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TELÈFONS BÀSICS
escola Pública el raJaret
972 788 035
llar d’inFants
618 861 782
ParrÒquia De bellcaire
972 788 201
mossos D’esquaDra 112
BoMBErs 112
sorEa :

telèfon d’atenció al client i reclama-
cions: 900 405 070
telèfon d’incidències i avaries a la 
xarxa: 900 816 070
telèfon per informar lectures: 900 
816 101

HORARIS SARFA
Consultar els horaris a la pàgina web: 
https://compras.moventis.es/es

SERVEI DE TRANSPORT 
ADAPTAT
qui el Pot Demanar?
• Persones grans que no disposen de 

xarxa familiar per tal que les puguin 
acompanyar.

• Famílies amb dificultats econòmi-
ques.

• Persones grans que es troben en 
circumstàncies socio-familiars 
determinades.

què cal Fer Per tal De sol·lici-
tar el servei?
1. demanar cita  als serveis socials 

de bellcaire d’empordà a través de 
l’ajuntament, per tal de valorar la 
seva situació.

2. si serveis socials valora convenient 
el servei, es podrà comprar el tiquet 
al centre cívic.

AJUNTAMENT
tel 972 788 105
www.bellcaire.cat

OFICINES MUNICIPALS
secretari: david izquierdo
secretaria@bellcaire.cat

CANVI HORARI ATENCIó 
AJUNTAMENT: 

Dilluns :
de 9 h a 14 h i de 16 h a 19 h
De dimarts a divendres:
de 9 h a 14 h

HORARI D’ADMINISTRACIó
de dilluns a divendres, de 9h a 14h
dimecres, de 16h a 19h
serveis tècnics municiPals
dimecres, de 10h a 13h. Cal
concertar cita prèvia.
ALCALDIA
dimecres. Cal concertar cita prèvia.

SERVEIS SOCIALS
dimarts de 13h a 15h
lloc: ajuntament de Bellcaire
d’Empordà. Per tal de concertar
visita cal que truqueu prèviament
al telèfon 639 028 243

PLENS ORDINARIS DE 
L’AJUNTAMENT
l’últim dimecres del mes, en mesos
alterns: Gener, març, maig, juliol,
setembre i novembre a les 20h.

RECOLLIDA 
D’ESCOMBRARIES
recollida els dilluns, dimecres i
divendres al matí.
Minideixalleria: cal accedir-hi amb
tarjeta personalitzada (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 SANITARIS
DisPensari municiPal
972 765 005
consulta mèDica
Horari:
dilluns i dimecres de 8h a 11h
divendres de 11:30h a 14h
ambulÀncia 112
consulta mèDica
CaP de l’Escala 972 776 060
FarmÀcia
lda. sara Bagué 972 788 471

TELÈFONS    
D’interès EDITORIAL    

REVISTA 61

El cicle de la vida no s’atura i 
els anys passen inexorablement. 
Quasi sense ni adonar-nos-en 
se’ns ha escolat un any més i 
estem a punt d’acabar la sego-
na dècada del segle XXI. Deixem 
enrere un any 2019 carregat de 
moviments i canvis, el més signi-
ficatiu el canvi que s’ha produït a 
l’Ajuntament després de les elec-
cions municipals del mes de maig 
passat. Canvi del qual en donem 
constància a la revista que teniu 
a les mans.

Hem de demanar disculpes 
als lectors per faltar a la cita de 
l’estiu. I és que l’acumulació de 
feines a l’equip responsable de 
tirar endavant El Castell va fer 
impossible l’elaboració de la re-
vista d’estiu. Estem treballant per 
reforçar aquells aspectes en què 
aquest mitjà de comunicació local 
i de Bellcaire consolidi els seus 
fonaments i torni a ser fidel a la 
periodicitat semestral amb apari-
cions a principi d’estiu i a finals 
d’any.

L’activitat pública al poble és 
constant i de notícies, activitats, 
festes i festetes, col·laboracions i 
inquietuds ben diverses no en fal-
ten. Això és el que vol transmetre 
i fer arribar a cada casa la revista 
El Castell.

Amb el desig de ser útils i desper-
tar interès a grans i petits, aprofi-
tem per desitjar-vos que passeu 
molt bones festes i que l’entrada 
a 2020 sigui ben profitosa.

Ajuntament de
Bellcaire d'Empordà
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2019 
UN ANY PASSAT PER LES URNES
ABEL FONT

Mai fins aquest any havíem sigut 
convocats tantes vegades a votar. 
Eleccions generals el mes d’abril, 
eleccions municipals i europees el 
mes de maig i repetició d’eleccions 
generals el mes de novembre pas-
sat. N’hi ha hagut un bull.

Les que ens toquen de més a prop 
són cada quatre anys les eleccions 
municipals. Es van presentar dues 
candidatures, fet rellevant si tenim 
en compte que tant el 2015 com el 
2011 hi havia hagut llista única. Els 
dos caps de llista n’eren per primer 

cop, si bé tant una com l’altre ja ha-
vien estat anteriorment regidors. La 
Ceci Barnosell en el mandat 2007-
2011 i en Jordi Antúnez en la 2007-
2011 i en la darrera de 2015-2019.

El poble va votar majoritàriament la 
candidatura  de JxCat, encapçalada 
per Ceci Barnosell, aconseguint 251 
vots (el 60,8% del total), el que li do-
naria 5 regidors. La llista de Bd-AM, 
amb Jordi Antúnez al capdavant, re-
bia 149 vots (el 36,1%), equivalent  a 
dos regidors.

El nou plenari municipal ha passat a 
ser format per Ceci Barnosell, Josep 
Molinas, David Font, Jordi Danés i 
Catalina Font per la candidatura de 
JxCat; i Jordi Antúnez i Guillem So-
brepera per la de Bd-AM.

El Castell us acosta l’arrencada 
d’aquest nou mandat municipal a 
través de l’entrevista amb la nova 
alcaldessa, la Ceci Barnosell, de les 
principals notícies d’aquest any, així 
com el seguiment dels plens muni-
cipals.

ELECCIONS MUNICIPALS 26 de maig
Cens Total 519  
Participació % 427 82,27%
Abstencions 92 17,73%
Vots nuls 14 3,28%
Vots en blanc 13 3,15%
JXCAT 251 60,77%
BD-AM 149 36,08%

ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU 
26 de maig
Cens Total 521  
Participació  % 415 79,65%
Abstenció 106 20,35%
Vots nuls 1 0,24%
Vots en blanc 1 0,24%
JUNTS 234 56,52%
AHORA REPÚBLICAS 97 23,43%
PSOE 39 9,42%
PODEMOS-IU 11 2,66%
Cs 11 2,66%
PP 9 2,17%
PACMA 5 1,21%
Altres 7 1,69%

ELECCIONS GENERALS

EE.GG. 28 abril EE.GG. 10 novembre
BELLCAIRE BELLCAIRE GIRONA CATALUNYA

Cens Total 494 Cens Total 494 Diput. Diput.

Participació % 405 81,98% Participació % 377 76,34% 70,5% 72,17%

Abstenció 89 18,02% Abstenció 117 23,68% 29,5% 27,83%

Vots nuls 3 Vots nuls 5

Vots en blanc 1 Vots en blanc 4

ERC 163 40,55% ERC 113 30,38% 25,8% 2 22,6% 13

JXCAT 106 26,37% JXCAT 111 29,84% 24,8% 2 13,7% 8

PSC 45 11,19% PSC 28 7,53% 14,8% 1 20,5% 12

ECP 35 8,71% ECP 30  8,06%   9,5% 1 14,2% 7

FR 27 6,72% CUP 58 15,59%  6,3% 2

Cs 14 3,48% Cs 11  2,96%   5,6% 2

PP 8 1,99% PP 8 2,15% 7,4% 2

Altres 3 0,75% VOX  6 1,61%   6,3% 2

Altres  3 0,81%
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“Del mes de juny ençà no 
ha passat setmana
 que no ens haguem trobat 
una sorpresa o altra”

Com arribes a presentar-te de cap de llista per 
a les eleccions municipals?

En David em va venir a buscar, com a la resta de 
grup, i ens va exposar que volia fer una llista nova. 
En principi, encara no sabia que hi hauria una sego-
na llista i jo vaig anar-hi només per escoltar. Quan 
va sortir la llista opositora, vaig començar a anar-hi 
més, fins que va arribar el dia que els vaig fer la pro-
posta de fer un equip on, sortíssim els que sortíssim, 
totes les responsabilitats serien compartides i on tre-
ballaríem plegats. Perquè… és molt maco començar 
tots junts i que al cap d’un temps et quedis sol, com 
li va passar a en David en alguns casos.

I els vaig dir… Votem-ho! Però si fem aquest projec-
te, voldria anar al davant per marcar-vos el camí que 
m’agradaria que seguissim plegats. 

Els va semblar bé i des d’aquell moment vam tenir 

clar que, si guanyàvem, els deu que formàvem la 
llista tindríem responsabilitats. Tinc l’esperança que 
aquest és el futur de la política, almenys en pobles 
petits com Bellcaire.

A les eleccions el teu equip va treure cinc re-
gidors. Però sou 10 a l’equip… Explica’ns com 
funcioneu.

En principi vam fer que de cada regidor tenia un as-
sessor. Els cinc que vam entrar, com a regidors i els 
altres cinc com a assessors. Ara, la decisió final, es 
pren sempre en grup. A més vam fer un decret d’al-
caldia on consta això.

En David ha posat d’acord gent d’edats molt dife-
rents. Hem parlat amb molta gent que ha acabat no 
anant a la llista, però que convidarem a les nostres 
reunions.

la Ceci Barnosell és la nova alcaldessa de Be-
llcaire des de les últimes eleccions municipals. 
a l’entrevista que segueix explica el nou model 
d’equip amb què han començat a treballar la 
gestió dels afers públics del poble, ens parla de 
les sorpreses que s’han anat trobant setmana 
rere setmana al consistori i dels projectes en què 
treballa el nou equip de govern. la situació de 
les arques municipals és crítica i apunta un ho-
ritzó d’almenys dos anys per a refer-la. la seva 
candidatura va treure cinc regidors. no obstant 
això, les deu persones que es van presentar 
treballen a la una formant un equip cohesionat i 
carregat d’il·lusions.

ABEL FONT
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Jo ja havia estat regidora en temps de l’alcalde Jau-
me Gifre, portava l’àrea de participació ciutadana. 
I de la resta d’àrees no te n’assabentaves de gaire 
res. No perquè s’amagués, sinó perquè no t’hi impli-
caves. Vam entrar els regidors i la resta de l’equip, al 
cap de 2-3 mesos ja s’havien desmotivat, van deixar 
de venir. I al cap de quatre anys no hi havia gent per 
fer nova llista.

Les d’aquest any han estat les eleccions dels 
40 anys de democràcia. Al programa dieu “som 
un equip de gent disposada a treballar amb 
l’objectiu de mantenir tota l’obra feta fins ara”. 
Tota? S’ha fet tot bé durant aquests 40 anys?

Als meus antecessors, cadascú té les seves virtuts 
i els seus defectes però, a mi, de Bellcaire, el que 
m’agrada és que manté el perfil de poble. No per-
metre urbanització descabellada al voltant del poble 
i restaurar el que hi ha… però sempre s’ha volgut 
mantenir el caràcter de poble. I estem per continuar 
amb aquesta línia.

En les dues últimes eleccions municipals hi ha-
via hagut llista única. I l’últim cop que hi havia 
dues llistes (2007) hi va haver unes tensions 
importants.

Les dues vegades que jo m’he presentat hi ha hagut 
dues llistes. I és bo que sigui així, perquè si no hi ha 
oposició, el govern té la temptació de tirar pel dret. 
Aquests últims vuit anys, possiblement, si hi hagués 
hagut oposició, el pla financer en què ens trobem no 
hi seria. Possiblement… també depèn de l’oposició.

Però amb la manera de treballar que plantegem ara 
és diferent, perquè l’oposició la tens dins el grup. 

El fet de no tenir una àrea delegada sinó haver de 
passar per l’aprovació de tots, et fa treballar més bé. 
De totes maneres, l’oposició actual també ens farà 
forts en alguns aspectes. I intentarem adaptar-nos a 
allò que plantegin.

Com us heu trobat l’Ajuntament? T’ha sorprès 
res?

Des que vam entrar al mes de juny, no ha passat 
setmana que no ens haguem trobat una sorpresa. 
D’entrada, perquè et trobes un PEF (Pla Econòmic 
Financer) de fa dos anys que s’ha de prorrogar… 
Després, perquè per primera vegada s’ha tirat de 
pòlissa… Ens assabentem que hi ha cinc conten-
ciosos posats contra l’Ajuntament…  No és normal! 
Al mes de juny les partides ja estaven quasi esgota-
des. I quedaven sis mesos per arribar a finals d’any! 

Penso que estem treballant bé, però tornarem a tan-
car l’any en negatiu. Tinc l’esperança que amb dos 
anys farem net i ens posarem al dia.

El tema econòmic és el més preocupant, en-
tenc…

Sí. Cal afegir-hi encara qüestions com subvencions 
que s’esperaven i que no acaben arribant o ho fan 
amb una aportació molt menor de l’esperada.

L’any passat vam tancar l’exercici amb un romanent 
negatiu d’uns 40 mil euros, fa dos anys, de 90 mil… 
Estem arrossegant un deute que ens trobem ara. 
Demanarem una pròrroga del PEF per endreçar 
aquesta situació. I poc abans o després de Nadal, 
quan tinguem clar el pressupost, farem una reu-
nió pública amb els veïns per explicar la situació. I 
que… si per la Festa Major no venen Els Montgrins, 
no és perquè no vulguem sinó perquè abans hem 
d’endreçar l’Ajuntament.

A nivell d’ingressos, ens trobem que s’ha tornat a 
convocar el PUOSC, però que és més restrictiu que 
mai i a Bellcaire li pertoquen només 37 mil euros.

Volem anar a tocar portes on sigui. Ens volem atre-
vir a anar a l’Obra Social La Caixa per exposar el 
projecte de Ca la Pepeta. I és que si no… no hi ha 
diners per a fer gaire res…

Sempre s’ha volgut 
mantenir el caràcter 
de poble. I estem per 

continuar amb 
aquesta línia.
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A partir del programa, quins són els principals 
fronts oberts?

Primer repte, recuperar la participació i implicació de 
tothom. Primer exemple, la recuperació del col·lectiu 
de joves. Molt important. Es va fer la Festa Jove. No va 
pas ser gratuïta, l’Ajuntament va pagar una part, ells 
van fer barra i els diners de la barra els van donar a 
l’Ajuntament. Era el tracte que teníem.

A nivell de Participació Ciutadana, tornarà a 
haver-hi consultes?

S’està treballant en tema transparència, la possibilitat 
de fer consultes via telemàtica per consultar qualsevol 
tema d’àmbit local.

Què s’ha de fer amb Ca la Pepeta?

És un flanc curiós i cadascú té la seva pròpia idea. 
Mira, el primer dia que vaig anar a una reunió vaig 
dir: “vinc egoistament per dues coses. Si no, no entro: 
Vull fibra òptica al poble i vull un centre de dia. Els 
meus pares es fan grans i els vull tenir a prop”. La fibra 

òptica és un tema assolit. El Centre de Dia va a més 
llarg termini. Ens hem de moure. Es pot fer progres-
sivament… es podria començar habilitant un menú a 
preu econòmic per a majors de 70 anys. I qui tingui 
problemes de mobilitat, que se li pugui portar a casa. 
Almenys això, en menys de dos anys s’ha de poder 
fer… El Centre de dia, si aconseguim de posar-lo en 
marxa en 7-8 anys seria fantàstic!

El Centre de Dia el veus a Ca la Pepeta?

Seria una possibilitat. Però Ca la Pepeta és un espai 
que podria acollir tantes coses… llar d’infants, centre 

per associacions, centre de dia, magatzem municipal 
(que on està ara estem pagant lloguer…).

Potenciar la vida de les associacions… Com es 
fa això?

Per començar, hem aconseguit que s’arrenqués el 
col·lectiu de joves de forma molt ràpida. Un dels prin-
cipals implicats, en Josep Molinas els ha sabut ani-
mar. Espero que conservin la il·lusió.

En una reunió amb totes les entitats, els hem expli-
cat que hauran de fer un pas més, interrelacionar-se 
entre elles. Si ho aconseguim, sumarem molt i segur 
que l’Ajuntament pot aportar-hi més. Volem intentar-ho. 
I buscarem un punt de trobada, un estil Toc i So com 
el que hi havia hagut als anys vuitanta.

I per a la gent gran? Parlàvem del centre de dia, 
però mentrestant…

Ara tenen el Centre Cívic, però la gent que no és “ve-
lla” no s’hi sent massa identificada. La intenció seria 
convertir el centre cívic en un “punt de trobada” men-
tre no tinguem un altre lloc. A finals d’any haurà sortit 
la nova plaça que acabem de convocar. I també s’ha 
de renovar la junta de l’associació de  gent gran, que 

Si per la Festa Major no 
venen Els Montgrins, 
no és perquè no 
vulguem sinó perquè 
abans hem d’endreçar 
l’Ajuntament.
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a finals d’any acaben mandat i diuen que no volen 
continuar. S’haurà d’obrir una nova etapa.

Al Local Social també s’ha de licitar la seva ges-
tió.

Sí, n’hi ha diverses de licitacions previstes. No només 
la plaça del Centre Cívic i la del Local Social. Tam-
bé s’ha de regular les places dels tècnics municipals, 
contractats fins ara a dit.

El cas concret del Local Social, jo penso que només 
va funcionar bé aquells anys que es construïen les 
cases de la urbanització de Les Costes. És un lloc que 
queda una mica arraconat, no és un lloc de pas. Es-

perem que la persona que ho agafi ho dinamitzi i estiri 
gent cap allà. Si hem d’espera que ho faci l’Ajunta-
ment, amb la situació econòmica que tenim, almenys 
fins d’aquí a dos anys poques coses podrem fer-hi. Si 
hi hagués diners, mira, jo tindria molt clar que allà s’hi 
ha de fer una pista poliesportiva coberta.

A nivell de grans obres, finalment, s’ha fet la 
rotonda a la carretera. Què canviarà aquesta 
rotonda?

Jo crec que l’objectiu principal és que els camions i 
vehicles grans no entrin al centre del poble. Els ve-
hicles petits, no crec que deixin de fer-ho pel carrer 
Molí.

És un primer pas per a establir sentits únics de 
circulació al poble?

No ho crec, almenys de moment. Al carrer Molí, si els 
diners del PUOSC hi arriben, s’haurà de plantejar de 
fer un tram, i aquest ja s’haurà de decidir què volen els 
veïns. Perquè a vegades potser pots pensar que un 
sentit únic és un problema per als negocis, però des-
prés potser és millor, perquè pots deixar aparcaments 
a una banda i se’t paren més davant la botiga. com 
potser no… Hem d’escoltar l’opinió de tothom i veure 
si el fem més peatonal o no...

Quin és el gran repte de la Ceci com a alcaldes-
sa?

Des que vaig entrar el meu repte personal és que 
aquest equip acabi els quatre anys tal com està o mi-
llor. Que hi hagi confiança, comunicació i bona entesa 
com a equip.

I de cara al poble, recuperar que la gent vingui a les 
activitats, que no es quedi a casa i vingui a col·laborar 
i s’involucri en les activitats. 

A nivell d’infraestructures, ja ho he dit: fibra òptica 
assolida… Centre Cívic… I un esforç per al manteni-
ment perquè fent una simple passejada i veus herbes 
aquí, voreres malmeses allà… i hem d’anar posant el 
poble net i al dia, a poc a poc.

El meu gran repte és 
que hi hagi confiança, 
comunicació i bona 
entesa entre l’equip. I 
que la gent no es quedi 
a casa i col·labori 
i s’involucri en les 
activitats.
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INFORMACIÓ 
MUNICIPAL

JA TENIM ROTONDA
Finalment Bellcaire té la rotonda acabada. Una rodona 
que distribuirà el tràfec de la carretera que ens uneix 
amb Torroella, Verges i l’Escala on hi circulen cotxes, 
motos, tractors, furgonetes o camions massa cops a 
massa velocitat. La rotonda arriba després d’un periple 
de quasi quinze anys des que aparegué la idea i el pro-
jecte en el POUM de l’any 2005.

El Departament de Territori i Sostenibilitat va adjudicar el 
31 de maig del 2018 les obres per a construir una roton-
da a la carretera GI-632 amb un cost de 750.000€ amb 
uns 200.000 menys dels que constaven en la licitació. 
Les obres  no es van iniciar a la tardor del 2018 tal com 
estava previst sinó un any més tard. Els tempos de cons-
trucció sí que s’han mantingut, uns quatre mesos per 
tenir-la del tot enllestida. L’objectiu principal és reordenar 
el trànsit i afavorir la seguretat viària a l’entrada al nucli 
urbà de Bellcaire. La carretera GI-632 té un trànsit d’uns 
6.200 vehicles diaris. La rotonda te un diàmetre exterior, 
fins a la línia blanca, de 40 metres i compta amb quatre 
ramals, dos cap a la GI-632, un cap al nucli urbà de Be-
llcaire d’Empordà per l’anomenat “camí Fondo” i un altre 
cap a un futur vial urbà previst en planejament.

CARRER MAJOR LLIURE DE 
CABLEJAT AERI
El carrer Major després de dos anys d’anades i vingudes, 
reunions, telefonades entre ajuntament, serveis tècnics, 
ENDESA i veïns i veïnes implicats ja és lliure del cablejat 
que el travessava. No ha estat fàcil i han calgut molta 
voluntat i persistència sobretot per part de l’equip dels 
Serveis Tècnics d’aquest consistori fer que ENDESA 
posés mans a l’obra i acabés el que es va comprometre 
a fer: treure tot el cablejat que penjava de casa a casa i 
deixar-lo com està ara, soterrat, amb escomeses al dia 
a cada domicili sense noses visuals. La pujada al Cas-
tell ens retorna de nou al que devia ser quan les cases 
i casetes que formen a banda i banda el carrer Major 
foren construïdes, i el cel s’hi veu sense línies negres mal 
penjades pel mig. La voluntat de l’equip de govern actual 
és prosseguir amb la política de neteja del paisatge urbà 
i fer que Bellcaire llueixi més i millor sense perdre qualitat 
en els serveis.
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ARRIBADA  DE LA FIBRA 
òPTICA 
Comunicar-se avui en dia es fa via internet, menys per 
telèfon fixe i molt per xarxes socials diverses. Per fer-ho 
necessitem vehicles tecnològics posats al dia. Tenir el 
subministrament de fibra òptica que permetés gestio-
nar les comunicacions sense talls, de forma ràpida i a 
un preu assequible finalment ha estat possible amb la 
contractació feta amb l’empresa ADAMO. Aquest era 
un compromís electoral que s’ha pogut acomplir grà-
cies a un cúmul de circumstàncies favorables. ADAMO 
és una empresa de matriu sueca que fa la seva apari-
ció al mercat espanyol l’any 2007 amb un projecte pilot 
amb el Govern d’Astúries que necessitava fer arribar la 
fibra òptica a la seva conca minera. Va ampliant cercle 
d’influència oferint bons serveis a un preu raonable. 
L‘any 2010 es crea  Adamo Telecom Iberia S.A., que se 
separa de la matriu sueca i comença la feina sobre el 
territori per fer arribar als pobles petits cobertura d’In-
ternet i serveis de telefonia. L’any 2017 després d’un 
període d’expansió EQT Mid Market adquireix Adamo 
Telecom Iberia S.A. i es converteix en Adamo Telecom 
Iberia S.A.U. El mes de maig d’aquell any augmenta la 
velocitat de pujada fins als 300 Mbit/s.

     L’ajuntament havia parlat amb MOVISTAR, empre-
sa que no va mostrar cap mena d’interès en ampliar ni 
la xarxa, ni millorar la connectivitat donat que som un 
poble petit. Va ser en aquest punt que ADAMO es va 
acostar a l’ajuntament un cop constituït després de les 
eleccions, ja estaven instal·lant fibra òptica a Verges i 
volien seguir ampliant territori. L’ajuntament va veure 
la possibilitat de dotar d’un servei de millor accés a 
internet i telefonia a tots els veïns s’acorda que es farà 
la instal·lació el més ràpid possible i que a canvi de les 
facilitats a l’hora de fer les obres necessàries ADAMO 
participaria activament en l’esponsorització d’activi-
tats culturals, associatives i socials del poble. Així ja 
ha participat a la 1a Fira de Sant Galderic amb els 
premis atorgats a la Ginkana, està negociant un ajut al 
club de futbol i s’oferirà internet gratuït a l’associació 
de joves de Bellcaire un cop establerta. Al poble hi 
segueixen havent punts foscos d’accés que s’estan 
resolent i que tenen l’origen en el problemes que TE-
LEFONICA no acaba de resoldre mentre posa molts 
pals a les rodes a l’hora de poder fer servir els seus 
mateixos pals de connexió a d’altres empreses. 

    Sigui com sigui, promesa acomplerta. Bellcaire 
d’Empordà ja està connectat amb fibra òptica al món.

Whether you own a full-time catering business or operate a simple café,

having a brochure to share your expertise in creating for large-scale events

may come in handy. Open your services to interested parties 

by sharing your brand’s story.
 
We are the go-to catering company for clients who want incredibly delicious

food for any occasion.

ELOI LAPORTA

NASI IGLESIAS

CASTELL DE BELLCAIRE 
2019
Inauguració: 
8 d’agost a les 20:00 h

Horari: 
Del 8 al 18 d’agost
dl. dt. dj. dv. de 10:00 h a 13:30 h
dc. ds. dg. de 10:00 h a 13:30 h / 17:00 a 20:00 h
Visita fora d’horari: 639 779 289

Ajuntament de 
Bellcaire d’Empordà

DILLUNS, 25 de Novembre, 
19h a la Capella de St. Maria.
Reunió explicatives es poden 
recuperar els diners incautats 
a bellcaire pel règim franquista 
l’any 1939.
A càrrec de :
Sr. Narcís Castells, His-
toriador.
Sr. Antoni Quintana, 
Advocat.

Del 8 al 18 d’Agost, 
ART VILLAGE
Exposició d’art:
Nasi Iglesias i Eloi Laporta.

BELLCAIRE D’EMPORDÀ, 
PATRIMONI PER VISITAR
Ruta guiada,
ENTREM A BELLCAIRE!

Fibra
òptica a 
Bellcaire

PATRIMONI PER VISITAR

 BELLCAIRE
D'EMPORDÀ

PATRIMONI PER VISITAR

 BELLCAIRED'EMPORDÀ

PATRIMONI PER VISITAR

 BELLCAIRE

D'EMPORDÀ

PATRIMONI PER VISITAR

 BELLCAIRED'EMPORDÀ
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PLE EXTRAORDINARI
(24 octubre)

Sorteig de la mesa electoral per a les eleccions gene-
rals del 10 novembre.

PLE EXTRAORDINARI
(15 octubre)

Moció de resposta a la sentència del Tribunal Suprem 
i per demanar l’amnistia per a les persones preses 
polítiques catalanes i en defensa del dret d’autode-
terminació.

Just l’endemà de fer-se pública “la sentència del Procés” que 
condemna les empresonats pels fets de l’1 d’octubre, el ple 
aprovà per unanimitat la moció de rebuig. Al text es reclama la 
llibertat immediata de tots els presos i preses i s’exigeix l’amnis-
tia de tots ells. Una moció que va ser llegida per tots els mem-
bres del ple.

PLE EXTRAORDINARI
(30 setembre)

Es CONVOCA el Ple de l’Ajuntament, el 30 de setembre de 
2019 a les 20.00 hores a la Sala de Plens per tractar els 
assumptes que s’indiquen a continuació.

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació de l’acta del ple de la sessió anterior

2. Dació de compte dels decrets d’Alcaldia dictats des de 
l’anterior ple ordinari

3. Aprovació de l’actualització del Duprocim en relació a 
càrrecs i de la redacció del Pla Ventcat i del pressupost 
per a la seva elaboració pel Consell Comarcal del Baix 
Empordà

4. Aprovació de l’acta de delimitació dels termes munici-
pals d’Albons i Bellcaire d’Empordà

5. 5.- Aprovació definitiva del Compte General de l’exercici 
2019

6. Aprovació expedient de contractació del Bar del local so-
cial municipal i inici del procediment de licitació pública.

7. Aprovació inicial de la modificació del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM) núm. 10, a la Crtra. de 
L’Escala en els àmbits del PMU 5, 6 i 7

8. Aprovació de la modificació de crèdit 3/2019

9. Fixació dels festius locals per l’any 2020

10. Moció per fer front a l’alarma social dels robatoris en ca-
ses habitades

11. Assumptes urgents

12. Precs i preguntes.

PLE EXTRAORDINARI
(29 Juliol)

Suplement de crèdit per abonar a Argon Informàtica 
SA el resultat de la sentència del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya de data 17.05.2019.

El tribunal condemna l’Ajuntament de Bellcaire a abo-

nar 25.972,96€ per obres executades al Centre Cívic més 
22.999,44€ per interessos de demora des de la data de recla-
mació administrativa.

El ple acorda per unanimitat autoritzar un suplement de crèdit 
per poder donar compliment a l’obligació de pagament derivada 
de la sentència.

Conveni definitiu de cessió de local municipal al Club 
Esportiu Bellcairenc. Per unanimitat s’acorda la cessió del 
local contigu al dispensari municipal, d’acord amb una proposta 
datada a 27 de març. No havent-se presentat al·legacions  al 
respecte, es dóna per definitiu l’acord.

Aprovació del Reglament regulador de l’organització 
i funcionament dels consells sectorials de l’Ajunta-
ment. Amb l’objectiu d’afavorir la participació ciutadana s’acor-
da la creació de quatre consells sectorials en aquests àmbits:

•	 Joventut, esports i participació.

•	 Ensenyament, obres públiques i serveis.

•	 Serveis generals, promoció econòmica, cultura i 
patrimoni.

•	 Agricultura, medi ambient i serveis socials.

Els objectius que regiran aquests consells són els de garantir 
la participació en la millora dels serveis, recursos i programes 
de cada àrea d’actuació, seran de caràcter consultiu i els seus 
informes no seran vinculants. No obstant això, seran tinguts en 
compte pels òrgans i autoritats municipals.

Cada consell serà presidit pel regidor responsable de l’àrea co-
rresponent i en seran vocals la resta de membres de la candi-
datura de Junts x Bellcaire. Hi podran participar, prèvia invitació 
del president, les associacions, empresaris, grups d’interès o 
similars els interessos dels quals es vegin afectats segons els 
temes tractats en cada sessió.

S’aprova amb els vots favorables dels cinc regidors de Junts x 
Bellcaire. Els dos d’ERC hi votaren en contra.

Creació dels Consells Sectorials Municipals. El de jo-
ventut, esports i participació serà presidit per Josep Molinas i 
es reunirà cada primer dilluns de mes; el d’educació, obres pú-
bliques i serveis el presidirà David Font i es reunirà cada segon 
dilluns de mes; el de serveis generals, promoció econòmica 
i cultura, Jordi Danés, es reunirà cada tercer dilluns de mes; 
i el de serveis socials, agricultura i medi ambient, Catalina 
Font, es reunirà cada quart dilluns de mes. En tots els casos es 
preveu una despesa de 187,50€ per assistència dels regidors 
(excepte l’alcaldessa).

Indemnitzacions per als regidors electes per les as-
sistències als plens municipals. Per assistència al ple 
municipal, 60,00€ per a cada regidor. No meritarà indemnització 
l’assistència als plens extraordinaris.

Els regidors Jordi Antúnez i Guillem Sobrepera renuncien a les 
indemnitzacions per assistència perquè així s’hi van comprome-
tre a nivell intern amb el seu partit.

Junta de Govern Local i nomenament de tinents d’al-
calde. Formen part de la Junta de Govern Local l’alcaldessa i 
els regidors Josep Molinas, primer tinent d’alcalde, i David Font, 
segon tinent d’alcalde. Rebran una indemnització per assistèn-
cia de 60,00€ a les sessions ordinàries.

Comissió especial de comptes. Es dóna compte de la re-
núncia de Guillem Sobrepera a la indemnització de 60,00€ per 
assistència a la comissió especial de comptes.

Representant al Consorci de Vies Verdes. S’acorda el 
nomenament de la regidora de Medi Ambient, Catalina Font, 
com a representant de l’Ajuntament a aquest consorci, en subs-
titució del fins ara regidor Flavi Saballs.
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PLE EXTRAORDINARI
(1  juliol)

Aprovació del cartipàs municipal i règim de dedicació 
de l’Alcaldia. D’acord amb allò que estableix la Llei de Bases 
de Règim Local, s’acorda un règim de dedicació de l’alcaldia del 
50% de la jornada amb un import anual de 15.000€ bruts a raó de 
1.250€/bruts/mes.

El cartipàs municipal que es proposa és:

Àrea de Presidència:

Presidència, Cecília Barnosell

Personal i Serveis generals, Jordi Danés i Brunsó.

Àrea econòmica:

Serveis econòmics, Cecília Barnosell i Sabrià.

Àrea de Política Territorial:

Urbanisme, via pública i serveis: David Font i Saballs

Agriculturta i medi ambient: Catalina Font i Roura

Àrea interna i desenvolupament:

Patrimoni, cultura i promoció econòmica: Jordi Danés i Brunsó

Associacions i participació ciutadana: Josep Molinas i Nadal

Àrea social, ensenyament i joventut:

Serveis socials: Cecília Barnosell i Sabrià

Ensenyament: David Font i Saballs

Joventut i esports: Josep Molinas i Nadal

Les delegacions de regidories es realitzen simplement a efectes 
de la gestió i proposta de decisions a l’alcaldia, al Ple o a la Junta 
de Govern Local. La presa de decisions es reserva a aquests tres 
òrgans de govern.

S’aprova per cinc vots a favor i dues abstencions.

Creació de la Junta de Govern Local i de les indemnit-
zadons que rebran els regidors. S’acorda per unanimitat la 
creació de la Junta de Govern Local, les seves competències i les 
seves retribucions.

Periodicitat dels Plens Ordinaris i de les Juntes de Go-
vern i del lloc de la seva celebració. Els plens ordinaris es 
celebraran el darrer dilluns hàbil dels mesos imparells a les 20:00h 
(entre juny i setembre, a les 20:30h), a la Sala U d’octubre.

Les Juntes de Govern, el darrer dilluns hàbil dels mesos parells a 
les 20:00h (20:30h entre juny i setembre). S’aprova per unanimitat.

Creació i fixació dels membres de la Comissió Espe-
cial de Comptes. S’acorda la creació de la Comissió Especial de 
Comptes, que estarà formada per l’alcaldessa, Cecília Barnosell, 
més els regidors David Font i Saballs, Jordi Danés i Brunsó i Gui-
llem Sobrepera i Llonch. S’aprova per unanimitat.

Delegació de competències del Ple a l’Alcaldia. S’aprova 
delegar la competència d’aprovació de contractes en processos de 
contractació de quantia moderadament baixa en contractes me-
nors, contractes de serveis menors, contractes de subministra-
ments menors, contractes de concessió d’obres de fins a un import 
de 50.000€ i contractes de concessió de serveis de fins a un import 
de 25.000€. S’aprova per unanimitat.

Constitució de grups municipals. Es dóna compte de la 
constitució de dos grups municipals: JUNTS X BELLCAIRE i BELL-
CAIRE DECIDEIX-ACORD MUNICIPAL. S’aprova per unanimitat.

PLE EXTRAORDINARI
(15  juny) 
Constitució de l’Ajuntament

Primera sessió després d’eleccions. Es forma mesa d’edat, 
es comproven credencials, es fa el jurament o promesa i presa de 
possessió dels càrrecs, es fa la declaració formal de constitució de 
la corporació, es fa l’elecció i proclamació de l’alcaldessa i aquesta 
pren possessió del càrrec.

Després, els primers discursos dels portaveus dels dos grups mu-
nicipals.

Jordi Antúnez (BD-AM) pren la paraula i dóna les gràcies a l’equip 
de Bellcaire Decideix pels mesos de treball per poder tenir avui 
dues persones representades a l’Ajuntament. Dona les gràcies a 
qui els va votar i a qui no els va votar, que els puguin convèncer.

L’alcaldessa, Ceci Barnosell (JxCAT), pren la paraula i agraeix al 
poble la confiança dipositada. Fa constar que democràticament el 
poble ha apostat fort i espera no decebre. Manifesta que es vol 
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trencar l’estructura tradicional d’Ajuntament amb alcalde i regidors 
i volen treballar com a grup. Demana a la resta de companys de 
la candidatura ja que és de tots, que es posin al seu costat i es 
passen la vara tots els regidors de la candidatura. Es dirigeix a l’al-
tra candidatura dient que se’ls ha ofert formar part i, en no tenir 
resposta, entén que és una resposta negativa i no en comparteix 
la vara. Finalment es dirigeix a l’antic alcalde, David Font i Saballs, 
perquè dirigeixi unes paraules al públic. El Sr. Font fa constar que 
l’alcalde sortint dóna la vara a l’alcalde entrant i li desitja molta sort. 
Fa constar també que segur que faran molts encerts però que si es 
fan errors, aquests errors no eclipsin els encerts. 

PLE EXTRAORDINARI
(22 maig) 
Últim de legislatura

Resolurió d’al.legacions a la modificació del POUM 
núm. 9.

Aprovació inicial de la modificació, aprovada en el ple ordinari de 
31 de gener.

PLE EXTRAORDINARI
(10  abril)

Aprovació de l’expedient de contractació administrativa 
del bar del Local Social. S’acorda aprovar l’expedient i ini-
ciar els tràmits per a la seva adjudicació.

Aprovació de la memòria justificativa per al posterior 
conveni plurimunicipal per a la promoció turística i 
econòmica dels municipis que conformen el Parc Na-
tural del Montgrí, Ïlles Medes i Baix Ter. D’acord amb la 
memòria cada ajuntament del Parc farà una aportació econò-
mica (Torroella, l’Escala i Pals, 4.500€ cadascun; Palau-Sator, 
Bellcaire,	Ullà,	Gualta	 i	 Fontanilles,	 900€	 cadascun)	 per	 a	 fi-
nançar les actuacions de promoció turística del Parc. S’aprova 
per unanimitat.

PLE EXTRAORDINARI
(6 març )

Qualificació de la masia de Ca la Pepeta com a bé cultu-
ral d’Interès Local (BCIL). Entenent que la masia recentment 
adquirida per l’Ajuntament té un important valor patrimonial i cultu-
ral pel municipi i que aquesta no té la consideració de bé cultural 
d’interès local, s’acorda per unanimitat iniciar el corresponent expe-
dient administratiu i trametre l’acord al Consell Comarcal del BAix 
Empordà, que és l’administració que en última instància en farà la 
declaració.

Aprovació de la modificació d’estatuts del Consorci de 
les Vies Verdes.

PLE EXTRAORDINARI
(30 gener )

Aprovació dels plecs de clàusules i prescripcions tècniques 
de contracte mixt de subministrament i instal·lació d’enllumenat ex-
terior i interior al municipi de Bellcaire derivat de l’expedient número 
8646/2017 relatiu al PAES 2017 de la Diputació de Girona.

Resolució de recurs de reposició interposat pels srs Jordi 
Díaz Fàbregas i Luc Philippe Lombard contra l’acord adoptat pel Ple 
municipal de 7 de novembre de 2018 de suspensió de l’aprovació 
prèvia de la sol·licitud d’implantació de cap de vol al Mas Can Xicu. 
Es desestima per unanimitat.

Reobertura del període d’al·legacions per a la implanta-
ció en sòl no urbanitzable de camp de vol a l’empara del 
procediment previst als art. 51 i següents del reglament de protecció 
de la legalitat urbanística de Catalunya. S’acorda per unanimitat reo-
brir pels dies restants a computar en relació al període d’exposició 
al públic del citat projecte (dotze dies naturals a comptar des de la 
darrera publicació que es produeixi).

Aprovació inicial de la modificació del POUM núm. 9. 
Relativa a la modificació dels usos permesos de la carretera de 
l’Escala i al sòl no urbanitzable municipal. S’acorda aprovar inicial-
ment aquesta modificació i dur a terme els tràmits previstos a la llei 
(exposició pública, sol·licitud d’informes i realització de tots aquells 
tràmits pertinents).

Ratificació del conveni de col·laboració signat amb la 
UPC en relació a Ca la Pepeta. El conveni regula la col·labo-
ració entre universitat i Ajuntament per tal que alumnes de l’Esco-
la Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona, tant Graus com 
Màsters, puguin realitzar treballs d’aixecament, estudi històric, diag-
nosi i estudi per a la rehabilitació del mas Quintana (Ca la Pepeta).

L’Ajuntament s’obliga a realitzar les tasques de neteja i estintola-
ments preventius previs a l’entrada dels estudiants a l’edifici; facili-
tar l’accés a l’edifici per a realitzar les pràctiques; i fer-se càrrec de 
l’allotjament dels estudiants per un màxim de 5 a 7 dies, de confor-
mitat amb les possibilitats pressupostàries de cada exercici.

El conveni és ratificat per unanimitat.

PLE EXTRAORDINARI
(28 novembre )

Aprovació de la 2a certificació de les obres de reurba-
nització del c/Major en el tram comprès entre el c/Migdia i la 
plaça Comtes d’Empúries. La factura puja a un total de 82.335,55€. 
S’aprova per unanimitat.

Proposta de deixar sense efecte el contracte de pòlissa 
i iniciar invitació bilateral amb Caixabank per pòlissa de 
crèdit. Es considera oportú deixar sense efectes el concurs que 
s’havia obert a tres entitats bancàries, cap de les quals havia pre-
sentat oferta i iniciar una negociació bilateral amb Caixabank per 
aconseguir una pòlissa de crèdit per import de 90.000€ per neces-
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#pessebre vivent

#reis 2019

#pessebre vivent

#reis 2019

#el cant de les ànimes

#el cant de les ànimes

sitats temporals de tresoreria. S’aprova per unanimitat.

Moció relativa a les immatriculacions. Tal i com s’explicava 
al tema d’obertura de la revista El Castell no. 60, l’Ajuntament es 
posicionà contra la immatriculació que el Bisbat de Girona feu de 
l’església del Castell de Bellcaire, sense que se n’informés en cap 
cas al poble ni a l’Ajuntament. Al ple es va aprovar per unanimitat la 
“Moció per a la defensa del patrimoni local i en contra dels proces-
sos d’immatriculació de béns realitzats per l’església catòlica”.

Pressupost 2019, bases d’execució del mateix i plantilla 
de personal.

PROJECTE DE PRESSUPOST 2019 
APROVAT
Capítol 1 - Personal 191.800,00€

Capítol 2 - Béns corrents i serveis 437.634,00€

Capítol 3 - Despeses financeres  400,00€

Capítol 4 - Transferències corrents  816,00€

Capítol 6 - Inversions reals 119.500,00€

Total pressupost DESPESES 750.150,00€

Capítol 1 - Impostos directes 269.900,00€

Capítol 2 - Impostos indirectes  13.000,00€

Capítol 3 - Taxes i altres ingressos 187.200,00€

Capítol 4 - Transferències corrents 232.550,00€

Capítol 7 - Transferències Diput. Girona 47.500,00€

Total pressupost INGRESSOS 750.150,00€

Podeu consultar el text íntegre de les actes dels plens 
de l’Ajuntament al web municipal www.bellcaire.cat
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##casal d’estiu 2019

#sant galderic

#sant galderic
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#visites guiades

#haveneres #blauet

#haveneres

#visites guiades

#polifonia tradicional

marxa xino-xano

#marxa nocturna

#marxa xino-xano

#trail la vall 2018

#casal d’estiu
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Ja em coneixeu gairebé tots, els avis per què vaig 
estar amb ells al Centre Cívic on em van acollir com 
una més dins el seu cor. Ara amb els no tan avis i 
joves, perquè em veieu gairebé cada dia al Bar del 
Local Social. 

La meva vida necessitava un canvi, un neguit corria 
dins meu i es va presentar un repte molt gran i de 
molta responsabilitat, tirar endavant el Bar del Local 
Social de Bellcaire. Grans idees que no sabia si es 
podrien dur a terme, però que creia que valia la pena 
de provar-ho, així que vaig arremangar-me i vaig ac-
ceptar el repte. Ja ho dieu a l’Empordà que El mon és 
dels valents. 

Em van concedir el desig i apa, som-hi tots!. Mans 
a l’obra i al cap d’un mes de dura feina en equip per 
posar-ho tot a punt, va arribar la prova de foc. No po-
dia ser un millor moment,  UNA NIT MÀGICA, LA NIT 
DE LES NITS PER EXCEL.LÈNCIA “ LA REVETLLA 
DE ST. JOAN”.

Gràcies a un gran equip format per  en Jordi, en Toni, 
en Rasjiv i l’Anna vam  aconseguir fer que -per mi 
en especial-  i suposo que per molts de vosaltres, 
fos el principi d’una gran amistat. Hem passat mo-
ments de nervis, ho reconec,  a vegades no es fàcil 
ni per mi, ni per en Jordi  ni per la gent que m’ajuda 
donant-me un cop de ma -en Toni i l’Andrea- tirar-ho 

tot endavant.Sempre hem volgut que us hi trobéssiu 
i us hi sentíssiu com a casa amb l’escalf i el carinyo 
que us mereixeu, del més gran al més petit, amb la 
millor cara possible, amb les nostres virtuts i amb les 
nostres mancances, duent a terme projectes, que a 
petita escala, hem començat a tirar endavant. 

Vull donar-vos les gràcies per ser-hi, a tothom sobre-
tot per la paciència... i per confiar-hi, per participar en 
les activitats que hem organitzat com les Nits Cuba-
nes, amb menjar i música típica de l’illa del Carib grà-
cies al nostre amic Emilio, els sopars amb música en 
directe, on a més a més hem donat oportunitat a jo-
ves promeses com els Low Batery, en Martí Bertran, 
en Marc Sabater... El berenar de l’Onze de Setembre 
on ens va acompanyar la gent gran del poble, la cas-
tanyada amb “El Ternura” i sempre  els nostres amics 
del Futbol Club Bellcaire, amb qui compartim bones 
estones. Què us puc dir de la resta dels clients? Gent 
de tota mena amb qui comparteixo converses inte-
ressants i que avui per avui, crec que és una sort 
poder-los considerar “amics”. Tampoc vull deixar de 
parlar del meu pare, que cada dia de manera metò-
dica amb tramuntana o sense ve a deixar la terrassa 
ben neta de fulles, fer el cigarret i el cafè. Ell, també 
s’hi sent molt ben acollit per part de tots vosaltres.

Per tot això i més que us tenim preparat:
Moltes gràcies i feliç any 2020!!!

I TOT VA 
COMENÇAR...
LOCAL  SOCIAL
ELISENDA RIBA

C. Major, 37  | Tel 972 78 87 90
 17141 Bellcaire d’Empordà
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El Projecte pati, iniciat en edicions anteriors culmina amb la implementació dels nous 
espais de joc proposats per la comunitat educativa (mestres i alumnes). L’AMPA va 
organitzar una jornada familiar per muntar una cuineta i un armari d’emmagatze-
matge així com pintar jocs de cucanya sota el porxo. 

A més, es va aprofitar la jornada per fer entrega a l’Escola del nou material 
pedagògic adquirit per l’AMPA: un tobogan, jocs matemàtics, 1 ordinador de 
sobretaula i 1 ordinador portàtil.

La cuLminacioó 
deL Projecte Pati
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#L’Hort d’en Marçal

Ja fa vuit  anys que la Fundació Oncolliga Girona, 
Lliga catalana d’ajuda al malalt de càncer té presèn-
cia a Bellcaire d´Empordà a través d’una delegació. 
És per això que estem segurs que molts de vosaltres 
ja ens coneixeu, però  volem aprofitar aquest espai 
per presentar-nos i per explicar una mica qui som i 
què fem. Començarem fent una pinzellada de què 
és la Fundació i de quins són els serveis que ofe-
reix. La Fundació Oncologia Girona és una entitat 
sense ànim de lucre que va néixer amb la intenció 
de millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer 
i els seus familiars de la província de Girona. Amb 
el pas del temps, l’entitat ha ampliat la seva mirada 
i ha apostat per la promoció de la salut i la sensibi-
lització de la societat, sense oblidar la seva finalitat 
principal: donar resposta a les necessitats que les 
institucions públiques no cobreixen facilitant recur-
sos humans i materials que contribueixin a fer més 
còmode la vida de les persones que pateixen una 
malaltia oncològica. 
Els nostres objectius bàsicament són dos: millorar 
la qualitat de vida dels malalts de càncer i dels seus 
familiars i promocionar entre la població hàbits salu-
dables per a prevenir el càncer.

Dintre dels serveis que ofereix l’entitat podem des-
tacar-ne alguns:
•	 Atenció psicològica per part d’uns professionals 

que assessoren i donen suport en l’afrontament 
de la malaltia tant als pacients com a les seves 
famílies.

•	 Servei de banc de perruques dirigit a les dones 
afectades de càncer de mama que durant el pro-
cés de superació de la malaltia han de fer front 
al deteriorament de la seva imatge amb la cai-
guda del cabell.

•	 Atenció a domicili a aquelles persones que tem-
poralment ho necessitin: préstec de material 
tècnic per donar comoditat al malalt, servei de 
neteja a domicili per a persones que no les po-
den fer i fisioteràpia a domicili per persones amb 
limitacions.

•	 Es proporciona rehabilitació tant en drenatge 
limfàtic com amb l’escola de la veu.

•	 Es realitza atenció hospitalària i acompanya-
ment al malalt a través del voluntariat.

•	 Disposem d’un servei d’assessorament legal 
per resoldre dubtes en temes laborals, mercan-
tils i civils. 

•	 Servei de llar-residència al costat de l’Hospital 
Dr. Josep Trueta per a malalts i familiars, per tal 
d’evitar-los desplaçaments en períodes de trac-
tament o hospitalització.

Dins de l’estructura de la Fundació, les delegacions 
juguem un paper cabdal, ja que som la cara i la veu 
de l’entitat a cada poble. Fem difusió dels serveis 
que ofereix la fundació entre les persones que ho 
puguin necessitar i ajudem al sosteniment d’aquests 
serveis a través de l’organització  d’activitats soli-
dàries. A Bellcaire d’Empordà hem organitzat acti-
vitats de tot tipus: xerrades, calçotades, partits de 
futbol, Play back,  tastets del món, concerts, parades 
informatives.  Enguany per l´Escola Rajaret hem or-
ganitzat en el marc del programa educatiu Festival 
de Fruita d´Oncolliga,  l´obre de teatre L´Hort d´en 
Marçal, Amb la participació de tota l´escola, al final 
es va fer el taller d´enfilats de fruita. Col·laborem 
amb les entitats del poble, Bandera, Coral, Escola, 
Futbol.......
 
Res de tot això no seria possible sense el vostre su-
port, per això us animem a seguir col·laborant tot fent 
nostre un dels lemes de l’entitat: “Ajuda’ns a ajudar”. 
Si voleu més informació us convidem a visitar la pà-
gina web: 
http://www.oncolligagirona.cat

#partit de fútbol

#teatre

Fundació OncOlliga girOna- 
delegació de Bellcaire d’empOrdà

Ajuda’ns
a AjUdAR

#concerts
#enfilats de fruita

#calçotades
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   Enguany hem celebrat el 40è 
aniversari de Bandera Catalunya. 
L’espectacle, escrit per Esteve Al-
bert (1914-1996) fou pensat com 
una obra coral representada per 
tot el poble de Bellcaire.

De l’any 1979 en que fou concebu-
da i representada per primera ve-
gada fins a dia d’avui, Bandera de 
Catalunya ha estat un dels actes 
col·lectius de presentació de Bell-
caire i la seva història al món. Les 
paraules d’Albert combinades amb 
les cançons medievals originals de 
l’època dels trobadors Marcabrú, 
Berenguer de Palou i Riembau de 
Vaqueiras ens han fet de fil con-
ductor per a narrar un bocí de la 
nostra història comuna que per 
compartida és universal.

Les escenes de Bandera de Ca-
talunya recreen fets històrics i re-
viuen les desavinences entre el 
comte d’Empúries i la corona ca-
talano-aragonesa, la guerra del 
francès o els enfrontaments fami-
liars de la nissaga empordanesa 
abans d’acabar annexionada a la 
Corona.

Des d’aquells primers anys Ban-
dera ha anat evolucionant de la 
mà de diferents directors (fent-ne 
versions més musicals i/o alleu-
gerint text i algunes escenes) a fi 

d’adaptar-ho al públic que ha anat 
canviant i creixent amb l’obra. Se-
guint aquest impuls de millorar 
sense trair l’esperit que l’Esteve 
Albert ens va llegar, l’any 2017 
vam voler adaptar-nos als temps i 
als gustos dels nous espectadors 
i vam decidir presentar una Ban-
dera de Catalunya itinerant: en 
forma de visita teatralitzada (idea/
versió que ja vam adoptar com a 
un dels actes commemoratius del 
centenari del naixement de l’autor, 
l’estiu de 2014). Des de l’any 2017 
hem anat representant aquesta 
“nova Bandera” amb un èxit rotund 
de públic (un ple absolut a cada 
sessió).

Aquests èxits externs contrasten 
amb el “baix estat de salut” intern 
que fa un temps que arrossega la 
organització de Bandera de Cata-
lunya. Dues cares ben oposades 
d’una mateixa moneda que li aca-
ben donant un gust dolç i amarg 
alhora a un dels símbols d’identitat 
més importants del nostre poble.

Ara hem trobat una fòrmula menys 
feixuga a nivell organitzatiu, més 
moderna (que pot atraure més al 
jovent que tant costa d’engrescar). 
Però tot i així no hi ha un grup 
nombrós consolidat, constant 
i ferm de persones que, amb 
empenta i il·lusió, estirin del carro 

i agafin un relleu generacional en 
la organització que fa temps que 
Bandera necessita.

El poble (amb l’ajuntament al 
capdavant -sobretot en els mo-
ments de crisi com el d’ara-) ha 
de ser el motor de la lluita perquè 
el patrimoni immaterial de més 
valor que tenim no desaparegui. 
Tot sovint no som conscients del 
tresor que tenim entre les mans 
fins que el perdem. Bandera de 
Catalunya és de facto el patrimoni 
immaterial més valuós de Bellcai-
re, per això aquesta celebració ha 
de ser de tothom amb tothom. I la 
millor fórmula de fer-la nostra/vos-
tra és participant activament en 
l’organització aportant-hi temps, 
idees, mans i suggeriments.  En 
una propera assemblea a principis 
del 2019  en tornarem a parlar i de-
cidirem per quin “camí de celebra-
ció” hem de tirar per la quarantena 
de Bandera. Mentrestant: esperem 
rebre les vostres aportacions en 
forma de propostes, comentaris i/o 
suggeriments! 

     Les esperem, us hi esperem! 
     Gràcies!

2 CARES dE LA 
MATEIXA BANdERA

El futur de Bandera

JUNTA DE BdCAT
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PLANTILLA: Mohamed El Ouardi, Eburahima Jabbi Jabbi, 
Jeremy Thomas VAn Doorne, Àngel Fernández Sánchez,  

Youssef Oukouis El Ouassdi, Benbandy Konteh Jawora, 
Fouad Bellachi, Genís Madrenas Toboso, Javier Pérez Or-
tega, Adrià Serrano Herrera, Sergi Guerrero Mejías, Marc 
Gómez Arroyo, Adrián Heredia Garnica, Isiaca Magiraca, 
David López Padral, Musa Krubally, Mustapha Daakouri, 

Ismail Bouziani, Lamin Jabbi, Samba Jawo, Musa Jawo, 
Alagie Bojang, Ousmane Diallo Ba, Mahamadou Jaiteh Jaiteh

ENTRENADOR: Ivan Oliu. JUNTA DIRECTIVA: Marc Fabri (president); 
Lluís Font (secretari), César Hugas (tresorer); Xevi Riembau (vicepresi-
dent 1r); Jordi Antúnez, Judit Pons, David Sellarés i Pere Vicens (vocals).

1era VOLTA PARTIT 2a VOLTA
3-2 Bellcaire - Vilamalla 26/01 16:00h
0-1 Portbou - Bellcaire 02/02 12:00h
1-0 Bellcaire - Pals 08/02 18:00h
2-0 Torroella - Bellcaire 16/02 12:00h
1-2 Bellcaire - Vila-Sacra 29/02 16:00h
4-0 Begur - Bellcaire 08/03 12:00h
0-1 Bellcaire - Navata 15/03 16:30h
3-0 Roses - Bellcaire 22/03 12:00h
2-2 Bellcaire - Borrassà 28/03 17:00h
1-1 Llers - Bellcaire (Llers retirat)
1-1 Cistella - Bellcaire 19/04 12:00h
2-3 Bellcaire - St Pere Pescador 26/04 16:00h
2-0 Verges - Bellcaire 03/05 12:00h

15/12 11:00h Bellcaire - Bàscara 10/05 16:00h
22/12 16:00h Cadaqués - Bellcaire 17/05 12:00h
12/01 12:00h Bellcaire - Base Roses 23/05 17:30h
19/01 16:00h Bisbalenc - Bellcaire 31/05 12:00h

Les dificultats 
després de l’ascens
El FC Bellcaire va començar la temporada 2019/20 amb 
l’equip carregat d’il·lusions, després del brillant ascens 
de categoria assolit l’any passat. Va ser una campan-
ya molt bona, amb un balanç de resultats excel·lent (21 
victòries, 4 empats i 7 derrotes), assolint un total de 67 
punts i essent l’equip menys golejat del grup (37 gols en 
contra). 

Va destacar per sobre de la resta d’equips un Verges 
que va acabar amb 75 punts, vuit més que el Bellcaire. 
Altres equips de municipis propers que van acabar a la 
zona alta de la classificació van ser l’Albons (quart, amb 
63 punts), el Viladamat (cinquè, amb 59), el Camallera 
(sisè, amb 59) o el Medes l’Estartit (setè, amb 57).

Un fet palpable ha estat la recuperació de públic que as-
sisteix al camp. A Bellcaire i als altres pobles de la roda-
lia. Sens dubte, la rivalitat entre pobles veïns deu ajudar 
a motivar els espectadors.

El Bellcaire ha pujat de categoria i el canvi de nivell es-
portiu s’està notant. Després d’un inici espectacular (tres 
victòries en els tres primers partits), els resultats van de-
caure i l’equip va anar caient cap a la zona baixa de la 
classifació. Sens dubte, és una categoria més forta, en 
la qual en destaquen equips d’un potencial històricament 
més fort com el Roses, el Bisbalenc o el Torroella. En el 
primer terç de la temporada havien destacat especial-
ment el Torroella, el Begur, el Portbou o el Roses.
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TraiL La VaLL, 
Un any més  
El pròxim 15 de desembre tindrà lloc la Trail la Vall i  ja 
s’està treballant perquè  sigui tot un èxit. Tal i com es va 
fer en l’última edició, s’organitzen tres curses per arribar 
així al màxim de corredors possibles. L’any passat la re-
captació que es va aconseguir de la cursa mini (6km) va 
anar íntegrament per la Marató de TV3, aquest any els 
diners seran per l’Oncolliga. És per això que des d’aquí 
us animem a participar, fent salut i col·laborant per una 
bona causa.

Les activitats d’aquest any han funcionat molt bé en 
general: la marxa Xino-Xano que arriba a la seva 41èna 
edició, la bicicletada amb la 8èna edició i la marxa noc-
turna essent ja la seva 9èna edició. 

Esteu convidats a participar a les activitats 
per gaudir de l’esport i del nostre entorn 
natural.

Salut i Km…

Club Esportiu Bellcairenc
http://cebellcairenc.blogspot.com/
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“fent poble”
Bellcaire, poble d’acollida. La nostra coral interessa a can-
taires de pobles de l’entorn i segueix oberta a tothom a 
qui li agradi cantar. Així doncs, els 33 cantaires venim de 
Bellcaire, de Sobrestany, de Tor, de la Tallada, d’Albons, de 
Torroella, de l’Escala, de Verges, d’Ullà, de Serra, de Vila-
damat, de Parlavà, de Ventalló; i el director, David Granato, 
de Gualta. 

El Cor Malodes, com sabeu, se sent implicat a la vida i les 
festes de Bellcaire. Ara fa un any, el 30 d’octubre, participà-
vem amb un concert a la Celebració de l’Aniversari de l’1 
d’octubre a la Sala de plens de l’Ajuntament. 

En acostar-se les festes de Nadal, com ja és habitual en el 
10 anys de la nostra existència, fem la cantada de nadales 
dins l’entorn entranyable i acollidor de la Capella del Castell. 

A l’inici d’estiu vam compartir la celebració dels 10 anys del 
Cor amb un concert en el que oferíem un tastet del Projecte 
“Música en el silenci”, obres escrites per dones compositores 
des de l’edat mitjana fins al temps actuals. Vam poder 
gaudir de la presència de Rosa Pou, jove compositora 
contemporània i vam compartir el pastís d’aniversari amb 
el públic assistent. 

Enguany, en recuperar la Festa de Sant Galderic, el Cor 
Malodes va cantar la Missa, tal com ens proposaven des 
de l’Ajuntament i vam poder compartir la festa amb el poble. 

En participar en altres concerts i trobades de l’entorn por-
tem arreu el nom de Bellcaire. Enguany tenim el projecte de 
participar a una Trobada a St. Miquel de Cuixà amb corals 
de l’Empordà i del Rosselló  i també de portar la nostra 
música a l’Alguer... 
Seguim endegant nous projectes.
Així fem poble des del Cor Malodes. 

cor   
          malodes
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JUBIlaTs         

on 
fire!
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Aquells i aquelles que creieu en una 
vida més enllà de la mort, en la resu-
rrecció o la transmigració segur que 
també teniu una visió esperançada 
d’aquest moment. Tot i que l’espe-
rança en un retrobament futur amb 
aquells a qui avui veniu a portar flors 
al cementiri va tenyida de tristor pel 
buit deixat de la persona a qui es-
timàveu. Els qui no hi creiem en cap 
vida, més enllà d’aquesta que ens ha 
estat donada, la de l’ara i l’aquí, tam-
bé hem vingut amb l’ esperit tranquil 
que ens empeny a valorar aquest 
precís moment, no tenim clar que 
allò que per vosaltres és esperança, 
sigui el que realment hi hagi un cop 
haguem finat, però ens pot allò que 
en diuen tradició i com cada primer 
de novembre passegem entre nín-
xols i tombes, plenes de flors fres-
ques i vives recordant els amics, el 
pare, la mare, els oncles o les ties, 
aquell avi sorrut o aquella àvia bona 
cuinera que tanta falta ens fan.I sen-
se dir ni un mot, hi mantenim llargues 
converses.

Edgar Alla Poe un escriptor romàntic 
americà que ens fa estremir amb els 
seus contes de por, fou un home pro-
lífic, va morir molt jove, de la plaga 
del moment, de tuberculosi i ens va 
deixar una frase que ens servirà per 
seguir parlant d’aquesta trobada:

“A la mort se la rep de front i amb va-
lor, i si de cas després se la convida a 
una copa.” 

Aquesta és una actitud valenta, pot-
ser era l’única que es podia perme-
tre quan va saber que moriria jove, 
tenia quaranta anys. No sabem com 
ens trobarà la senyora vestida de ne-
gre amb la gran dalla, si ho farà per 
sorpresa en forma d’accident, si ens 
regalarà tres segons d’atac de cor o 
voldrà que ens fem conscients que 
anem traspassant de l’Aquí al Més 
enllà transitant per una llarga malal-
tia. Sigui com sigui, una de les pre-

guntes que a vegades em faig és: què 
deuen pensar els morts? Com si els 
morts pensessin, oi? I us he trobat 
una recreació del que potser pensen 
els morts en un dia com avui. La Te-
resa Pàmies, escriptora, política, exi-
liada, dona i filla de polítics il·lustres, 
mare d’escriptor, la Pàmies, de qui 
aquest any hem celebrat el centenari 
de naixement, ens va deixar un escrit 
deliciós, carregat de sorna amb un 
punt d’humor negre en el que parla 
com si fos morta i reflexiona així:

“Quan els vius ens recorden ho fan 
condicionats pel remordiment. Ens 
evoquen més bons del que fórem. 
Totes les virtuts ens són atribuïdes; 
tots els defectes, oblidats. Des del 
cel, l’infern o els llimbs estant, els 
morts no ens reconeixem en la des-
cripció que fan de nosaltres. Tampoc 
no ens podem creure les expressions 
d’amor, de respecte i d’admiració que 
se’ns dediquen. Si tant ens estima-
ren, per què ens van fer patir? Si tan 
savis érem, per què no ens obeïren? 
Si tanta fou la nostra autoritat moral, 
per què no ens escoltaren?

Visiten les nostres tombes i ploren. 
Ens duen flors naturals o de llautó, de 
seda o de plàstic, i un cop a l’any pa-
guen el fosser perquè fregui la llosa o 
repinti la creu, car el dia de Tots Sants 
s’ha de quedar bé, no amb els difunts, 
sinó amb els vius xafarders que fan 
la visita al cementiri aturant-se més 
en els detalls ornamentals de cada 
sepulcre que en el recolliment emo-
cionat que podem suscitar els morts.

Tanmateix estem agraïts als estimats 
comediants. Preferim la comèdia a 
l’oblit. No ens sap greu escoltar allò 
que mai no ens digueren en vida. És 
bonic sentir-los dir que la mare era 
meravellosa, bonica, intel·ligent i sim-
pàtica. Entendreixen les expressions 
d’amor filial o fraternal, tot i sabent 
que ens arriben massa tard per fer-
nos dolça la vida. L’amor explicitat 

des de llur condició de vivents és més 
mort que nosaltres. És erm. Només 
ells se n’aprofiten puix els consola, 
conhort que necessiten especialment 
quan foren dolents amb nosaltres i 
els ataca el rau-rau del penediment. 
Volen creure que ens estimaren i a 
força d’insistir-hi acaben convençuts 
d’haver-nos estimat. Un cop asso-
lit aquest convenciment es queden 
tranquils, se senten més bons, més 
humans, més decents...

Als marbres dels nínxols, damunt les 
lloses de pedra o d’alabastre, sobre 
les planxes de porcellana, d’argent o 
d’aram, hi fan escriure desconsolats 
epitafis, frases manllevades a l’Evan-
geli o als poetes com si participessin 
en un concurs de belles dedicatòries 
als morts i, com en altres detalls de la 
cerimònia, preval la competició dels 
vius i no el record afectuós del difunt.

No obstant això, els morts necessi-
tem aquesta farsa per tal de no sen-
tir-nos tan morts.

Quina desolació fora la nostra sen-
se escoltar el ressò de tot allò que 
els vius fan i diuen en recordar-nos! 
No són sincers? Prou que ho sabem, 
però com els estimats mentiders aca-
barem creient les mentides.”

La Pàmies continua amb el seu 
monòleg que ens fa somriure, pen-
sar, tenir remordiments i dir-nos 
”quanta raó que té, quina visió!” per 
això avui hem posat l’accent en el 
fet del retrobament, què és sinó un 
dia com avui? I per fer-ho bé us con-
vido a tenir un pensament per tots i 
cadascun dels noms que llegirem, 
pensem-hi amb un bri d’estima, de 
tendresa, per si ens senten i així s’els 
fa menys dur el silenci de la mort.

Ah! us demano disculpes si ens 
n’hem deixat algun, no és pas per 
mala fe és que no l’hem trobat o nin-
gú ens l’ha dit.

RETROBAMENT, 
PARÈNTESI ENTRE L’AQUÍ 
I L’ENLLÀ

JUDITh COBEñA gUàRDIA, 

Avui ens trobem de nou aquí, al cementiri, per retre el nostre 
particular homenatge a totes les persones que en el decurs de l’any 
han deixat l’AQUÍ per transformar-se en un record, una imatge, una 
esperança en un ENLLÀ, un Més enllà.
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rustik.emporda

C/Molí n°4 / Bellcaire d'Empordà
Tel. 650 554 267 / rustik.emporda@gmail.com

Per acabar un petit d’un poema de Joan Vinyoli, 
El silenci dels morts:

“La terra cobra el delme. 
No parlem, però, dels morts
i fem-nos lentament al pensament
que alguna cosa d’ells és molt a prop.

Visquem-ne acompanyats
com si només ens departís
una paret de fum
que priva sols de veure’ns.

Llur silenci se’ns fa sensible,
de vegades, intensament,
en un record.

No deixis de voltar-te de les seves imatges.
Cada dia posa’ls flors al costat,
per si poguessin sentir
la flaire de les roses.

Què sabem de cert de llur manera d’ésser?
Preservem les coses que van tocar,
deixem-les allà on eren, quietament.

I potser un dia se’t manifestaran.
I si no ho fan, espera pacientment,
contemplativament,tota la vida.

Viu la teva vida mesclada amb ells.
Usa dels morts així.”

Gràcies i fins l’any vinent, si a la vida li plau i la 
mort ho permet.

In memoriam:
 
MIQUEL FONT GATIUS
MARIA LLORENS BELLAPART
JOSEP VICENS BATLLE
CRUZ VIÑAS CAMPÀ
JUAN HERNÁNDEZ MORILLAS
MARIA ALABAU SURRELL
ALFREDO MERCADER FONT
NARCÍS CAMPS VILA

M. TERESA SÁNCHEZ GARRIGÓS
MERCÈ VALLVÉ BERGADÀ
PILAR RIERA AUPÍ
MONSALUD GALEOTE PALMA
MIQUEL FONT POUS
M. TERESA SABADÍ FERRÉS
ANTONIO PAGÈS FÀBREGAS
JOSEP FONT BULDÓ
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RAmON mANENT

Aquesta vegada la cançó del cançoner és una adaptació d’una 
cançó prou coneguda de The Beatles: Yellow submarine. La 
van fer uns amics de l’Alt Urgell a les cantades periòdiques que 
fan a l’Ateneu de la Seu d’Urgell per conservar el caliu de la re-
sistència i la lluita davant la repressió sostinguda i cada vegada 
més forta que, com a país, estem patint des de l’1 d’octubre del 
2017. Com en molts altres pobles  i ciutats de Catalunya aques-
tes cantades han servit per generar noves cançons o també 
lletres adaptades a melodies conegudes. D’aquesta manera 
tothom les pot cantar fàcilment i fer-les servir en moments que 
puguin fer falta. 

Aquí us passo la que  cantem sovint amb la Lliure Coral Groga 
de L’Escala, cada divendres a la plaça de l’ajuntament o a la 
Platja de les barques, segons l’època de l’any. Ja ho veureu, 
proveu d’aplicar-hi la melodia que molts coneixeu i comprova-
reu que s’hi adapta a la perfecció:

EL CANÇONER :
 “GROC,GROC,GROC”

GROC, GROC, GROC 
ÉS EL COLOR DEL LLAÇ
GROC ÉS EL COLOR
GROC ÉS EL COLOR 
(bis)

VAN TANCAR A LA PRESÓ
GENT COMPROMESA I SENSE POR,
VOLENT-NOS ACOVARDIR
EL QUE HAN FET ÉS ES-
CAMPAR LLAVOR.

GROC,GROC,GROC...

LA SEVA ARMA ÉS LA POR
LA NOSTRA LA PAU I LA CANÇÓ
SOM UN POBLE ACOLLIDOR
QUE LLUITEM PER UN PAÍS MILLOR

GROC,GROC,GROC
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GROC, GROC, GROC 
ÉS EL COLOR DEL LLAÇ
GROC ÉS EL COLOR
GROC ÉS EL COLOR 
(bis)

VAN TANCAR A LA PRESÓ
GENT COMPROMESA I SENSE POR,
VOLENT-NOS ACOVARDIR
EL QUE HAN FET ÉS ES-
CAMPAR LLAVOR.

GROC,GROC,GROC...

LA SEVA ARMA ÉS LA POR
LA NOSTRA LA PAU I LA CANÇÓ
SOM UN POBLE ACOLLIDOR
QUE LLUITEM PER UN PAÍS MILLOR

GROC,GROC,GROC
   La VI Robertíada, trobada en 
record de l’amic, mestre, músic i 
cantador Robert Pellicer, que es va 
celebrar el passat 6 d’abril a l’er-
mita de santa Caterina, va tornar a 
reunir una bona colla de cantadors 
d’arreu de Catalunya al voltant de 
les cançons i l’amistat que gene-
ren.  Un concert de música vocal a 
migdia a la capella a  i un àpat de 
fraternitat que es culmina amb una 
cantada espontània al llevant de 
taula van ser com sempre els actes 
principals de la trobada. 

En aquesta ocasió la festa va tenir 
un nou ingredient que a partir d’ara 
es procurarà que hi sigui sempre 
present. Em refereixo a la progra-
mació, a l’hora del vermut, d’un Ball 
Folk protagonitzat pel grup guan-
yador del “Concurs Robert Pellicer” 
que l’associació cultural  “Q-Ram-
bla” de Girona convoca cada any, 

adreçat a grups emergents de l’es-
cena folk i tradicional dels països 
catalans. Cal recordar que en Ro-
bert va formar part força tempora-
des del grup Trifolium amb el qual 
van sonar moltes vegades amb el 
seu saxo i el seu whistle al cicle de 
ballades al carrer que Q-Rambla 
organitza cada tardor i primavera, a 
la Rambla de Girona. El guanyador 
d’aquest any va ser el grup Ball’al 
Kor, que amb una instrumentació 
certament original va amenitzar el 
migdia de la jornada  amb danses 
tradicionals de diversos països eu-
ropeus. Aqueta col·laboració l’hem 
d’agrair a l’Ajuntament de Bellcaire, 
i es tornarà a repetir, a tenor de la 
bona disposició que l’ajuntament 
sempre ha mostrat a col·laborar 
amb la diada.

Una altra novetat de l’edició 
d’aquest 2019 ha estat que la Ro-

bertíada ha estat inclosa en la pro-
gramació del festival Tradicionàrius 
en el seu apèndix anomenat el 
“Tradicionàrius al territori”  de ma-
nera que la trobada ha tingut una 
major difusió i rellevància en tot  
l’àmbit dels països catalans. Igual 
que amb l’acord amb Q-Rambla 
també aquest vincle amb el pres-
tigiós festival del barri de Gràcia, 
tindrà continuïtat en les properes 
edicions de la Robertíada. Bones 
noticies doncs per l’entranyable 
trobada de cantadors que ens ani-
men a pensar en la propera amb 
energies renovades i nova il·lusió. 
D’altra banda tenint en compte que 
el 2020 farà deu anys de la mort 
del nostre estimat Robert, espe-
rem saber preparar amb l’ajuda i 
participació de tots aquells qui l’es-
timem i enyorem de cor, una ben 
rica i plena VII Robertíada. Tots hi 
sereu benvinguts.

LA ROBERTÍAdA 
Trobada de CanTadors 
a sanTa CaTerina
RAmON mANENT
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Marques de tabac internacional, cava de puros
Pagament amb targeta

CAFÈ I COPES
CAFETERIA BELLCAIRE

Curs de tardor de cant 
polifònic, tradicional, 
mariner i de taverna.
Des de l’1 d’octubre fins el 3 de 
desembre de 2019

Practicarem el cançoner del Països Catalans i reper-
toris del Pirineu i de la Mediterrània occidental, se-
guint procediments propis del “cant popular a veus” i 
del cant col·lectiu acompanyat amb guitarra.

El curs es tancarà amb una presentació en públic a la 
Capella de Santa Maria del Castell-Palau de Bellcaire 
amb data i hora a determinar.

Cada dimarts de les 19h a les 20.30h
Des de l’1 d’octubre fins el 3 de desembre de 

2019
Lloc: Centre Cívic de Bellcaire d’Empordà

Professor: Ramon Manent
Preu: 75 €

Inscripcions 
Tel 629 38 41 62 

ramonmanent@gmail.com

Des de fa ja uns quants anys, el Centre Cívic acull una 
activitat musical que de mica en mica s’ha anat conso-
lidant com a proposta cultural a Bellcaire. Es tracta dels 
cursos de cant polifònic i tradicional  que trimestralment 
ofereix Ramon Manent per a petits grups de cantadors 
afeccionats al cant tradicional i popular. En forma de Curs 
de Tardor, d’Hivern, de Primavera o d’Estiu, la proposta 
té per objectiu final aprendre col·lectivament un repertori 
de cançons  interpretat com a “cant a veus” i poder oferir 
al final de cada cicle, un concert a la Capella de Santa 
Maria obert a tothom i d’entrada lliure. Habitualment, en 
aquest concert, hi participen altres grups i cantadors es-
pecialitzats en gèneres semblants, amb els quals s’aca-
ba de configurar un programa prou variat i interessant. 
Esdevenen doncs, veritables trobades de cantadors a 
qui agrada compartir els seus respectius repertoris i ofe-
rir-los al públic d’una forma distesa i molt propera.

En el curs d’estiu d’enguany, que es va realitzar entre  

el 15 al 19 de juliol, s’hi van inscriure vuit cantaires els 
quals, finalment, van presentar el repertori treballat du-
rant la setmana, en un concert-trobada el dissabte 20 de 
juliol a la capella del castell juntament amb la participació 
dels quartets vocals Blauet i Driana.

En el darrer trimestre de l’any, el curs de tardor ha comp-
tat amb la participació de set cantaires que amb periodi-
citat setmanal han anat preparant un repertori mixte de 
cançons marineres, tradicionals i de cant polifònic. A l’ho-
ra d’escriure aquest article no es pot determinar encara 
la data del concert de final de curs però de ben segur que 
s’escaurà prop de les diades nadalenques.

Amb el vist-i-plau de la regidoria de cultura en Ramon 
Manent té previst anar oferint aquest cursos que final-
ment tiren endavant, si hi ha com a mínim una inscripció 
de tres o quatre alumnes.

CURSOS 
dE CANT POLIFÒNIC 
I TRAdICIONAL 
AL CENTRE CÍVIC
RAmON mANENT
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   Any rera any, els nens i nenes de 
Bellcaire viuen amb alegria aques-
ta activitat tan nadalenca i tradicio-
nal, que d’una manera molt senzilla 
però plena d’emoció i divertiment, 
els fa apropar-se al perquè de tant 
i tant rebombori social, comercial 
i cultural, en aquests dies, tanma-
teix, una mica estranys.

Al voltant de les pedres del castell, 
aprofitant els racons convenient-
ment il·luminats i amb el paisatge 
musical que ens aporten el flabiol 
i el sac de gemecs dels músics 
convidats, Bellcaire gaudeix d’un 
pessebre vivent certament original 
i del qual es pot dir que només és, 
ben bé, el que diu el seu enunciat: 
vivent i cantat. Sense grans para-
fernàlies ni embolcalls sofisticats, 
sense cap muntatge espectacu-
lar ni de llum ni de sò, ni d’efectes 
especials, només amb l’atrezzo 
senzill i domèstic i el vestuari que 
tothom hi aporta particularment i 
amb generositat, bastim un esde-
veniment que cada any ha anat 
encuriosint a més gent i atraient 
a  més públic. Les dues passades 
que solem fer del recorregut solen 
quedar curtes per satisfer a tots els 
qui ho volen veure.

Amb un repertori de nadales, ale-
gres, festives i entranyables, que 

la mainada i alguns 
adults han anat as-
similant i aprenent 
de cor en el curs de 
les sis edicions que 
portem realitzades, 
amb la senzilla posta 
en escena que el cer-
cavila musical propor-
ciona, amb l’escalfor de 
les petites fogueres en-
ceses per tot el recorre-
gut, amb els quatre ani-
mals, xais, cabres i l’ase 
que ens fan companyia i 
els quatre versos que amb 
l’Esteve Albert com a pio-
ner i uns quants dels nanus 
ens hem engiponat de mica 
en mica, l’aventura del pes-
sebre vivent de Bellcaire s’ha 
convertit per mi en una de les 
estones més entranyables i 
emotives que es poden viure cada 
hivern en aquest poble.

Les torrades amb oli i sal, les botifa-
rres cuites al foc, els bells poemes 
que hi solem incloure, l’adoració 
joiosa i l’oferiment dels innocents 
presents al nen del portal, amb 
sardaneta final inclosa, i tants al-
tres elements que segurament se 
m’escapen, estic segur que amb el 
temps, esdevindran record inesbo-
rrable pels qui ho haurem viscut, 

d’uns 
moments plens 

de tendresa i d’alegria. 

Diria que amb aquest apassionat- 
i absolutament subjectiu escrit- no 
estic fent altra cosa que agrair de 
tot cor als qui cada any hi heu po-
sat esforç i  ganes, la col·laboració i 
empenta que m’heu donat per em-
bolicar-m’hi amb tot l’entusiasme. 
Sense vosaltres, sense la il·lusió i 
l’empenta de petits i grans, pares, 
mares i parents, mai no ho hauria 
pogut viure. Gràcies, Bellcaire, i en-
davant.

EL PESSEBRE VIVENT CANTAT 
i aquesT any anem pel Viiè
RAmON mANENT

#pessebre vivent

2018
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Estic molt trista. Soc a cala tia Marta. Ja he sopat 
i soc a la bitació. No puc dormi i tescric aquesta 
carta.

Vull que et curis ben aviat. Aquest dematí quan 
m’he despertat el papa ma dit que lambulancia 
tavia purtat a luspital. I tambe ma dit que abies 
caigut per l’escala i que tabies fet mal.

Desempres ha vingut la pulicia i li han dit al papa 
que abia de nar amb ells. Perque jo no em quedes 
sola a casa an dit que tambe i anes. I e nat amb 
el cotxe de la pulicia. Ha sigut molt guai, pero no an 
pusat pas la sirena. Quan hem sigut a la pulicia man 
fet espera en una bitacio amb una dona pulicia i jo 
li he preguntat si tabies fet molt de mal, pero ella 
ma dit que no u sabia pas i desempres ma bingut a 
busca la tia Marta i el papa sa quedat a la pulicia i 
la dona pulicia ma dit que ja vindria mes tard.

Jo li e dit a la tia Marta que bulia beni a veuret a 
luspital pero ma dit que no pudia ser. Jo he plurat 

perque volia veni a veuret i la tia Marta m’ha dit 
que no pudia ser, que estaves a una bitacio especial 
i no et podia visita ningu, que pude dema pudriem 
venir.

Jo testimu molt mama i ja se que taig de creure 
molt a tu i al papa, pero me penso que aquesta 
vegada tampoc as caigut per lescala. Mama, tauries 
de portar més be i no fer enfada tan al papa. Jo ara 
em porto mes be que abans i el papa ja no em pega 
tant. Perxo em penso que si et purtesis millo i no 
fessis enfada al papa putser ell no et pegaria tan i 
no auries de na al metge tan suvint. 

Testimu molt mama i aviat et vindre a beure a 
luspital i mesplicaras una cosa que la tia Marta no 
me vol esplica. Aquet vespre quan ha arribat el tiet 
he sentit que li deia a la tia Marta que no sabia pas 
si ten surtiries i jo li he preguntat si volia di que 
surtiries abiat de luspital i ella sa posat a plora i 
ma abrasat molt fort.

JOSEp TORRENT

Testimu 
  mol   
    mama
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El rellotge toca les tres,
m’aturo a seure en un banc,
a l’ombra d’una paret.
Corre l’aire, no és gens fred.
Tanco els ulls, respiro primavera.

Les mèlies es despentinen,
són plenes de drupes, 
i les seves flors delicades,
endolcinen la plaça
amb un flaire extravagant.

La sonora vibració 
del brunzir de les abelles,
que van per feina,
trenca el silenci,
ressona com un murmuri
que imposa respecte. 

Resto a l’esguard dels coloms,
que no es fan estranys,
Porten aquí tota la vida,
entre pedra i pedra, 
niant als forats que encara queden per tapar.

Aquests murs que m’enamoren,
expliquen històries,
De vides velles,
de vides belles.

Cinc minuts més i em surten arrels.
Les tinc.

Jo sóc d’aquesta plaça,
d’aquestes torres,
de les broques del rellotge de l’església,
dels minuts que va marcant.
Dels petons sota les estrelles
al cel del Mirador.

Jo ja sóc d’aquest poble.
Jo sóc teva, de tu, per tu i per molts anys,
I per més voltes que dóna la vida,

En aquest punt sempre m’hi veig tornant,
Entre xiprer i xiprer,
Just en aquest mateix banc,
on, mentre penso en tu,
hi passo la tarda dolça,
que se m’escapa de les mans

AgNèS pASqUAL

El banc 
de la plaça
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23 
juny

REVETLLA
DE SANT 

JOAN

20
marc

FESTA DE 
PRIMAVERA

24 31
maig
FESTA 

GENT GRAN

nadal

23 
febrer

CARNESTOLTES

Hivern Primavera

Més info 
a www.bellcaire.cat

20 
DESEMBRE

21:30h Capella de 
St. Maira
CONCERT DE 
NADAL
Cor Malodes

22
DESEMBRE

12.00h ENCANT DE LES ÀNIMES
A benefici de la Parròquia, La 
Marató de TV3 i l’ANC.
13.00h Capella de Sta. Maria
CONCERT GRATUÏT DE VEUS I 
POLIFONIA, direcció: Ramon 
Manent.
17.00h Plaça dels Comtes 
d’Empúries FEM CAGAR EL TIÓ
18.00h Local Social
QUINA DE LES ASSOCIACIONS 

29
DESEMBRE

17.00h Local Social
TALLER DE CARTES I ARRIBADA DE 
LA PRINCESA SAMARKANDA
18.00h LLIURAMENT DEL PREMI 
BALCÓ/FAÇANA del concurs de 
guarniments nadalencs.
19.00h PESSEBRE VIVENT DE 
BELLCARIE. Direcció: Vero Casellas

5
GENER

19.00h CAVALCADA 
DELS TRES REIS DE 
L’ORIENT

26
abril

DIVINA PASTORA

10 
abril

BANDERA


