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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
Parròquia  972 788 201
Mossos d’Esquadra  112
Bombers  112
Ambulància 112

AJUNTAMENT
972 788 105
www.bellcaire.cat
Horari d’administració
Dilluns de 9h a 14h i de 16h a 19h
De dimarts a divendres de 9h a 14h
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 tarda a divendres matí.
Cal concertar cita prèvia 
Telèfon : (34)972788105

Horari secretària interventor
Sr. Jordi Quintana Costa
Cal concertar cita prèvia
E-mail: secretaria@bellcaire.cat
Telèfon : (34)972788105

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

Serveis sanitaris
Cada dilluns i dimecres 
cada quinze dies. 
Consultar:
CAP de l’ESCALA 972776060
CATSALUT

Serveis socials
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Cita prèvia al telèfon: 639028243

Punt de trobada
16h a 20h. (tancat fins setembre)
Consultar : 
ludisesportilleure@gmail.com
685 254 605

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

Deixalleria
Accés amb targeta personalitzada (cal 
recollir-la a l’Ajuntament).

Local Social
696 502 928
Cafè-bar-restaurant, sala d’actes, teatre i 
cuina. Dilluns tancat.
Dimart i dimecres: 12h a 20h.
Dijous i divendres: 12h a 24h.
Dissabte: 10h a 00h.
Diumenge: 10h a 19h.

Serveis d’aigua
AGBAR
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/

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 66

Quan aquesta revista surti al carrer ja farà 
setmanes que estem immersos en un es-
tiu que, aquest any sí sembla que podrem 
tornar a viure amb normalitat i sense les 
restriccions forçades pel ditxós virus. Un 
mes de juny especialment calorós (per so-
bre de la mitjana de les últimes dècades) 
ens fa ser una mica més conscients de 
com l’acció humana està canviant el clima 
sense aturador a l’horitzó. I tot i poder-nos 
sentir orgullosos com a comunitat per ha-
ver superat la pandèmia, altres amenaces 
com la invasió de Rússia sobre Ucraïna 
condicionen una estabilitat internacional 
més fràgil que no ens pensàvem amb 
efectes que van molt més enllà dels més 
immediats que hem vist dia sí dia també 
en els principals informatius d’arreu.

Essent conscients de les imperfeccions 
del món, si centrem el focus en l’entorn 
més local, hem de posar en valor els es-
forços que, a tots nivells, per millorar el 
poble. És bo que en siguem crítics, per-
què sempre es podria actuar de forma di-
ferent -qui sap si també millor-, però és in-
negable que Bellcaire es mou. I d’aquest 
moviment en som responsables una mica 
tots plegats, ja sigui a través de les dife-
rents associacions en actiu, a través del 
consistori o a nivell individual.

Des de la revista El Castell, us desitgem 
que passeu un bon estiu, que gaudiu 
d’unes bones vacances tots aquells qui 
en feu, que aprofiteu les nombroses ac-
tivitats programades al poble i que gau-
diu d’una bona estona de lectura amb els 
continguts d’aquesta revista que hem ela-
borat amb tota la il·lusió del món.

Bon estiu!!!

La revista a internet: www.bellcaire.cat
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Obres al carrer Molí. 
Inici entre estiu i octubre

El projecte de millores al carrer Molí, ara sí, s’exe-
cutarà entre l’últim trimestre d’aquest any i el primer/
segon trimestre de 2023. L’elevat import de les obres 
(més de 400 mil euros) ha portat el govern munici-
pal a dividir el projecte en dues fases, una inclosa en 
l’anualitat 2022 (a executar durant l’últim trimestre) i 
l’altra en 2023 (primer/segon trimestre), tal com es va 
informar en la reunió oberta celebrada al Local Social 
el mes de febrer passat.

La primera fase afecta el tram de carrer comprès en-
tre el número 47 i l’estanc. S’aixecarà tot el paviment 
del carrer, se soterraran tots els serveis (encara que 
en algun tram no es pugui fer amb la línia elèctrica), 
se substituiran les canalitzacions velles per d’altres 
de noves (comptant que la de l’aigua es doblarà, de 
manera que no s’hagi de tallar mai el subministrament 
en cas d’avaria en una d’elles).

El carrer Molí és un eix principal de la vialitat del nucli 
i s’ha debatut molt i molt sobre quin hauria de ser el 
sentit de circulació, sobre si ha de ser sentit únic o 
doble, sobre si s’han de mantenir els aparcaments o 
si ha de ser fins i tot de vianants en algun tram. Com 
que no s’ha arribat a una conclusió unànime o de con-
sens, el nou paviment que es posarà serà a un sol 
nivell, el que permet implantar diferents models. Per 
exemple, mantenir el doble sentit en el primer tram i 
sentit únic el tram comprès entre l’estanc i el carrer 
Ponç Hug i/o restringint totalment el trànsit rodat du-
rant els mesos d’estiu en aquest tram central.

Pel tram de baix, tot i que inicialment es plantejava un 
únic sentit de circulació, sembla que finalment s’op-
tarà per mantenir el doble sentit.

La subvenció sol·licitada al PUOSC per la reforma 
del carrer data de 2019. Amb el temps transcorregut 
des d’aleshores, el cost s’ha encarit uns 40 mil eu-
ros en la primera fase i gairebé 60 mil la segona. El 
sobrecost de la primera fase sembla que podrà ser 
costejat amb una subvenció extra de la Diputació fruit 
de romanents de tresoreria i falta per veure encara 
com s’afrontarà el de la segona fase. Haver d’assumir 
aquests sobrecostos pot provocar que a finals d’any 
s’incompleixin les regles fiscals.

En tot cas, des del govern municipal s’afronta amb 
il·lusió l’execució d’aquest projecte tan important, que 
coincidirà amb el pagament, l’any vinent, de l’última 
anualitat (62 mil euros) de la compra de Ca la Pepeta.

Més aparcaments

Abans no comencin les obres del carrer Molí, s’ha 
anivellat tota l’esplanada del darrere de Ca la Pepeta 
on s’hi ha guanyat prop de 40 places d’aparcament.

Els contenidors de la façana del mas s’han traslladat 
també al darrere, de manera que també es guanyarà 
espai que havia sigut l’era del mas. Aquest espai 
també facilitarà les obres d’intervenció d’urgència a 
la façana de ca la Pepeta.

Treballs d’emergència a 
Ca la Pepeta

El mes de febrer passat es va sol·licitar fer una in-
tervenció d’urgència per frenar el greu deteriora-
ment d’estructures bàsiques com la façana del mas. 
Arquitectes sense Fronteres van fer un pressupost 
estimatiu per frenar l’esfondrament de l’estructura 
per un cost mínim de 100 mil euros i l’Ajuntament 
va esgarrapar un compromís de la Diputació perquè 
aquesta assumís un 70% d’aquest cost. La resta 

INFORMACIÓ 
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serà assumida per l’Ajuntament, que ha hagut de gra-
tar recursos d’altres partides com ara la de manteni-
ments.

La intervenció consisteix en la instal·lació d’una es-
tructura metàl·lica davant el mur de la façana per fixar-
la. Estructura que podrà ser retirada quan, en un futur, 
es pugui afrontar l’obra definitiva de restauració de 
l’edifici.

El pressupost inclou un estudi sobre el terreny per es-
brinar els motius pels quals es produeix aquest dete-
riorament tan accelerat de la façana.

De les cinc empreses que es van presentar a concurs 
per a la redacció del projecte de fixació de la façana, 
va sortir-ne guanyador l’arquitecte Giovanni que, pre-
cisament, forma part d’Arquitectes sense Fronteres.

Estructura metàl·lica per a reforçar la façana de Ca la Pepeta

El ple extraordinari de 23 de maig va acordar i apro-
var per majoria absoluta l’aplicació del procediment 
de tramitació d’urgència i l’aprovació inicial del projec-
te de consolidació, amb un pressupost d’execució de 
contracte d’obra de 85.244,01 euros, més 17.901,24 
euros d’IVA (21%), que suma un total de 103.145,25 
euros.

Es preveu que l’obra sigui executada abans del mes 
d’octubre vinent. Tot amb supervisió de l’arquitecta 
municipal.

L’any vinent, 2023, es pagarà l’última anualitat de la 
compra del mas. S’ha parlat molt de quins serveis 
podria arribar a acollir l’immoble en un futur. Però és 
evident que abans cal una inversió molt important per 
a restaurar l’edifici. I que els recursos propis d’un mu-
nicipi petit com Bellcaire sense ajudes d’entitats su-
periors / externes, o a còpia de repartir-ho per fases 
en una bona colla d’anys, fa difícil una actuació total 
immediata.

L’alcaldessa ha recordat que els serveis que els faria 
més il·lusió poder obrir al mas serien una nova llar 
d’infants i/o zona sigui exterior o interior vinculada 
amb activitats de l’escola, el centre de dia i el dispen-
sari. En tot cas, però, puntualitzant que no es tirarà res 
endavant sense abans tornar a parlar amb el poble.

Aclarir, en cas de dubtes, que totes les intervencions 
fetes per arquitectes sense fronteres fins avui dia, han 
sigut gratuïtes. L’únic cost per part de l’ajuntament, ha 
sigut pagar-los el dinar el dia de les visites (com a 
molt un total de 300 euros, fins el dia d’avui). Agrair-
los un cop més el seu interès, com el de TOTA la gent 
implicada en l’estudi i conservació des de l’inici fins a 
l’actualitat i que continuen mostrant el seu interès de 
conservació de patrimoni i en especial de ca la Pepeta 
(Mas Quintana).

Llar d’Infants. 
Trasllat a l’Escola.

Aquests últims anys i més durant l’època covid ens 
hem estret molt. L’Ajuntament paga entre 30 i 40 mil 
euros l’any per a poder oferir aquest servei al poble. 
Si hi ha 20 nens es compleix el terç Ajuntament - terç 
Generalitat - terç pares (sempre que no es necessiti 
una tercera educadora, si hi ha usuaris de P0), però 
si hi ha menys nens, l’ajuntament és qui suporta “les 
places buides”. S’ha demanat reiteradament algun ti-
pus d’ajut per part de la Diputació inicialment i ara per 
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part de la Generalitat (que són qui actualment donen 
les subvencions per nen/llar) i no hi ha maneres d’en-
tendre que els pobles petits necessitem la subvenció 
per plaça NO ocupada per a poder mantenir el servei.

La Generalitat desestima donar aquest tipus d’ajut i 
per evitar que es morin les llars de pobles petits, i 
garantir l’escolarització gratuïta (de moment P2), ha 
proposat el trasllat de la Llar a l’Escola, sota gestió de 
la mateixa direcció de l’Escola i gestió directa d’En-
senyament. Un pas, però, que suposa una inversió 
d’adequació de l’Escola -que ha d’assumir l’ajunta-
ment- i la pèrdua de les educadores actuals -ja que 
la Generalitat només ofereix l’opció d’educadores TEI 
de la seva borsa.

És una prova pilot de la qual Bellcaire en forma part i 
en la qual s’aniran implementant millores, segons ne-
cessitats. Però esperem que tot plegat serveixi per a 
consolidar el servei i que es pugui mantenir durant 
molts anys.

S’ha fet i es faran més reunions amb AMPA, mestres i 
pares per a poder fer un seguiment de la correcta im-
plementació i tenir en compte possibles necessitats.

L’estalvi que suposi de la inversió del servei, un cop 
estigui implementat, serà destinat a millores de l’es-
cola. Ara bé, aquest primer any, no es preveu tal estal-
vi a causa de la inversió d’obra que s’haurà de fer i a 
la possible contractació de suport d’una TEI d’ensen-
yament (monitor/a de suport). 

Un cop el servei estigui implementat, el cost de l’ajun-
tament és de 5000 euros anuals per cobrir les costes 
de la TEI de la Generalitat, més tot el manteniment 
habitual de l’escola anual. Si es posa una educadora 
i/o monitora de suport a part, l’ajuntament haurà de 
cobrir costes. És un tema que s’ha de resoldre, ja que 
d’aquesta manera, tampoc millorem gaire si realment 
es vol implementar un servei gratuït. 

També s’està treballant des del Consell Comarcal el 
tema de monitoratge suport per l’hora del menjador. 
Les últimes notícies són que ‘ben aviat hi haurà no-
vetats’.

Cal recordar que durant l’època Covid, les actuals 
educadores de la Llar (la Neus i la Montse), van 
accedir a abaixar-se el sou per a poder afrontar les 
despeses i retorns de quotes als pares. AGRAIR en 
majúscules aquest gest, entre molts d’altres i la seva 
implicació en el servei donat tots aquests anys. Edu-
cadores que facin jornades de 2/4 de 9 h a les 17 h. 
i en acabar la jornada es quedin a netejar, i preparin 
activitats i/o material educatiu fora de jornada, fins i 
tot caps de setmana ja no en queden i sap molt de 
greu no poder-les prorrogar. En aquest sentit, estem 
MOLT decebuts amb ensenyament que no han tingut 
en compte “les persones i la feina feta”.

Casals. 
El de Setmana Santa i el d’estiu

Aquest any, com estava previst, s’ha tornat a licitar 
el servei d’activitats de lleure per als periodes de va-
cances de Setmana Santa i estiu. Al procés s’hi van 
presentar vuit empreses o associacions, de les quals 
en va acabar adjudicant el servei a l’associació Les 
Tribanes que, de fet, ja va començar a treballar amb 
el casal de Setmana Santa. L’adjudicació s’ha fet per a 
dos anys amb possibilitat de pròrroga per a dos més.

Camp de vol

L’ajuntament ha acatat la sentència del dia 09 de maig 
del 2n contenciós del camp de vol, que NO condemna 
a costes a l’Ajuntament. En resum, la sentència diu 
que s’ha de rebobinar a maig del 2019, quan no es va 
fer informe de Medi Ambient de la Generalitat, i s’ha 
de tornar a requerir TOTES les esmenes pertinents 
que no es complien.

La plataforma No aeròdrom, també ha acatat la sen-
tència (sense recórrer).

El següent pas, com hem explicat és el de fer un se-
guiment del projecte presentat i veure què es pot fer 
i què no. Inicialment, es va valorar l’opció de recórrer 
al TSJC, per guanyar temps i trobar gent especialit-
zada en el tema i que ens portés el procés, de totes 
maneres i seguint els consells dels serveis jurídics 
de la Diputació de Girona, i sense voler desobeir una 
sentència clara que demana seguir els tràmits correc-
tament, hem buscat ràpidament aquest suport extern, 
el qual a hores d’ara ja té tota la documentació i farà 
el seguiment de tot el procés junt amb el consistori i 
l’equip tècnic municipal.
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Arranjament de camins i 
infraestructures

Ja hi ha enquitranat el camí del Mas Roviras, fins a 
la corba.

Algun tram pel camí dels Escalencs.

Aquest mes de juny s’han acabat les obres de pavi-
mentació del tram que va de la cruïlla del carrer Orient 
a la cruïlla del carrer Pont de les Bruixes. Abarca 108 
ml i 3,7 metres d’amplada. La superficie total pavi-
mentada és d’uns 400m2. Va ser una obra molt rei-
vindicada pel veins de la urbanització del pont de les 
Bruixes per les molèsties que ocasionava la pols dels 
vehicles que l’utilitzen i que portaven demanant-ho a 
l’ajuntament des de feia molts anys. L’import total de 
l’obra és de 24.023,34€. 

El passat mes de gener es van arranjar les dues parts 
més malmeses del camí dels escalencs, en un total 
va ser 400m que s’hi va posar material per tapar els 
sots que hi havia. A la resta del camí s’hi va fer una 
passada amb la anivelladora. L’import total de l’obra 
va ser de 6.969,60€.

En el mateix mes també es va arranjar el camí de 
la pedrera que uneix la carretera de l’Escala amb el 
camí de Sobrestany. El procés va ser introduir mate-
rial i compactar-ho. L’import total de l’obra va ser de 
3.833,28€.

Rebenta la canonada 
al carrer Bellaire

Aquest anys es van rebentar les canonades del clave-
gueram d’aigues plujanes públiques dins d’una finca 
privada del carrer Bellaire. Pel seu arranjament es va 
demanar pressupost a 3 empreses del sector i la mi-
llor oferta va ser la de l’empresa Spa i Piscines. Les 
obres es van iniciar el mes d’abril. L’import total de 
l’obra va ser de 2.284,45€. 

Ampliació 
de la deixalleria

L’ampliació està pràcticament executada. Falta només 
acabar de pintar i col·locar un tram de tela metàl·lica.

L’any passat s’havia demanat una Subvenció àrees 
tancades, junt amb altres municipis també interessats 
a través del Consell Comarcal. El mes de juny ha sor-
tit la resolució informant que NO ens l’han concedida. 

Actualment, s’està treballant junt amb el Consell Co-
marcal i els altres pobles que hi estan interessats, per 
buscar noves fonts per poder-ho implementar. De mo-
ment es va fer una reunió el passat dia 16 de juny 
a la sala de plens del consell comarcal i ens vàrem 
emplaçar a tornar-nos trobar el setembre per conti-
nuar buscant fórmules d’implementar-ho. La previsió 
és que es pugui fer l’any 2024.

Rotonda pendent 
encara de traspàs

Tot i el temps que fa que aquesta rotonda està acaba-
da, l’Ajuntament encara no l’ha recepcionada. El motiu 
és que es nega a fer la recepció fins que no se li lliuri 
la documentació detallada del cost que ha tingut, és a 
dir, es nega a rebre una obra de la qual no en conegui 
el valor. Per tant, encara no forma part dels béns im-
mobles públics del municipi.

Val a dir que fa uns mesos va haver-hi un accident 
sense més conseqüències que els danys materials a 
la tanca i a l’espai enjardinat. L’Ajuntament va reparar 
l’enjardinament i Carreteres va reparar la tanca, sen-
se cap més inconvenient.

Subvencions demanades

Anem demanant TOTES les subvencions anuals i 
totes les que podem que es puguin relacionar amb 
algun tipus d’intervenció i tinguin un mínim subven-
cionat del 90%.

De la mateixa manera, si s’ha fet algun tipus d’actua-
ció i hi ha una subvenció relacionada, per poca part 
que sigui subvencionada (en tenim algunes del 60%) 
també les demanem.

Com cada any, farem un resum de les subvencions 
obtingudes durant aquesta anualitat a la revista de fi-
nal d’any.

Plafons informatius de Bellcaire

El diumenge 29 de maig es va portar a terme la in-
auguració dels plafons informatius de diferents punts 
d’interès del poble. Des de la regidoria de Promoció 
econòmica, Cultura i Patrimoni es considera que la 
instal·lació d’aquests plafons era una necessitat pels 
visitants que tenim, i també per la gent del poble, qui 
de segur hi trobarà fets que desconeixia. Amb aquest 
fet, l’ajuntament fa valdre el patrimoni del poble i ma-
terialitza una de les diverses iniciatives que té al cap 
per promocionar el poble, el qual té un potencial ama-
gat que cal mostrar a tothom.

En total hi ha un plafó informatiu generalista, situat a 
l’aparcament del costat de l’església de Sant Joan, 
i 8 plafons informatius específics pels diferents llocs 
d’interès. Aquests plafons, s’han col·locat als llocs se-
güents: Església de Sant Joan, torre del dipòsit vell 
d’aigua, Castell dels comtes d’Empúries, Plaça de 
l’Oli, Era de Can Llapart, Ca la Pepeta, Molí i la Pla-
ceta.

Els plafons proposen una ruta circular per recórrer els 
diferents llocs d’interès, i en cada un s’hi explica la 
història i les curiositats del lloc en qüestió. A més, en 
alguns hi ha fotos antigues i en d’altres, recreacions 
històriques.
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Els plafons incorporen un codi QR, el qual, un cop 
escanejat amb el telèfon mòbil, redirigeix l’usuari al 
web de l’Ajuntament de Bellcaire, a la secció de llocs 
d’interès, on hi trobarà els textos traduïts a l’anglès, el 
francès i el castellà.

Els treballs d’imatge i redacció de textos s’han realit-
zat amb el suport i l’ajuda del Museu de Suport Terri-
torial de Torroella, qui ha subvencionat aquesta part 
de les feines.

La jornada, a la qual hi van assistir unes 30 persones, 
va constar d’un petit acte institucional i posteriorment 
es va fer una visita guiada realitzada per en Ferran 
Codina, autor dels textos i guia acreditat, fent el re-
corregut proposat en els plafons. Vam acabar fent el 
vermut al local social.

Comerços en memòria

Des de la regidoria de cultura i promoció econòmi-
ca de l’Ajuntament volem tirar endavant una proposta 
de memòria local que considerem que pot ser molt 
bonica. Es tracta de recordar els comerços i establi-
ments que hi ha hagut al poble les últimes dècades. 
D’aquesta manera, explicaríem una part del nostre 
passat i el guardaríem per sempre, i fins i tot podríem 
crear un atractiu turístic més per Bellcaire, on els visi-
tants el podrien conèixer més a fons en cas de fer-hi 
una volta.

De quina manera es faria?
La idea seria col·locar un recordatori o un emblema a 
la vorera corresponent, a terra, just davant del comerç 
desaparegut, per fer saber que en aquella casa o edi-
fici del poble hi havia una botiga, un taller, etc.

La peça recolliria la informació següent:
Nom del comerç / Activitat que es portava a 
terme / Anys en activitat (aproximat) / Regentat 
per...

Per poder portar a terme la iniciativa, necessitem el 
suport de la gent del poble, sobretot dels més grans.

Podeu ajudar-nos de les següents maneres:
Escriure a ajuntament@bellcaire.cat omplint les 4 da-
des abans esmentades i afegint l’adreça (carrer i nú-
mero) actualitzada del comerç en qüestió, amb l’as-
sumpte “comerços en memòria”.

Anar directament a l’Ajuntament a omplir les dades en 
una butlleta específica.

Més endavant organitzarem trobades amb la gent del 
poble on ampliarem i repassarem sobre mapa les da-
des recollides.

*Per tal que acabeu de fer-vos una idea de la iniciati-
va, vindria a ser quelcom similar a la següent imatge.

Primer Cicle 
d’Economia de Bellcaire

Des de la regidoria de promoció econòmica s’ha im-
pulsat el I cicle d’economia de Bellcaire, el qual ha 
constat de tres jornades. El dia 25 de maig, sobre 
pensions; la de l’1 de juny, sobre hipoteques; i la del 8 
de juny, sobre criptomonedes.

Creiem necessari, entre altres, portar a terme aquest 
tipus d’activitats al poble, les quals sempre hem d’anar 
a buscar en ciutats més grans, i, per tant, no són gaire 
accessibles per la majoria de nosaltres. Vam pensar 
que havíem de solucionar aquesta mancança i hem 
posat el nostre granet de sorra per intentar millorar la 
formació econòmica dels bellcairencs i mirar de com-
prendre una mica més com funciona aquest món que 
de fora es veu força complex.

Les 3 jornades han anat a càrrec d’en Marc Masmitjà, 
economista, professor de 3 universitats i col·laborador 
d’El Nacional; i d’en Joan Pere Sellarès, economista i 
professor de 2 universitats. Tots dos, professionals de 
reconeguda vàlua.

Esperem que sigui el primer de molts cicles d’economia.
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Consell d’infants

L’ajuntament, a través de propostes fetes durant la 
participació en les jornades de Participació Ciutada-
na de Generalitat, es convida a l’escola a formar el 
Consell d’Infants.

De moment, s’ha reunit una sola vegada. De cara al 
curs vinent, s’acabarà de concretar cada quant fer el 
Consell (segons necessitats i planificació de l’escola).

Aquesta primera vegada ho portaven tot molt ben pre-
parat. Una molt bona feina de fons per part de les 
mestres. Felicitats!!

Quan van venir, se’ls va fer una introducció de com 
funciona un ajuntament, abans de fer-los seure a la 
taula de plens. Llavors ells ens van explicar el seu 
treball i les seves propostes de projectes. Ens vam 
quedar tots molt sorpresos, ja que fins i tot portaven 
les propostes fetes amb maquetes. Un cop més re-
marcar que han fet MOLT BONA FEINA per part de 
mestres i alumnes.

Arran d’aquest primer consell d’infants, es va fer una 
pintada a escales i dipòsit (malauradament ha durat 
pocs dies, per tema grafitis) i s’han demanat subven-
cionades en part, unes cistelles petites per la pista. 
Una d’elles, també malauradament, va patir un acte 
de vandalisme en pocs dies. Es tornarà a pintar i repa-
rar les cistelles i esperem que es respectin més i se’n 
puguin fer bon ús.

Amb ganes, doncs, de fer un nou Consell d’Infants i 
veure un punt de vista diferent de les necessitats del 
poble per als infants.

Dispensari metge i 
Serveis Socials

Des de l’Ajuntament, s’han traslladat vàries queixes 
de funcionament del dispensari (tema horaris, aten-
ció, entre altres). Des de direcció els han rebut com 
a crítiques constructives i s’intentarà millorar en tots 
els sentits. Agrairíem la comunicació per part dels 
usuaris de qualsevol mena d’aportació, sigui crítica 
constructiva o felicitació de millora. Aprofitem per do-
nar les gràcies a Marta Pedrerol, qui deixa la direcció 
de l’EAP després de set anys.

Quant a serveis socials, l’ajuntament continua con-
fiant en el servei ofert des del Consell i se suma un 
any més a l’ajut-aportació econòmica dels centres del 
Trampolí (per usuaris majors de divuit anys) i per al 
Centre d’Educació Especial els Àngels de Palamós 
(per usuaris-infantils) a través de conveni amb el Con-
sell Comarcal del Baix Empordà. També es continuen 
donant ajuts a través de la partida de Benestar Social, 
als casos diagnosticats d’ajuts econòmics a través de 
les Treballadores Socials (com beques de casal, entre 
altres).

Economia i finances

L’ajuntament continua amb la implementació del con-
trol intern, la qual cosa ajuda a complir amb totes les 
regles fiscals i ha comportat una recuperació econò-
mica als comptes municipals. S’espera poder tenir re-
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solta la situació, incloses les execucions de PUOSC, 
la compra de Ca la Pepeta i pagaments pendents en 
l’anualitat 2024. Per altra banda, surten imprevistos, 
com ha sigut la puja de preus de materials al PUOSC 
o puja de serveis, com el cost o l’increment del preu 
de la llum. Aquesta partida a mes de juny, ja està ex-
haurida!!! L’augment exagerat de la llum, fa que es 
desquadrin partides com aquesta i s’hagin de pagar 
tirant d’altres partides i buscant altres fórmules.

Hi haurà intervencions previstes per aquesta anuali-
tat, com pot ser l’arranjament de carrers del Mas Duc, 
i/o manteniments concrets de deteriorament d’alguna 
zona concreta del poble (sigui bé moble urbà o immo-
ble/infrastructura), que no sabrem fins a finals d’any 
si es podran executar dins aquesta anualitat o la se-
güent, segons els romanents relacionats amb aquest 
tipus de costes i/o imprevistos.

Per millorar, en aquest tema concret de la llum, s’ha 
fet l’estudi de preus i finalment, l’ajuntament farà el 
canvi de servei de subministrament a través de l’ACM, 
per abaratir costos. Estem fent estudi en la resta de 
serveis i esperem millorar-los i anar-los controlant/
regularitzant. Amb tot i això, encara treballem per la 
recuperació per a facilitar un bon funcionament i man-
teniment del poble, el qual ens ha estat difícil poder 
executar fins el dia d’avui per falta de fons.

Alhora fem el seguiment del tema regularització de 
taxes, que és causat per ens supramunicipals, i mira-
rem d’ajustar-los al màxim al màxim perquè el bellcai-
renc en surti el menys perjudicat possible.

Curses de bicicleta

Enguany s’ha continuat amb la dinàmica d’acollir cur-
ses ciclistes a Bellcaire. Aquest curs es va fer el dia 6 
de març, aplegant uns 400 ciclistes de les categories 
màster 30, 40, 50 i 60 (en dos torns). La cursa va 
comptar amb la col·laboració de l’AMPA de l’escola El 
Rajaret que va oferir el servei de bar.

El consistori valora molt positivament que el poble 
sigui un punt de trobada on realitzar activitats espor-
tives de diferents àmbits, com son la Trail La Vall o 
aquestes curses ciclistes.

Des de l’Ajuntament es considera que la promoció de 
l’esport és una bona manera de vetllar pel benestar, 
la salut, els serveis socials i la cultura. En aquest sen-
tit, està previst organitzar més actes esportius durant 
els propers mesos.

Mamma Mia 
al Local Social

El Local Social va acollir el dimecres 22 de juny una 
actuació ben especial del musical Mamma Mia. Va 
anar a càrrec de les alumnes de 4t d’ESO de l’Insti-
tut de Verges que cursen l’optativa d’arts escèniques, 
que feia anys que no s’oferia.

El treball es va basar en la versió del musical Mamma 
Mia feta per un centre de la demarcació de Tarragona, 
guanyador d’un premi Baldiri i Reixac l’any 2018. Par-
tint d’aquesta base, les alumnes van haver d’adaptar 
el text optant per fer les cançons en versió original 
de la pel·lícula i no del mateix musical, agafant bases 
sense els cantants originals i enregistrant les veus de 
les pròpies alumnes, ja que no es disposava de mit-
jans tècnics com per fer una producció d’aquest tipus 
sense una despesa enorme de diners.

Es va començar l’aventura amb l’ajuda de l’Ona Be-
neit, docent del centre i actriu. Però arran de la baixa 
de maternitat, la va rellevar l’Ona Roca, antiga alumna 
del centre.

El musical es va representar el 22 de juny, al Local 
Social, obert a tothom. Val a dir que era el primer 
cop que l’Institut de Verges programava una actuació 
d’aquest tipus en aquest espai. Hi van actuar les 14 
alumnes de l’optativa i per a les funcions van comptar 
amb l’ajuda de dos companys en les tasques de llum 
i so.

Nit jove

El dissabte 9 de juliol es va programar la Nit Jove de 
Bellcaire. Deixant l’any de pandèmia, va ser el tercer 
any que es feia de forma descentralitzada a la Festa 
Major d’agost, per decisió de l’Associació de Joves del 
poble.

És una nit molt especial i de trobada per al jovent del 
nostre poble, que es viu amb moltes ganes i intensitat. 
La idea és créixer i continuar realitzant aquest acte 
durant els propers anys. En aquesta ocasió hi van 
actuar els grups PONY PISADOR, DESPIT, BANDA 
NEON i DJ CALVINS. L’organització anava a càrrec 
de l’associació de joves, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament.
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Nits a la fresca

Amb l’objectiu de dinamitzar l’estiu de forma activa 
i gratuïta, aquest estiu es torna a programar el cicle 
de Nits a la fresca, amb un total de cinc vetllades 
pensades per a tots els públics.

• Dissabte 23 de juliol, 
HAVANERES amb el grup NORAI.

• Divendres 5 d’agost, 
CAMINADA NOCTURNA organitzada pel Club 
Esportiu Bellcairenc.

• Dissabte 13 d’agost, NIT D’ESTELS
• Divendres, 19 d’agost, 

CHILL OUT amb el grup SCREW, organitzat 
per l’Associació de Joves de Bellcaire.

• Dissabte, 27 d’agost, 
CINEMA A LA FRESCA amb la pel·lícula 
SPACE JAM 2.

Grup de lectura Bellcaillibres

A partir de la tardor vinent us proposem un viatge 
més enllà de les paraules, un camí que ens desco-
brirà tot allò que s’amaga darrere un bon llibre.

Hem creat el grup de lectura Bellcaillibres, que 
es trobarà un dimecres al mes, en sessions d’una 
hora, començant el dia 14 de setembre, a les 19h. El  
grup serà dinamitzat per Montse Castaño i el tipus 
de lectura serà novel·la de tots els estils.

L’activitat és gratuïta, però com que l’aforament és 
limitat, caldrà fer inscripció prèvia amb compromís 
d’assistència. Les inscripcions es poden fer, fins 
el 31 d’agost, al correu electrònic bellcaillibres@
gmail.com

Us hi animeu?

3r Bellcaire Lletraferit 
(23 i 24 setembre)

L’Aplec Bellcaire lletraferit d’aquest 2022 es dedicarà 
a tots els accents de la llengua que ens va parir. 
Una trobada dels lletraferits i els qui fan llibres o els 
qui ens els fan arribar a les mans (escriptors, edito-
rials, llibreries, biblioteques, paperers, il·lustradors, 
correctors, traductors) vinguts d’arreu dels Països 
Catalans per mostrar la riquesa, els colors dels dife-
rents accents amb què la parlem i l’escrivim. Aquest 
3er Aplec vol ser una convidada a la descoberta i un 
espai on entendre’ns en qualsevol accent.

L’aplec, que vol consolidar-se com un referent més 
entre les fires literàries del país, pretén oferir espais 
on dialogar amb la presència d’escriptors, editors i 
lectors  al voltant de la situació de la llengua a cada 
racó de territori, així com incorporar nous lletraferits 
a la lectura en tots els accents del català.

Aquest any s’incorpora a l’aplec la “Taverna lletra-
ferida” que serà gestionada per entitats del poble. 
Un any més es col·laborarà amb La Marató de TV3, 
de manera que les editorials donen el 10% de les 
seves vendes i l’Ajuntament duplica aquest donatiu.

Per l’aplec, col·laboradors i amics podran gaudir 
d’un menú tancat a Ca la Nati d’Albons o La Taverna.

El programa arrenca el divendres 23 amb la con-
ferència de Gerard Furest i Daniel Bezsonoff amb el 
lema “La llengua fa el país o el país fa la llengua? 
Parlem-ne”, completada després amb un concert a 
càrrec del grup “La Barraca d’en Toiu”. L’endemà, 
dissabte, el gruix de la programació: fira d’editorials, 
presentacions exprés, taller de paper, exposició a la 
capella, presentació del club de lectura de Bellcai-
re… I concert de cloenda a l’església amb l’Orques-
tra Fireluche presentant el seu disc “Segona florada”.

DIA 1 D’OCTUBRE. 
LA FESTA DE LA GENT GRAN

Aquest any, per tema covid i planificació, s’ha pos-
posat la festa de la gent gran per al proper dia 1 
d’octubre, aprofitant la celebració del Dia internacio-
nal de les persones grans.

Hi haurà ofici solemne, acompanyat musicalment, 
seguit d’un dinar-ball. La gent gran de més de 70 
anys, tindran el dinar gratuït.

Aquest any, concretament el dia 15 de juny, estava 
previst celebrar els 100 anys de la ‘Quimeta’. S’ho 
esperava amb moltes ganes. Malauradament, però, 
ens va deixar abans. I casualitats de la vida, aquest 
mateix dia 15, ens va deixar la nostra companya de 
grup ‘la Mercè’. Un dia molt trist per recordar, però 
que fan que valorem tots i cadascun dels moments 
que passem amb la nostra gent. 

És per això que esperem poder celebrar CADA ANY 
les fires escolars, la festa Jove, les festes i nits a la 
fresca, entre altres i en especial la FESTA DE LA 
GENT GRAN ANUAL. US HI ESPEREM A TOTS!!!
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El 
primer esment del lloc apareix el 
881, en un judici que tractava d’es-
catir si uns alous que hi havia per-
tanyien a la jurisdicció d’Ullà, del 

bisbe de Girona, o a la de Bellcaire, dels comtes 
d’Empúries. Respecte de la identificació de Be-
denga amb Bellcaire, és ben documentada, ja 
en època medieval. El topònim actual Bellcaire 
és mencionat des de la primeria del segle XIV, 
però fins a la fi del segle XVII encara es conti-
nua emprant, simultàniament, el topònim antic.

Bellcaire d’Empordà forma part de la comarca 
del Baix Empordà. El terme municipal té una ex-
tensió de 12,6 km², limita al nord amb Albons i 
l’Escala, i al sud amb Ullà i Torroella de Mont-
grí. Situat entre el mar amb L’Escala, i els dos 
Parcs Naturals dels Aiguamolls de l’Empordà al 
nord i el parc natural del Montgrí, les Illes Me-
des i El Baix Ter al Sud, són els seus límits. Així, 
un document del 1691 esmenta Sant Joan de 
Bedenga si ve de Bellcaire. Bellcaire pertanyia 
al comtat d’Empúries i fou residència habitual 
dels comtes des de la fi del segle XIII, quan el 
comte Ponç V hi feu bastir el castell, fins a la 
primeria del XIV. Posteriorment, formà part de 
la baronia de Verges, per la qual cosa no revertí 
a la corona amb el comtat d’Empúries. Aquesta 
baronia pertangué des del 1418 als vescomtes 
de Rocabertí i a una línia d’aquest llinatge, la 
dels barons de Sant Mori. Passà als Cardona, i 
el 1587 la baronia fou incorporada a la corona 
reial. El 1698 Bellcaire va entrar a formar part de 
la batllia reial de Verges.

EDUARD CARBONELL I ESTELLER

Un indret amb tanta història 
ha de conservar per força un 
ric patrimoni monumental que 
reflecteixi la seva història.

Un indret amb tanta història ha de conservar per 
força un ric patrimoni monumental que reflec-
teixi la seva història. No farem ara una anàlisi 
detallada, només citarem els conjunts patrimo-
nials que conserva i que representa en aquest 
conjunt la incorporació de Ca la Pepeta que 
l’Ajuntament ha adquirit recentment.

Fent aquest ràpid repàs, citarem els diferents ja-
ciments arqueològics i monuments conservats: 
Can Gusó (restes neolítiques i vil·la romana fins 
al Baix Imperi); restes ibèriques al nucli antic 
del poble; l’Era de Can Llapart (lloc agrícola 
des d’Ibèric fins a Romà); poblat ibèric del Puig; 
una premsa de vi de l’època romana; l’església 
de Sant Joan, necròpolis i església antiga amb 
fonaments romans i l’església en part preromà-
nica i romànica, quines pintures murals romà-
niques s’arrencaren el 1948 i es conserven, en 
part, al Museu d’Art de Girona; són d’influència 
francesa i es poden datar cap a la primera mei-
tat del segle XII. Seguint aquest repàs, citem el 
Castell amb el seu recinte fortificat i diverses 
dependències, i la capella; el safareig amb molí; 
la plaça de l’Oli, amb construccions dels segles 
XV al XVIII; el dipòsit de l’aigua, modern.

En aquests testimonis cal incloure ara el Mas 
Quintana, conegut com a Ca la Pepeta. Catalo-
gada amb règim de protecció BCIL - Bé Cultural 
d’Interès Local – de l’Inventari del Patrimoni Ar-
quitectònic de Catalunya des de 2019.

És una masia del segle XVIII situada en el cen-
tre del municipi, a prop del Castell de Bellcaire. 
És una estructura de planta rectangular, cober-
ta amb teulades de doble vessant i teules àrabs; 
la porta principal és de mig punt i adovellada, i a 
sobre hi ha una finestra renaixentista.

Bellcaire, 
un poble amb patrimoni
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Aquest monument, ara catalogat, ocupa la part 
central del municipi, i omple un període i uns 
costums que constitueixen la vida comuna dels 
habitants de Bellcaire.

És un encert, al meu entendre de l’Ajuntament 
haver adquirit aquest edifici, tant perquè omple 
un buit en els testimonis de la història del muni-
cipi, com per la situació que ocupa i explica el 
creixement del municipi més enllà dels edificis 
nobles. També detalla la vida dels habitants del 
municipi, fora de nivells d’aristocràcia i església.

A més Ca la Pepeta té, en les seves construc-
cions, moltes possibilitats de desenvolupar una 
sèrie de serveis municipals ara distribuïts en 
espais diversos i allunyats, dins del terme muni-
cipal. Centralitzar gran part dels serveis, per fer 
més còmode l’administració dels bellcairencs. 
Caldrà donar funció als seus espais, a la vega-
da que els grans conjunts històrics prenen un 
paper més específic.

ta ens porta a una època que caracteritza més 
recentment la vida del municipi. La vida actual, 
la vida dels seus habitants, per completar un 
discurs que descriurà la vida de Bellcaire, fins 
avui. També les administracions, sigui Consell 
Comarcal, Diputació i Generalitat. Doncs si no 
intervenim a Ca la Pepeta tindrem només una 
visió fragmentària i antiga de Bellcaire, doncs 
tindrem només monuments del passat que ja no 
expliquen la vida d’ara. Serà com un pessebre 
d’edificacions antigues lluny de l’actualitat, com 
sol passar en alguns municipis de la mateixa 
Costa Brava que han sucumbit al turisme i han 
abandonat la seva vida actual. I la seva història 
recent.

L’emplaçament del municipi, al costat dels seus 
jaciments i construccions històriques que l’ex-
pliquen, està situat entre els dos parcs naturals 
dels Aiguamolls de l’Empordà, pel nord, i pel 
parc natural de les Illes Medes i el Baix Ter, pel 
sud. Parlem doncs de Patrimoni Natural, si fins 
ara ho hem fet del Cultural. I en aquest terreny 
penso també que Ca la Pepeta pot explicar 
aquest aspecte fonamental de Bellcaire. Situat 
al peu del Montgrí, amb el mar a l’esquena, i 
confluint els dos parcs naturals just al costat en 
el seu territori, caldrà incorporar el patrimoni 
natural, amb l’antic estany de Bellcaire, al seu 
discurs. Presidit pel Montgrí amb el seu castell, 
que sembla que vigili el municipi bellcairenc, i 
amb aquesta riquesa de monuments històrics 
que conten la seva història, vinculat també al 
patrimoni natural podrem seguir la vida de Bell-
caire d’Empordà.

Cal que tots els habitants del municipi participin 
de l’adquisició i arranjament de Ca La Pepeta. I 
això passa perquè el monument forma part del 
discurs de la vida de Bellcaire. Tenim l’edat mi-
tjana, tenim el món modern, però Ca la Pepe-

Cal que tots els habitants del 
municipi participin de l’adquisició 
i arranjament de Ca La Pepeta. I 
això passa perquè el monument 
forma part del discurs de la vida de 
Bellcaire.
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Fa deu anys el sector de les àrees d’au-
tocaravanes era un tipus d’establiment 
turístic pràcticament inexistent tant a 
Catalunya com a la resta de l’estat; 
mentre que a França o Alemanya es-
taven més que normalitzades. Com en 
tantes altres qüestions Europa feia anys 
que ens esperava, però també va servir 
per projectar una nova iniciativa que va 
esdevenir el primer establiment turístic 
a Bellcaire d’Empordà l’any 2015: l’Àrea 
camper Massís del Montgrí.

La idea que fonamenta aquest servei 
és oferir allotjaments específics per 
aquests vehicles en matèria d’acces-
sos i logística, amb la voluntat d’estimu-
lar un estil de turisme que no pretén 
instal·lar-se durant un llarg període 
de les vacances en un mateix esta-
bliment o territori, sinó que promou 
la pernoctació amb facilitats per 
conèixer l’entorn natural i sociocul-
tural com també per canviar d’esta-

bliment turístic d’una manera més iti-
nerant que allotjaments més clàssics 
del sector. En la seva majoria les àrees 
campers no ofereixen grans serveis lú-
dics o gastronòmics pensats per grans 
volums de turisme i, per tant, el preu per 
la pernoctació i prestació de serveis es-
pecífics per les àrees d’autocaravanes 
també és menor.

En aquestes circumstàncies l’àrea cam-
per d’autocaravanes Massís del Montgrí 
inicialment va ser regulada com a “pàr-
quing d’autocaravanes”, una terminolo-
gia legal amb la qual l’estat espanyol i 
la Generalitat de Catalunya limitaven 
aquests establiments a l’hora de pro-
porcionar serveis als clients i també els 
deixava exempts de complir obligacions 
normatives que sí que eren obligatòries 
per altres sectors com els càmpings i 
els hotels. Aquesta ambigüitat que va 
generar certes discrepàncies dins el 
sector s’ha aclarit l’any 2021 amb un 
paper fonamental de l’àrea camper de 
Bellcaire com a representant, essent 
al capdavant de la regulació turísti-
ca de l’associació d’àrees i campers 
d’autocaravanes de Catalunya, que 
les situa al mateix nivell legal i normatiu 
que tots els establiments turístics nacio-
nals i europeus.

Si algú ha fet mèrits per promoure 
aquesta legislació, ha estat el 30% d’in-
crement anual d’autocaravanistes que 
escullen les àrees campers com un 
destí turístic fiable per l’especifici-
tat i itinerància del seu servei; molt 
lluny de perjudicar grans empreses 
turístiques campistes i hoteleres, 
que encara ofereixen serveis als au-
tocaravanistes que volen estades 
més prolongades prioritzant l’inte-
rior d’aquests establiments, així que 
tothom content. A més, les han incre-
mentat notablement un turisme diferent, 
allargant la temporada turística amb 
més diversitat de públics.

ÀREA 
CAMPER MASSÍS MONTGRÍ
BLAI MOLINA TRULLÀS

REFERENT EN LA REGULARITZACIÓ 
TURÍSTICA D’AQUEST SECTOR
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A Bellcaire l’àrea camper ha afavorit els comerços del 
poble que agraeixen que la població bellcairenca hagi 
augmentat la seva vocació d’interès turístic; tots els feed-
backs dels establiments han estat molt positius. A l’estiu 
també resulta un espai de trobada social per la gent jove 
i de totes les edats que vol passar la tarda a la fresca fent 
un break a la Mimosa, la foodtruck amb zona d’esbarjo 
i piscina que avitualla als autocaravanistes i les visites 
cada vegada més habituals.

Aquest establiment està adherit als comerços del Parc 
Natural del Montgrí i les Medes des del 2018 amb la ferma 

possibilitat de ser el nou punt d’informació turístic del Parc 
a la zona d’entrada oest, una funció transversal i trans-
cendeix el servei de pernoctació per incloure la informació 
turística, l’ecologisme i la sostenibilitat del parc natural a 
tots els visitants al territori.

Aquest és un estiu rellevant pel que fa a la prevenció i cura 
preventiva del Parc Natural del Montgrí a causa de les 
temperatures que al Juny ja han avisat, i es compta amb 
la responsabilitat i col·laboració de tothom.

  estiu !Bon
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En Rossend Arqués, professor de Filologia Italiana a la UAB i coordinador del Màster Universitari en Estudis Teatrals 
(MUET), viu al carrer del Turó de Bellcaire, des d’on contempla, d’una banda, el Canigó, i de l’altra el Montgrí. És un 
dels principals estudiosos de la figura i obra de Dante Alighieri, de qui ha participat en una traducció comentada 
de la seva gran obra, la Divina Comèdia, publicada en tres volums enciclopèdics. L’any passat es va fer mereixedor 
del prestigiós premi Natalino Sapegno als estudis d’història literària, que han rebut grans estudiosos de la literatura 
italiana. Compartim un matí d’estiu parlant de la seva passió per la literatura i pel territori on s’ha establert.

Com neix la teva vinculació amb Bellcaire?
El primer vincle directe va ser amb la professora Anna Saurí, 
que en aquell moment era alumna meva en un doctorat 
que jo impartia a a Universitat Autònoma. Vam arribar a 
publicar junts el “Secretum” de Petrarca per l’editorial 
Cátedra. La seva mort em va entristir moltíssim. En conservo 
un gran record.  D’aquell vincle que es va establir, es va 
anar gestant que trobéssim aquesta casa on, tot i no ser 
arquitectònicament allò que desitgem, té la virtut que veiem 
el Canigó per una banda i el Montgrí, per l’altra. Després, a 
Bellcaire hi viu l’Eduard Carbonell, amb qui ens coneixem 
de fa temps. I els arrossars, els camins que porten a Tor, a 
Verges, a Sobrestany, la capella de sant Joan, el castell, etc. 
han fet la resta.

Què t’atreu de l‘Empordà?
No ho sé. Les lectures de Pla, de Ruyra, de Caterina Albert, 
que han definit perfectament aquest territori, m’hi han fet 
somiar. L’Empordà té la gràcia de tenir mar i muntanya a 
tocar. Realment és una plana molt interessant, amb llocs 
molt bonics i plens d’història. Hi ha poques terres tan 
atractives. És la nostra Toscana.…

La teva vida professional l’has dedicat a la 
llengua italiana
Recordo quan, en llicenciar-me a la UB, la professora 
Puigdomènech em va dir: “Ja saps que no podràs viure de 
l’italià, no?”. Jo li responia: “Sí, ja ho sé. Ho faig per pura 
passió…”. Tot i que, al final, ha estat tot el contrari, he viscut 
de la meva passió, l’italià. Vaig estar molts anys a Itàlia 
donant lliçons de català i castellà, mentre la meva dona, 
veneciana, tenia càtedra en un institut allà. Fins que es va 
obrir la possibilitat de tornar aquí i entrar a la UAB i no ens 
ho vam pensar dos cops. Va ser un encert pels dos del qual 
no ens penedim gens.

I t’has especialitzat en Dante… Com neix aquesta 
passió?
A través de la lectura dels “modernists” americans i 
anglesos com Ezra Pound i T.S. Elliot entro en contacte amb 
Cavalcanti i Dante. A partir d’aleshores ja no he deixat de 
llegir-los. No és tant un interès intrínsec des de sempre per 
a la literatura medieval i per Dante, sino que la vida m’hi ha 
anat conduint.

Fins el punt que acabes convertint-te en el 
gran especialista en Dante, si més no a nivell de 
Catalunya
Sí, és cert. Fa anys, de tota manera, que un grup 
d’estudiosos distribuïts entre la Complutense de Madrid, 
la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de 
Barcelona, intentem treballar junts, cadascú en les seves 
línies de recerca. Sí que en sóc d’especialista, una mica, 
però moltes coses les hem fet col·lectivament. Des de fa 
uns anys estic treballant sobre la relació entre art i poesia 
en Dante. He publicat algunes monografies i he creat una 
revista per estudiar el tema. És diu Dante e l’arte.

Qui és Dante per a Rossend Arqués?
És un dels més grans poetes que he pogut llegir mai. Ara, 
per exemple, estic treballant en el Cant 17 de l’Infern per a 
una edició que es farà a Itàlia de la Divina Comèdia i estic 
absolutament fascinat. Cada vers que llegeixo em genera 
autèntica admiració per la seva aptitud no només d’imaginar 
móns sinó de fer versos. I també la capacitat d’arribar a 
les profunditats de l’ànima humana. És un gran artista, no 
només poeta, sinó també teòleg, filòsof… però sobretot 
poeta, és un gran artista del vers i de la narració en vers. El 
pots llegir i rellegir vegades i més vegades i… és brutal!

“La Divina Comèdia de Dante és 
l’aventura de l’home a la terra”

ENTREVISTA 
A ROSSEND ARQUÉS

ABEL FONT

EL CASTELL 66   [15]



A qui és comparable?
Sense molestar els clàssics, a Shakespeare! Per a mi els 
dos grans son Dante i Shakespeare. Les mateixes sorpreses 
que et pots trobar a les cançons o sonets Shakespeare, les 
trobes en Dante.

Quina ha estat la percepció de Dante a 
Catalunya?
Depèn una mica de l’època. L’any 1921, per exemple, en 
el sisè centenari de la mort de Dante, Catalunya va ser 
capdavantera del tractament de la seva figura. Entre altres 
coses perquè teníem la traducció d’Andreu Febrer i va ser 
el moment de posar en valor això. Moltes dècades abans, 
els artistes romàntics catalans, com Pau Milà i Fontanals, 
germà del gran filòleg Manuel Milà i Fontanals, i Claudi 
Lorenzale, anaren a Roma on conegueren l’obra d’un grup 
artistas alemanys, que s’anomenaven natzarens, els quals 
tenien un gran interès per Dante. Tornaren a Barcelona amb 
un bagatge important de dantisme il·lustrat. Més tard, vé 
el Modernisme, continuador de la petja dels prerafaelites 
anglesos que n’havien il·lustrat la Vida Nova i la Comèdia 
i, és clar, després hi ha una eclosió de diversos artistes i 
poetes catalans o poetes grans lectors de Dante (Carner, 
Ruyra, Segarra, Espriu, Comadira, Maria Mercè Marçal, Joan 
Francesc Mira…).
Cal fer particular esment de Josep Ma de Sagarra, que 
fa una excel·lent traducció de la Comèdia. Una operació 
complicada, perquè traduir Dante com ho fa ell, és molt 
difícil. Ell fa rimar els tercets! I és clar, respectar les rimes 
en una obra tan complexa en la qual les rimes, cada una 
d’elles, tenen una íntima relació amb el discurs, més que 
en qualsevol altra obra poètica, és summament difícil, si no 
impossible.

Perquè és tan important la Divina Comèdia?
Doncs perquè és gran, intensa, monumental, profunda… En 
definitiva, és la reunió no enciclopèdica de tots els sabers i 
sobretot és l’aventura de l’home a la terra. Quin és el destí 
de l’home? No és només menjar, o el sexe o els diners... 
L’home ha d’extreure el màxim potencial del seu destí i no 
entretenir-se en superficialitats. El destí espiritual de l’home 
sense perdre’s en coses terrenals. Dante, primer baixa a 
les profunditats del mal, on troba totes les roïneses de la 
humanitat i després fa l’ascens ascètic fins a la vista última 
de Déu seguint realment allò que Aristòtil deia que era el 
destí de l’home, val a dir, la contemplació de la divinitat. La 

Divina Comèdia és aquest viatge. Primer una baixada fins 
els inferns i després la pujada a poc a poc fins a l’últim lloc 
en el qual ell pot dir “encara hi ha llum”. I quan s’acaba la 
percepció física s’acaba el poema, perquè l’home ja no pot 
anar més enllà, si més no per a Dante.

Una experiència tant fenomenal com aquesta no 
és a l’abast de qualsevol lector…
Hi ha una primera lectura possible, diguem-ne que ingènua. 
No cal ser super especialista per assolir-la. Però és evident 
que, com més coneixement, com més notes té l’edició, 
més aprofites i aprecies la lectura de la Comèdia. Per 
aquells qui hi entrin per primer cop, estaria bé agafar una 
edició mínimament comentada. Les notes han de servir 
de guia. Per exemple, l’edició de Sagarra és força útil 
en aquest sentit, malgrat les dificultats d’aquesta versió, 
malgrat l’obsessió del traductor per fer rimar el text. Però 
també i sobretot la nostra en castellà per Akal, pensada 
expressament per un públic ampli. Tot i que també pot ser 
bonic, en una primera lectura, deixar-se perdre pel text 
i deixar-se impactar sense més guies que el gust per la 
lectura. 
Ara estic treballant és un cant contra la usura. El pare de 
Dante era usurer i ell odia la usura. Es pot dir, fins i tot, 
que hi una relació edípica important amb el seu pare. Ell 
odia l’acumulació capitalista de diners… En el fons, Dante 
és anticapitalista. Heus aquí una de les claus de la seva 
modernitat i de l’interès que encara avui pot suscitar la seva 
obra.

Has estudiat també molt el teatre.
Sí, precisament, Dante és una gran obra de teatre. El 56% 
del text de la Divina Comèdia són diàlegs. I amb molta 
gràcia! Des del punt de vista lingüístic fa servir recursos 
orals. Hi ha estudis que m’agraden molt sobre aquest 
aspecte de l’obra dantiana. Però sí, és cert, jo m’he dedicat 
molt a estudiar la influència del teatre italià en el teatre 
espanyol dels segles XVI i XVII, l’època en què neix el teatre 
tal com l’entenem ara, el teatre “a la italiana”. Però també 
posteriorment. Vaig dedicar molt temps i molts esforços a 
l’estudi del teatre de Carlo Goldoni a la península ibèrica 
i el paper que va tenir-hi en gèneres com la “zarzuela” i el 
“entremés”. 

I ara… Quins son els fronts oberts entorn Dante?
Se’m va acudir obrir una línia relativament nova sobre Dante, 
és a dir tot allò que té a veure amb la seva relació amb l’art, 
com ja he dit abans, dintre de la qual hem publicat a Itàlia 
uns estudis sobre els manuscrits il·lustrats de la Comèdia. 
Ja n’han sortit 4 volums. El darrer és sobre els dibuixos que 
Botticelli va dedicar al poema. En ells s’analitza la relació 
text-imatge en una part mínima però significativa dels 800 
manuscrits que es conserven de l’obra cabdal de Dante, i 
també en les primeres edicions impreses del poema dantià. 
A més, i a banda de la cura de l’edició del volum anual de 
la revista Dante e l’arte, estic treballant, conjuntament amb 
altres col·legues, en un llibre sobre tot allò que els pintors 
de “judicis universals” van aprendre de Dante i la seva obra, 
des de mitjant segle XIV fins a final del XVI (per exemple, les 
pintures d’Orcagna de Santa Maria Novella a Florència). A 
més volem reflexionar sobre l’art que va veure Dante i fins a 
quin punt aquesta experiència artística va influir en la seva 
manera de concebre i de realizar la seva obra poètica. En 

Un 2021 carregat de publicacions
L’any 2021, coincidint amb la celebració del 700è 
aniversari de la mort de Dante, va ser un any 
especialment prolífic pel que fa a publicacions on hi 
ha intervingut Rossend Arqués. La més important 
d’elles és la nova traducció de la Divina Comèdia de 
Dante (Akal, 2021, tres volums) amb la col·laboració 
de Juan Varela Portas, Carlota Cattermole, Chiara 
Cappuccio, Eduard Vilella i Raffaele Pinto. Però 
també una edició comentada de la poesia completa 
de Guido Cavalcanti, publicada en castellà (Cátedra, 
2021); Una traducció al català de la “Vida nova” 
(Adesiara, 2021); i la plaquette “Cançons per a la 
noieta de pedra” de Dante (Laie Edicions, 2021).
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aquest volum, que sortirà a final d’any o començament del 
2023, hi participen els millors historiadors de l’art.

És llegidor en Rossend Arqués?
Era un gran llegidor, llegeixo bé en cinc llengües més 
alemany, amb una mica més de dificultat.

A banda de Dante, què téns damunt la tauleta 
de nit?
Ara, precisament, per l’Any Ferrater, m’ha interessat 
molt la biografia de Jordi Amat sobre Gabriel Ferrater. 
M’encanta la seva poesia i tot el que va representar per 
la seva època. El llibre és molt interessant, però et deixa 
molt mal cos, perquè no s’està de retratar com el mateix 
Gabriel Ferrater era el seu primer i principal enemic i com 
es va maltractar en vida, sobretot a través de l’alcohol.
També m’he llegit la biografia sobre Miró escrita per 
Josep Massot, centrada en els anys del franquisme i les 
contradiccions que sentia Miró sobre si tornar o no, i un 
cop aquí acceptar o no els reconeixements que li feien. 
Molt interessant. A més també estic llegint un llibre de 
Cartarescu sobre les dones, o poesia… Però realment 
acabo tan cansat de treballar que, sovint, el que menys 
vull és posar-me a llegir més.

I música?
Tot i que m’agrada molt el blues, jo sóc bastant de 
música clàssica: Brahms, Beethoven, però també Puccini, 
Rachmaninov, etc. Estem abonats a la Filharmònica de 
Berlín i cada dissabte escoltem el concert sencer com si 
fóssim realment a Berlín. Fins i tot ens mudem, ens posem 
elegants. I aquí, a l’Empordà, ha estat un autèntic plaer 
descobrir la Schubertíada de Vilabertran o el Festival de 
Torroella.

Et genera conflictes la traducció? És 
precisament en italià, la teva especialitat,  que 
es forjà l’expressió “traduttore - traditore”... El 
traductor és un traïdor a l’original?
Tota traducció és un repte. La fórmula italiana és molt 
bonica formalment però no parla del nucli essencial 
de l’exercici de la traducció. Una traducció mai no pot 
abastar tot l’original, és impossible, perquè cada llengua, 
i en particular la llengua literària, és un sistema molt 
complex. Traduir és triar i, en aquest sentit, “trair”. Tots 
els esforços d’un traductor haurien d’anar encaminats 
a fer recrear en el públic lector de cada època l’efecte 
que l’original va tenir en el seu temps, conservant-ne 
fins on sigui possible la diversitat, és a dir, l’alteritat. No 
aplanar-lo per fer-lo més llegible. I com que és impossible 
que tot l’original passi a la llengua de la traducció, cal 
que el traductor escapci aquells elements que poden 
crear malentesos, que poden impedir la transmissió dels 
missatges essencials d’aquell text concret. Nosaltres, 
per exemple, en contra d’allò que pensava Josep M. De 
Segarra o d’Àngel Crespo, en la nostra edició castellana 
de la Divina Comèdia (Akal, 2021), hem prescindit de 
la rima perquè mantenir-la significa introduir elements 
conflictius en un sistema poètic molt precís, com és el de 
Dante. Jo he aplicat la mateixa fórmula a la meva versió 
catalana de la Vida nova (Adesiara 2021). De tota manera 
hi ha una altre punta aspecte que a mi em fascina. Walter 
Benjamin, un dels pensadors més profunds i creatius del 
segle XX, diu que tota traducció no només recull alguns 

aspectes de l’original sinó que fins hi tot en desvetlla 
altres que l’original mateix no evidenciava suficientment o 
ni preveia.

Tot es pot traduir al català? Quin text de Dante 
o qualsevol altre autor no s’ha publicat mai i 
t’agradaria traduir?
Òbviament, tot és pot traduir a qualsevol llengua. A 
aquestes alçades de la pel·lícula ningú no pot fer el ridícul 
espantós d’aquell president del govern espanyol, l’Adolfo 
Suárez, que en una entrevista al París Match el 1976 
assegurava que no es podia ensenyar química nuclear 
en català o en euskera. “Siguem seriosos”, afegia. Una 
llengua amb una tradició literària, científica i lexicogràfica 
com la catalana té totes les possibilitats de qualsevol altra 
llengua moderna. Només cal que nosaltres, els parlants 
d’aquesta bellíssima llengua, ens decidim a emprar-la 
sempre. 
Per part meva estic treballant en una versió catalana 
de les 15 grans cançons que Dante va escriure 
majoritàriament entre la Vida nova i la Comèdia i que 
contenen el mite de l’antibeatriu, és a dir, d’una dona 
salvatge i dura oposada d’alguna manera a la Beatriu que 
trobem en els altres dos textos esmentats. En trindreu 
notícies.
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Consell dels infants
AluMNAT DE CM DE L’ESCOLA EL RAJARET

Aquest curs, escola i Ajuntament hem iniciat un pro-
jecte conjunt: El Consell dels Infants. Un espai on els 
infants fan arribar al Ple municipal diferents propos-
tes dirigides a l’escola, el municipi, els infants del mu-
nicipi, la gent gran, els joves...

Aquest any, els representants del Consell hem estat 
el grup de CM i vam decidir fer propostes de millora 
en espais del municipi. Un dia vam anar a mirar pel 
poble a veure quines coses es podien millorar.

En el poble hi havia moltes coses a millorar i vam 
decidir quines eren les que ho necessitaven més. 
Després vam fer 3 grups i ens vam posar a treballar: 
un grup va treballar les Escales que pugen al dipòsit, 
l’altre el Dipòsit i el darrer, el Local Social.

Vam escriure les propostes de cada ubicació i vam 
construir una maqueta per acompanyar-ho.

Les nostres propostes van ser:

AL LOCAL SOCIAL:
• Posar xarxes noves a porteries i cistelles.

• Reparar les rajoles de les grades.

• Posar cistelles baixetes al costat de les grans.

A LES ESCALES:
• Posar papereres en el replà de l’escala.

• Pintar les parets de l’escala de color crema per 
netejar-les.

• Deixar una paret perquè els més joves puguin fer 
grafitis amb l’ajuda d’especialistes.

A LA ZONA DEL DIPÒSIT:
• Pintar la base del dipòsit de color crema.

• Tapar el forat amb terra bona i plantar-hi plantes.

• Posar una tanca al mirador, papereres, taules de 
pícnic i gespa artificial.

• Fer un camí que vagi des del carrer de baix fins 
al dipòsit.

Acabat tot, el dilluns 7 de febrer vam anar a l’Ajunta-
ment a presentar els nostres treballs. Quan el grup 
de les escales van acabar d’explicar la seva part, 

l’Ajuntament els va proposar que era bona idea però 
en comptes de pintar a la mateixa paret, ubicar-ho 
al pàrquing de l’ermita de Sant Joan. Nosaltres vam 
estar d’acord. Quan els del Dipòsit van acabar, l’Ajun-
tament va comentar que encara no poden fer gaire 
cosa per temes burocràtics, però ens van suggerir 
que des de l’escola podíem presentar el dibuix que 
decorés el dipòsit, seguint l’exemple del dipòsit d’Ul-
tramort. La idea ens va agradar i hi estem treballant. 
Quan el grup del Local Social va acabar de contar la 
seva part, l’Ajuntament va dir que ja s’havien fet millo-
res, però mirarien de resoldre el tema de les cistelles 
més baixes.

És un treball que ens ha portat temps i dedicació, 
però alhora hem après i n’estem orgulloses i orgu-
llosos.

Acabar dient que en aquests mesos, l’Ajuntament ha 
pintat les escales i ha posat les cistelles petites, no 
obstant això malauradament, aquestes millores no 
s’han respectat i les parets tornen a estar guixades i 
les cistelles petites doblegades.

Us animem que entre tots i totes respectem aquestes 
millores i els espais del municipi per mantenir-ho el 
més net i cuidat possible.
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CARNAVAL
El dia 26 de febrer L’AMPA va recuperar el carnaval del poble tot 
amenitzant amb música i una passarel·la on la mainada podia 
escollir la seva cançó i fer una desfilada de disfresses.

Els alumnes de sisè també van vendre coques i L’AMPA oferia 
xocolata desfeta

En finalitzar la jornada es va sortejar unes entrades pel Planeta 
Màgic de Figueres (no disposem fotos de l’esdeveniment, però si 
el cartell informatiu).

FIRA BANDERA DE CATALUNYA
L’AMPA va organitzar una parada de treballs manuals medievals 
per amenitzar la jornada.

SANT JORDI
El dia 23 d’abril vam celebrar la diada d st. Jordi.

Es van vendre roses, fins i tot els alumnes de sisè van fer entrega 
a algun domicili.

També es va fer una recol·lecta de llibres entre totes les famílies 
de l’escola i es va fer una parada a l’entrada del poble on, qui en 
volia n’aportava una donació voluntària.

FIRA ESCOLAR
L’1 de maig, a la plaça del castell es va celebrar la Fira escolar 
d’enguany on els infants podien participar tot jugant amb els jocs 
tradicionals de la Fira escolar.

En acabar tots els participants es van endur un joc d’obsequi.

Tot seguit l’ajuntament va fer el tancament de festa amb l’actuació 
del mag Raul Black.

CURSA CICLISTA
L’AMPA va organitzar un bar per la cursa ciclista, oferint esmorzar 
i begudes per participants i acompanyants.

LA CASTANYADA
El passat mes d’octubre va tenir lloc a l’Escola el Rajaret la festa 
de la castanyada. Molt contents de recuperar la festa popular 
després dels anys covid i poder coure castanyes per tothom.

Els alumnes de sisè van preparar coques i dolços deliciosos.

EL CASTELL 66   [19]



UN ANY D’IL·LUSIÓ
Junta de l’Associació de Joves de Bellcaire

“Por” és la paraula que encara ens assetjava després 
d’un 2020 parats per culpa de la COVID, i de la qual 
encara se’n sentia l’eco el 2021. Tot i això, i la falta 
d’iniciativa als pobles veïns, des de l’Associació de 
Joves de Bellcaire d’Empordà vam apostar per tirar 
endavant un munt de propostes valentes i atrevides.

Sens dubte, la que va captivar a tothom va ser el 
concert de la Nit Jove, que es va dur a terme el 10 
de juliol de 2021. I, com no havia de triomfar comp-
tant amb artistes com Suu i, la ja repetidora, Banda 
Neon?

No obstant això, cal dir que no va ser bufar i fer am-
polles. El simple fet d’organitzar una festa jove amb 
voluntaris i amb poc pressupost ja és un repte. Així 
doncs, coordinar més de 500 assistents en localitats 
individuals amb la normativa COVID encara vigent, 
no feia sinó afegir una pressió que es palpava a les 
complicacions del desenvolupament de l’esdeveni-
ment.

Ara, però, podem dir amb molt d’orgull que la festa 

VA SER TOT UN ÈXIT! La nit del 10 de juliol de 2021 
vam aconseguir construir un espai segur i adequat 
per a tots els públics: des de les famílies del poble 
que van voler venir a sentir la Suu a una hora raona-
ble, fins als més atrevits que van gaudir de les ver-
sions de Banda Neon.

En aquest sentit, des de l’Associació estem oberta-
ment orgullosos d’haver pogut tirar endavant aques-
ta nit jove amb el suport de l’ajuntament del poble. 
Hem rebut moltíssimes felicitacions davant la valen-
tia d’apostar per un dels sectors més afectats per la 
pandèmia: la cultura.

Amb el poc temps que portem d’any, hem estat pre-
sents a diversos actes i esdeveniments del poble, 
com per exemple, la gestió conjunta amb l’On-
colliga de la Taverna de Bandera de Catalunya. 
Aquesta activitat, tot i permetre’ns estar a darrere 
d’una barra – que és el que més ens agrada – ens 
ha obligat a adaptar-nos i a millorar certs aspectes 
de gestió i coordinació de tasques amb altres asso-
ciacions, que, per la tipologia d’activitats que hem 
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estat fent fins ara, encara no havíem tingut ocasió 
de treballar.

Així doncs, aquest any tornem més forts i animats 
que mai amb l’activitat estrella de l’Associació de Jo-
ves, la NIT JOVE 2022, que es farà el dissabte 9 
de juliol.

Aquest 2022, seguint amb la idea de preparar 
una festa per a tots els públics, comptarem amb 
les actuacions de:

El Pony Pisador, grup familiar i festiu, que farà 
que tots els bellcairencs i bellcairenques esti-
guin tot l’any cantant “EL MEU PARE ÉS UN FOR-
MATGE!”. Per saber sobre què parlem, només cal 
venir al concert...

Despit, grup amb fortes arrels al poble i a la zona, 
que ens estrenarà els seus nous temes perquè 
els pugueu cantar a tot arreu; i

Banda Neon, que com que venen per tercer any 
consecutiu ja ens han demanat empadronar-se 
al poble!

Esperem que tothom assisteixi al gran esdeveni-
ment i gaudeixi tant com ho fem nosaltres cada 
any!

Amb tot, ara ja farà aproximadament 4 anys que 
l’Associació es va reactivar i no podríem estar més 
contents de com està anant. Tot i les dificultats que 
hem passat, considerem que l’Associació compleix 
al 100% amb el seu propòsit: generar un incentiu fort 
perquè tot el jovent del poble tingui ganes i motivació 
per quedar-se aquí, crear un punt de trobada per tots 
els bellcairencs i bellcairenques i organitzar activi-
tats que aportin valor i facin créixer al poble!

A grans trets, podríem dir que el que volem és que hi 
hagi un fort sentiment de pertinença al poble, cosa 
que, de moment, estem aconseguint a una velocitat 
sense precedents.

SALUT I FESTA!
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S
ense cap voluntat de semblar preten-
siós, que després de més de quaran-
ta anys de Bandera de Catalunya per 
Divendres Sant, que algú pugui con-
siderar la representació d’aquest any 
com innovadora, pot i ha de ser entès 
com una injecció d’autoestima i auto-
confiança com a poble hereu d’aquell 

que el 1979 va unir, il.lusionar, coordinar i sensibilit-
zar Bellcaire al voltant de la representació històrica 
d’un dels moments més importants de les nostres 
terres,  La Fi del Comtat  d’Empúries i la desviació 
del Ter.

Sobretot l’autor de l’obra, Esteve Albert, però també 
tots aquells homes i dones que han contribuït durant 
tots aquells anys a mantenir viu aquell sentiment 
de responsabilitat amb la seva història, no es po-

dien  pensar que es convertiria aquesta jornada de 
Setmana Santa en un moment de nostàlgia cap a 
una única manera de representar l’obra, els quinze 
quadres de recreació històrica a la façana principal 
del Castell Palau de Bellcaire. Però les darreres edi-
cions prepandemia en què van ser tot un èxit les vi-
sites teatralitzades al voltant i interior del castell, i 
les dues edicions de l’era covid ens han aportat la 
certesa que aquella obra amb tants arguments his-
tòrics pot oferir-nos moltes possibilitats d’explicar la 
història dels segles XIV I XV de les nostres terres, i 
fins i tot trobar símils amb fets contemporanis d’avui 
dia que es converteixen en història en el mateix mo-
ment que estan passant.

La visita teatralitzada de Bandera 2022 ha vol-
gut destacar el paper que tenien el pelegrins, els 
trobadors i els presos en les guerres i batalles 

RESPONSABILITAT
ENVERS LA NOSTRA HISTÒRIA

DAVID FONT
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com a informadors i transportadors de la història 
que estava passant i en diverses ocasions comple-
mentària i contraposada al mateix temps amb el que 
escrivans i cronistes deixaven escrit per a la seva 
perdurabilitat. 

Tot plegat, ha estat una edició plena d’il·lusió a l’hora de 
preparar, participar i actuar; així com destacar la quan-
titat de gent que per primera vegada s’han engrescat a 
formar part d’aquest projecte; nous actors i actrius que 
en altres edicions havien participat com a públic.  També 
destacar que des de la coordinació escènica s’ha pro-
curat oferir oferir papers amb text a tothom que ho de-
manava; aconseguint d’aquesta manera un dinamisme i 
pluralitat escènica.

Per tot, cal agrair a tothom que ha fet possible aquesta 
edició, i esperar que l’any que vé hi tornem a ser totes i 
tots, i fins i tot més, si voleu.
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EQUIP PUNTS J G E P GF GC

VILADAMAT 78 32 24 6 2 78 26
BISBALENC AT. 75 32 23 6 3 106 44

ROSES CITY 66 33 21 3 8 87 46

BELLCAIRE 60 32 18 6 8 75 50

VILAJUIGA 58 32 19 1 12 67 46
ST PERE PESCADOR 57 32 18 3 11 80 52

PORTBOU 48 32 14 6 12 73 67
PALS AT. 44 32 12 8 12 68 58

VERGES CF 42 32 12 6 14 63 67
CISTELLA 40 32 12 4 16 59 74

BORRASSÀ 38 32 9 11 12 55 68
BÀSCARA 34 32 11 5 16 62 67

BASE ROSES 34 32 10 4 18 60 76
EMPURIABRAVA 33 32 10 3 19 57 82

LA JONQUERA 32 32 9 5 18 52 79
VILAMALLA 20 32 5 5 22 50 105

CAPAÇ
DE COMPETIR

CLUB DE FUTBOL
BELLCAIRE
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El CF Bellcaire és quart a la classificació final de 
la lliga 3a Catalana amb el lloc assegurat fins a 
l’última jornada, que amb una d’aquelles caram-
boles que es donen al futbol s’hagués pogut arri-
bar a ser tercers, però en definitiva s’ha guanyat.

S’ha guanyat perquè el CF Bellcaire mai havia estat 
tan amunt d’una 3a catalana en què el Viladamat va 
endur-se la primera posició a pesar d’haver perdut a 
casa en l’última jornada contra el Roses City, que fi-
nalment va endur-se la tercera posició en una jornada 
marcada per la retirada de Xavier Gil; que ha penjat 
les botes després de 18 temporades essent un dels 
golejadors més recordats de la comarca.

En aquesta ocasió, però no ha superat la quantitat 
golejadora de 16 gols registrada per en Miquel Font 
del Club Futbol Bellcaire, que sense dubte és un dels 
equips candidats a rellevar la gesta de l’equip vilada-
matenc per fer més gran la història del club que va 
renéixer la temporada 2013-2014 sense saber on pot 
arribar el seu sostre.

I aquest és el valor més preuat d’una tercera posi-
ció on el sabor d’una victòria que mai no sobra, i ali-
menta les ales per somiar després d’haver construït 
un equip capaç de competir contra els millors de la 
categoria, amb la combinació d’una simbiosi perfecta 
entre els bons jugadors nascuts a casa i vinguts del 
voltant; havent crescut junts treballant en grup amb el 
compromís de tots, jugadors, tècnics i junta, amb el 
suport incondicional dels socis i seguidors que aju-
den a l’equip a portar Bellcaire d’Empordà arreu del 
territori.

Una colla d’amics que ha reforçat l’amistat dels que 
ja ho éreu, compartint victòries i derrotes, passant del 
“sou collonuts” al “cagumtot” o al “no passa res” de 
dues temporades marcades per una pandèmia que 
no ha vençut les ganes de sortir al camp a jugar la 
pilota.

S’han divertit i s’ha fet la feina amb 34 jornades per 
recordar ja pensant en la temporada vinent. Sens 
dubte l’esport té uns valors, al CF Bellcaire els ha tro-
bat tots.

FUTBOL SOLIDARI

Amb la col·laboració del jugador del Mahamadou 
Jaiteh, les samarretes antigues del CFBellcaire ser-
veixen per equipar els joves futbolistes de la població 
de Tuba Tafsir, a Gàmbia.

S’HA 
GUANYAT
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TORNA LA
XINO-XANO 
Un any més la Xino-Xano torna amb força i ja 
en van 43 edicions, en aquesta ocasió amb 180 
participants dividits en dos recorreguts de 10 i 20 
km recorrent els pobles de La Tallada, Garrigoles, 
Tor, passant pel Puig Segalar i els boscos de la 
mateixa zona.

A l’arribada esperava la sardinada habitual per 
culminar una diada completa amb bon temps i 
bona companyia.

Les properes activitats que realitzarà El Club 
Esportiu Bellcaire són:

• La Marxa Nocturna el 5 d’agost de 2022
• La Festa del Pedal amb la data pendent de 

confirmar
Molt agraïts per la vostra participació.

Club Esportiu Bellcairenc

Club Esportiu Bellcairenc
www.cebellcairenc.cat

685 47 40 49

fuster

Plaça Comtes d’Empúries, 8
17141 Bellcaire d’Empordà
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L’associació Els Bons Gats és una protectora de gats 
que va néixer a Albons l’any 2015 de la mà d’un petit 
grup de persones residents que no podien quedar-se 
sense fer res davant el patiment que es veia cada dia: 
gats atropellats, malalts, camades, superpoblació...
Es va començar, amb l’ajuda de l’Ajuntament d’Al-
bons, a esterilitzar i a rescatar gats malalts o petits 
portant-los a una casa particular en la qual es va 
adaptar el garatge per acollir-los, primer i, posterior-
ment, fer un petit refugi. Un cop rescatats aquests 
gats es va començar amb els tràmits d’adopcions per 
a tots aquells que podien aspirar a una llar. Alhora, 
es van controlar petites colònies en diferents punts 
del poble.

L’ASSOCIACIÓ
Un cop feta la feina a Albons es va estendre també 
al municipi de Bellcaire, Viladamat, Ventalló... on la 
situació era ben bé la mateixa. Després d’aquests set 
anys podem dir que estem molt orgulloses del que 
s’ha fet fins ara, més encara quan la situació dels gats 
del carrer i la consegüent convivència amb els veïns 
ha millorat molt, gràcies a controlar la pràctica totali-
tat de les colònies de diverses poblacions veïnes apli-
cant, entre altres aspectes, el mètode CER (captura, 
esterilització i retorn) com l’únic mètode ètic i eficaç 
per al control de les colònies felines. De moment, l’as-
sociació, ha realitzat unes 350 esterilitzacions entre 

gats mascles i femelles, ajudant, evidentment, a con-
trolar i disminuir la superpoblació de gats ferals en 
els nostres pobles.
Cal ressaltar que, al dia d’avui, l’associació té diverses 
desenes de col·laboradores i afiliades, està legalment 
inscrita en el Registre d’Entitats de la Generalitat, i 
en el Registre d’Associacions de Protecció i Defensa 
dels Animals, també de la Generalitat de Catalunya, a 
més de col·laborar i pertànyer a altres coordinadores 
i federacions animalistes.
Des de l’any 2015 fins ara l’associació ha donat en 
adopció més de 250 gats recollits o abandonats, molts 
eren cadells de poques setmanes que s’han trobat en 
les proximitats dels contenidors.
Tots els gats s’entreguen amb contracte d’adopció 
responsable i amb compromís de castració i es fa 
un seguiment de l’adoptant i un estudi del seu perfil 
abans de confirmar l’adopció.

COLÒNIES CONTROLADES
Els gats de les colònies controlades s’alimenten ex-
clusivament de pinso i aigua, d’aquesta manera s’evi-
ta que s’embrutin els carrers amb restes d’aliments 
orgànics. El fet que estiguin esterilitzats fa que no 
passin períodes de zel, amb la qual cosa viuen tran-
quil·lament, s’eviten les baralles entre mascles i, fins i 
tot, deixen de marcar territori amb l’orina.
I finalment, les mesures per al control de la natalitat 

ELS BONS GATS
d’Albons, Bellcaire i Viladamat

CARLES B. GORBS

Els gats de carrer han conviscut amb els humans des de fa més de tres mil anys i, possi-
blement, des de fa uns deu mil anys. Des de l’any 2015 fins ara l’associació ha donat en 
adopció més de 250 gats i n’ha esterilitzat més de 300.
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C. Major, 37  | Tel 972 78 87 90
 17141 Bellcaire d’Empordà

permeten mantenir una població més estable, con-
tribueixen a millorar l’estat sanitari dels individus i 
eviten els problemes derivats de la gestació, el part i 
l’alletament.
Els gats viuen feliços al carrer, a més, la seva presèn-
cia dona vida a molts ciutadans i encant als espais pú-
blics. Per contra, aquests gats no toleren la captivitat i 
difícilment accepten l’adopció.

LA LEGISLACIÓ I NORMATIVES
Per altra part, cal recordar que, a Catalunya, segons 
la Llei de Protecció als Animals (Decret Legislatiu 
2/2008, del 15 d’abril, per la qual s’aprova el Text re-
fós de la Llei de Protecció dels Animals), s’obliga les 
administracions locals a tenir cura de les colònies de 
gats ferals, la qual cosa ha fet que diverses associa-
cions animalistes, com la d’Els Bons Gats, signin pro-
tocols i, consegüentment, tinguin una estreta col·la-
boració amb la majoria d’ajuntaments.
Aquesta Llei de Protecció dels Animals, en l’article 16.1 
reconeix que “Correspon als ajuntaments de recollir i 
controlar els animals abandonats, perduts o ensalvat-
gits i de controlar els animals salvatges urbans”, un 
aspecte que, normalment, es va assolint amb l’estreta 
col·laboració amb determinades entitats animalistes.
En aquest sentit, tant la Generalitat de Catalunya com 
algunes Diputacions, tenen partides pressupostàries 
per a aquesta finalitat i adreçades als ajuntaments que 
les sol·liciten.
Aquesta mateixa llei reafirma que “La finalitat 
d’aquesta Llei és obtenir el màxim nivell de protecció 
i benestar dels animals, i afavorir una responsabilitat 
més elevada i una conducta més cívica de la ciutadania 
en la defensa i la preservació dels animals. Els animals 
són éssers vius dotats de sensibilitat física i psíquica, 
i també de moviment voluntari, els quals han de re-
bre el tracte que, atenent bàsicament les necessitats 
etològiques, en procuri el benestar. Ningú no ha de 
provocar sofriments o maltractaments als animals o 
causar-los estats d’ansietat o por”.
L’harmonia com a solució
Com en altres aspectes, sempre hi haurà defensors i 
detractors dels gats, uns els cuiden, respecten i ali-
menten i a d’altres els hi incomoda la seva presència. 

Caldria, doncs, ser tolerant i cercar un equilibri que 
suposi viure en harmonia entre l’home i els animals, 
en aquest cas els gats que viuen entre nosaltres des de 
fa milers i milers d’anys. No podem ignorar o eliminar 
tot allò que no ens agrada o no compartim.
En aquest sentit, des de la nostra associació consi-
derem que hem contribuït a frenar la proliferació de 
colònies de gats ferals, com també a l’alimentació con-
trolada i correcta i al seu control sanitari.
Nosaltres podem fer molta feina, però cal la responsa-
bilitat de tots perquè en cas contrari això no s’acabarà 
mai i es continuarà gastant diners públics i de les nos-
tres butxaques per taponar un problema que hauria 
sigut molt menys costós si s’hagués anat directament 
a l’arrel.
D’aquesta manera, ajudareu a la nostra associació, ja 
que el 30% de les camades indesitjades provenen de 
gats particulars no esterilitzats. I pel que fa als mas-
cles, s’evita que marxin lluny a la cerca de femelles en 
zel amb la consegüent pèrdua de l’animal que s’acaba 
afegint a una de les colònies per obtenir menjar cada 
dia.
En aquest sentit, tots aquells veïns i veïnes que vegin 
cadells, gats malalts, gates embarassades o alguna si-
tuació de maltractament o iniciació, i per adoptar gats 
petits o grans, ja saben ara on poden adreçar-se.
Com va dir Gandhi: “La grandesa d’una nació i el seu 
progrés moral poden ser jutjats per la manera en què 
tracta els seus animals”.
Si t’agraden els gats contacta amb nosaltres per saber 
com pots ajudar!

Els Bons Gats. Instagram i Facebook: els bons gats
elsbonsgats@gmail.com | Telèfons: 638 163 405 -  658 598 918
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Aquest any la Robertíada ha tornat a ser normal. S’ha 
pogut celebrar a Santa Caterina com és habitual i 
s’han pogut fer tots els actes que configuren aquesta 
entranyable trobada de cantadors en record de l’amic 
i mestre Robert Pellicer i Viader: el Concert a la cape-
lla, el Ball a l’hora del vermut i el pla fort de la jornada 
que sempre és el Dinar de Cantadors i la Cantada, 
espontània i lliure, al llevant de taula. A més a més, i 
com a novetat, es va convocar un esmorzar de carn 
a la brasa regada amb vi, que va tenir una bona 
acceptació, ja que van ser molts els amics que hi van 
acudir amb ganes de cantar ja des de primera hora.

El concert a la capella, cap a migdia, va comptar 
amb la participació dels grups Blauet, Entredós, dos 
punts: David i Meg i la Barraca d’en Toiu, tots de l’Em-
pordà i Les Cantarines que van venir de Ripoll. Amb 
un nivell artístic més que acceptable el concert es 
va tancar amb el cant comú final cantant plegats el 
Quan jo n’era petitet -una de les cançons del reper-
tori d’en Robert- i l’Exiliat - en record de l’amic Antoni 
Roviras, traspassat recentment a causa del covid.

El ball de vermut, a la sala gran de l’ermita i amb 
un format estrictament acústic a càrrec de la cobla 
de tres quartans Quarts de tres -Jordi Jordà, Raúl 
Moliner i Manel Pereira- va omplir l’espai de música 
tradicional empordanesa que va ser ballada amb 
entusiasme per una bona colla de balladors.

Finalment, el dinar –quina vedella amb bolets!- amb 
una afluència rècord de personal -unes vuitanta 
persones- i servit com és costum amb gran diligència 
per l’organització, va donar pas a una cantada molt 
participativa que es va allargar fins a quarts de vuit 
del vespre.

Com sempre, cal agrair a l’Ajuntament de Bellcaire i 
al Museu de la Mediterrània, el suport econòmic per 
poder dur a terme l’activitat i també a l’Associació 
dels Amics de Santa Caterina el seu suport logístic.

En resum, doncs, un bon retorn a la normalitat en el 
que vàrem commemorar -perquè l’any 2020 no ho 
vam poder fer a causa de la pandèmia- el desè (en 
realitat el dotzè) aniversari de la mort del nostre esti-
mat amic, familiar i company, músic i cantador, Robert 
Pellicer i Viader.

Robert, sempre amb nosaltres! Llarga vida a la 
Robertíada

VIII  
ROBERTIADA
RAMON MANENT I FOLCH
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Ja fa uns quants anys que, al Castell de 
Bellcaire, cada mes de Juliol es proposa 
un curs intensiu de cançó tradicional i po-
pular amb una durada d’una setmana, que 
sol tenir una bona participació. El curs es 
culmina aquell cap de setmana, amb un 

concert obert i gratuït al públic, en el qual s’ofereix el 
resultat del treball realitzat durant les cinc sessions de 
què consta el curs. Per completar el programa se sol 
convidar alguns grups d’aficionats del nostre entorn, 
que conreen també la cançó tradicional catalana, po-
pular o d’autor.

Aquest any l’activitat se centrarà en la pràctica del 
cant polifònic de tradició, del qual tant als països ca-
talans com a Occitània en tenim un cert patrimoni. 
Es treballaran cançons occitanes, algunes d’elles 
adaptades parcialment al català i també cançons ca-

SETMANA CANTANT. 
Polifonies CAT-OC
RAMON MANENT I FOLCH

talanes que d’alguna manera han estat tractades amb els 
procediments propis de l’anomenat “cant a veus” propi 
de tota l’àrea de la Mediterrània occidental.

El curs es desenvoluparà del dimarts 19 de juliol al diu-
menge 24 i les sessions començaran sempre a les 10 
del matí, per acabar a 2/4 de 2 del migdia. L’imparteix un 
servidor vostre.
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RAMON MANENT I FOLCH

Artur Blasco, músic i folklorista català.
Autor de “A peu pels camins del Cançoner”

CANÇONER
 “La cirereta”
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adLa Cirereta és una cançó molt festiva, recuperada ja fa 
uns quants anys dels vells repertoris de ball i de cançó del 
Pirineu. Era interpretada generalment amb el violí o el flabiol 
i sovint s’acompanyava amb l’anomenada cash-band que 
era una bateria molt casolana a base de bombo i “charles” 
mentre el músic, amb les mans i al mateix temps, tocava 
l’acordió.

Té un ritme de pasdoble molt viu i una gran diversitat 
de variants en les lletres que sempre són molt alegres i 
engrescadores.

Ha estat versionada i enregistrada per força grup de música 
folk com son El Pont d’Arcalís, Clau de lluna, El Tamborí, Els 
Tranquils, la banda de flabiol Els Francolins, Els Cantaires 
del Pla de l’Estany, etc. A Youtube en podeu trobar una bona 
mostra.

Aquí us transcric la lletra de la versió recollida per Artur 
Blasco, el més important folklorista dels nostres temps a 
casa nostra, interpretada per El Pont d’Arcalís.

I aquella roja cirera
encisadora, tan petonera,
deixa que et doni, nineta
i una estimada a ta boqueta.

I què ha de fer una nineta
enamorada i boniqueta,
més petons, nina, et faria
que fruits tindria cap cirerer.

Quan la nit de sant Joan és arribada
no hi ha noia que no estigui enamorada,
si és que el jove que la vol
buscar estar-n’hi amb ella, sol
per a dir-li ple d’amor a l’estimada.

No dormo, nina formosa, i és de veres
que et faria més petons que té cireres
el més gran dels cirerers,
i quan ja no pogués més
pregaria que ta boca me’ls tornés

Un petó   mai sol si va de veres
per això diuen que els petons i les cireres
després d’un en venen molts,
noies si no voleu pols no aneu a l’era.
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Ajuntament de
Bellcaire d'Empordà

DIA HORA ACTIVITAT

JU
L

IO
L

DISSABTE 09 12:00 h Presentació de llibre

21:00 h Nit jove

DISSABTE 23 17:30 h Visita guiada
22:00 h Cantada d’havaneres

DIUMENGE 31 12:00 h Inaguració exposició el ter

O
C

T
U

B
R

E DISSABTE 01 Dia Mundial de la Gent Gran

DIUMENGE 16 Tot el dia Fira de Sant Galderic

DISSABTE 22 11:30 h Visita guiada

G
E

N
E

R

DIJOUS 05 18:00 h Cavalcada dels Reis de l’Orient

N
O

V
E

M
B

R
E

DIMARTS 01 12:00 h Tots Sants / Memorial al cementiri

DIUMENGE 16 11:30 h Visita guiada

A
G

O
S

T

DIVENDRES 05 22:00 h Caminada nocturna

DISSABTE 13 22:00 h Nit d’estels

DISSABTE 20 17:30 h Visita guiada
22:00 h Chill Out

DISSABTE 27 22:00 h Cinema a la fresca
DIUMENGE 28 i
DILLUNS 29

FESTA MAJOR

D
E

S
E

M
B

R
E

DIUMENGE 04 Arribada del tió

DISSABTE 10 12:00 h Presentació de llibre + vermut

DIUMENGE 11 Matí Trail la Vall
Concert de Nadal del Cor Malodes
Encant de les ànimes
Pastorets

DISSABTE 24 11:30 h Visita guiada
20:00 h Fem cagar el tió

DILLUNS 26 Quina de Sant Esteve

DIMARTS 27 Recollida de cartes als Reis

DISSABTE 31 Revetlla de Cap d’Any

S
E

T
E

M
B

R
E DIUMENGE 11 12:00 h Diada Nacional de Catalunya 

(acte oficial + dinar popular)
DISSABTE 17 11:30h Visita guiada
DIVENDRES 23 vespre +
DISSABTE 24 tot el dia

Aplec Bellcaire Lletraferit


