia quedat pendent de la frustrada 
trobada del 2020 era l’actuació del grup Aixopluc, guan-
yador del Concurs Robert Pellicer 2020 per a grups de 
folk emergents que convoca anualment el col·lectiu 
Q-Rambla de Girona. Donat que es tracta d’un grup 
que fa música per ballar, però que el seu repertori és 
també molt digne de ser escoltat com a concert, vàrem 
decidir proposar la seva actuació en format de concert 
a la Capella de Santa Maria, respectant totes les mesu-
res de seguretat sanitàries que la normativa exigeix. El 
públic assistent va cobrir l’aforament possible i el con-
cert, d’una alta qualitat interpretativa, va satisfer amb 

VII ROBERTIADA
RAMON MANENT I FOLCH, L’ESCALA

Marques de tabac internacional, cava de puros
Pagament amb targeta

CAFÈ I COPES
CAFETERIA BELLCAIRE

escreix les expectatives. Els joves músics Que-
ralt Valls (violí i viola) i Joel Diaz (teclat i acordió 
diatònic) van demostrar una creativitat musical 
plena d’imaginació i sensibilitat. El concert que 
va ser enregistrat es pot visionar a YouTube: ht-
tps://youtu.be/3S0-a8GmXDM i dona mostra del 
magnífic espai que la capella de castell ofereix 
per a fer-hi concerts tant des del punt de vista de 
la seva acústica com per la seva bellesa plàsti-
ca.

L’acte que no es va poder realitzar de cap mane-
ra degut a la situació sanitària, va ser el Dinar de 
Cantadors amb la corresponent Cantada al Lle-
vant de Taula que tanta animació i bon ambient 
crea a totes les Robertíades. Confiem que l’any 
vinent es pugui realitzar amb tota normalitat. Es-
perem-ho.

Per acabar només em falta donar les gràcies a 
l’Ajuntament de Bellcaire i al Museu de la Medite-
rrània Can Quintana de Torroella de Montgrí, pel 
seu suport econòmic a l’activitat que de ben se-
gur, sense la seva generosa implicació, no seria 
possible de portar a terme. Moltes gràcies.
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UN COP ERA UN PAGÈS
Recerca de Palmira Jaquetti a l'Escala.Maria Artigas

RAMON MANENT I FOLCH

PALMIRA JAQUETTI 
(Barcelona, 1895- Santa Margarida i Els 
Monjos 1963) 

CANÇONER
 “Un cop era un pagès”
D’entre la cinquantena llarga de cançons tradicionals de l’Obra del Canço-
ner Popular de Catalunya que en Robert Pellicer va deixar enregistrades al 
seu ordinador amb la idea que no es perdessin, hi ha aquesta que recent-
ment hem pogut cantar amb els alumnes del Taller de Cançons Tradicional 
de l’Escala dedicat a la recerca que la musicòloga Palmira Jaquetti hi va fer 
l’any 1929.

És una cançó que té un aire alegre i decidit que fa gaudir a qui la canta. La 
segona veu que espontàniament en sorgeix la fa encara més agradable de 
cantar i escoltar. La lletra subtilment satírica no es descobreix a la primera 
passada sinó que el seu sentit picaresc es va desvelant a mesura que la 
vas repetint algunes vegades.

Si teniu ganes d’aprendre-la i en voleu un model sonor podeu anar a l’enllaç 
de YouTube https://youtu.be/zAcHPGEiQnQ on, de passada hi trobareu re-
ferències visuals d’aquella gran dona que va ser Palmira Jaquetti, mestra, 
compositora, poeta, il·lustradora i musicòloga, de la qual, l’any 2020 se’n va 
celebrar a tot Catalunya el 125 aniversari del seu naixement.
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Em van proposar escriure uns versos sobre la meva adolescència 
a Bellcaire, on vam tenir casa, i em va encantar la idea. Quan era 
un marrec, el meu pare va comprar la primera casa a la dreta de la 
pujada al Castell. Estava gairebé desfeta. Refer-la va ser un projecte 
de família, i les meves vacances d’estiu durant anys. La meva millor 
amiga va ser una bicicleta heretada dels meus germans grans, com 
tot a la meva infantesa. Una part de mi es va fer a Bellcaire, i una 
altra s’hi va quedar per sempre.

Vas vestir la nuesa
dels meus ulls
quan era infant
i els teus carrers
fan so de bicicleta
al meu record.

Trepitjo encara
aquella pujada
inversemblant,
cap una esglèsia
que prometia
dur-me al cel
pel camí aspre
de l’infern.

Bellcaire,
campana que balla
a l’horitzó,
repicar sord
de la nostàlgia.

I, tanmateix,
l’enyorança dolça
em porta a visitar-te
prou sovint.

Potser vaig deixar allà
més d’una cosa,
o pot ser que els teus 
camins
són part de mi.

PERE PÈRIES
LA VINYETA 2016
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El 2020 va ser un any difícil, estrany 
com cap altre i personalment, un 
any de canvis importants. Després 
d’un confinament molt complicat, 
d’una angoixa infinita, un 4 de juny 
fèiem les maletes i ens traslladà-
vem, furtivament, a la nostra caseta 
de Bellcaire d’Empordà. La COVID, 
que ens havia tret tantes coses es-
timades, ara ens donava l’oportuni-
tat de complir el nostre somni, viure 
a l’Empordà.

Encara recordo la sensació que 
vaig tenir en baixar del cotxe: els 
meus pulmons s’ompliren d’aire, el 
meu cor s’expandí i el meu cervell 
es va relaxar. Per primera vegada 
en molt de temps sentia PAU.

La veritat és que de seguida ens 
vam fer a viure aquí, al cap i a la fi, 
ja era casa nostra. L’època de l’any 
també ajudava, tot just començava 
l’estiu, feia sol, els dies eren més 
llargs, tot era perfecte en el nostre 
petit món. Però no us enganyaré, 
el Xavi i jo, teníem un neguit a dins 
nostre, seria capaç d’aguantar tot 
l’hivern? Fred, dies curts, sense 
activitats, sense els fills (estudien 
a Barcelona), sense coneixences...

La tardor va arribar, i després del 
teletreball quedaven moltes hores 

buides, de soledat 
absoluta on el 
cap no deixava de 
pensar, però llavors 
va aparèixer la Nina, 
la nostra gosseta, la 
primera que hem tin-
gut mai, amb ella tot 
es va capgirar, us puc 
ben assegurar que m’ha 
mantingut ben distreta.

Quan va arribar l’hivern i 
més tard Nadal (el nostre 
primer Nadal a Bellcaire, 
amb forces baixes i restric-
cions) ho vam passar, i ho 
vam passar bé. Vam participar 
en el concurs de portalades, vam 
veure la Cavalcada de Reis, vam 
posar el fanalet a la porta i els Reis 
van saber trobar el camí, vam gau-
dir també de l’hivern.

I què dir de la primavera, la meva 
estació preferida, els ametllers flo-
rits, caminar pels camps de blat i 
ordi plens de roselles, sentir l’olor 
de terra humida per la rosada, tot 
un plaer per als sentits, un privile-
gi del qual dono gràcies 
cada dia.

Ara, que farà un any que 
estem aquí, puc confirmar 

que 
m ’ h i 

sento a gust, he 
descobert un poble que no 

coneixia, ple d’activitats i iniciati-
ves, que per un pixapins de cap de 
setmana gairebé passaven desa-
percebudes. Enyoro els amics, és 
clar, però, qui no els enyora avui 
dia? Tot i que les amistats de veritat 
no entenen de distàncies, hi són i 
prou. Ara com ara no tornaria a la 
ciutat, tot el que necessito ho tinc 
aquí. Només desitjo que tot això mi-
llori i poder fer més vida de poble, 
perquè aquest poble té molta vida.

BALANÇ DEL MEU PRIMER 
ANY A BELLCAIRE
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Ajuntament de
Bellcaire d'Empordà

DIA HORA ACTIVITAT LLOC

JU
L

IO
L

Divendres 2 21:30 h COR MALODES Pati del castell

Del 5 al 9 10:30 A 13:30 h CURS DE CANT TRADICIONAL Pati del castell

Dissabte 10
20:00 h

CONCERT CURS DE CANT 
TRADICIONAL

Pati del castell

23:00 h NIT JOVE (Suu, Banda Neon, DJ 
La Porqueria)

Pista poliesportiva

Tots els dijous 20:30 h CHILL OUT (DJ Galiatek) Terrassa Bar Local Social
Dissabtes 17 i 31 22:00 h MÚSICA EN VIU Terrassa Bar Local Social
Dissabte 31 17:00 h VISITA GUIADA

A
G

O
S

T

Divendres 6 CAMINADA NOCTURNA del Club Esportiu
Dissabte 7 22:00 h ESTEM D’ACORDS Plaça comtes d’Empúries

Divendres 13 22:00 h NIT D’ESTRELLES Mas Roviras
Dissabte 14 22:00 h DESPIT Plaça comtes d’Empúries
Divendres 20 22:00 h MÚSICA EN VIU Terrassa Bar Local Social
Dissabte 21 22:00 h HAVANERES amb el grup NORAI Plaça comtes d’Empúries
Dissabte 27 22:00 h CINEMA A LA FRESCA Plaça comtes d’Empúries
Tots els dijous 20:30 h CHILL OUT (DJ Galiatek) Terrassa Bar Local Social

F
E

S
TA

 M
A

JO
R

Dissabte 28 18:00h ACTUACIÓ INFANTIL RICUS Pista Poliesportiva

19:00h VISITA GUIADA Plaça comtes d’Empúries

21:00h SOPAR POPULAR JOVES + SCREW Pista Poliesportiva

Dissabte 29 12:00h 
MISSA + CONCERT COR DE LA 
TALLADA Església parroquial

Matí JOCS FAMÍLIA INTRÈPIDA

20:00h CONCERT VAN GOGH Pista Poliesportiva

S
E

T Dissabte 11 DIADA NACIONAL DE CATALUNYA

Dissabte 25 BELLCAIRE LLETRAFERIT 2021 - DONA I LLETRES

O
C

T

Diumenge 24 SANT GALDERIC


