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CASTELL
56 EL
revista de Bellcaire d’Empordà

AJUNTAMENT DE
BELLCAIRE D’EMPORDÀ

TELÈFON 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 (avaries 24 hores) 902 250
370
SOREA (informació) 902 250 070
(de dilluns a divendres de 8h a 20h)
HORARIS SARFA
Direcció Torroella
(para a Ullà i Torroella de Montgrí)
9:10h, 10:10h, 14:40h, 18:40h,
19:40h, 21:25h.
Direcció Figueres
(para a L’Escala, Viladamat,
L’Armentera, Sant Pere Pescador,
Torroella de Fluvià, Vilamacolum,
La Bomba, Riumor, Fortià, El Far
d’Empordà i Figueres)
6:35h, 7:35h, 12:20h, 14:50h,
17:20h, 19:05h.
Més info a www.sarfa.es
SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT
Aquest servei ofereix la possibilitat
de portar persones que ho necessitin
a l’hospital de Figueres o al CAP a un
preu socialitzat.
Per fer-ne ús, cal comprar un
tiquet al Centre Cívic (8€ anada i
tornada).
Cal trucar amb un mínim de 24h
d’antel·lació al número 619.750.240 /
609.620.765
AJUNTAMENT
Tel 972 788 105
www.bellcaire.cat
OFICINES MUNICIPALS
Secretari: David Izquierdo
secretaria@bellcaire.cat
Horari: dilluns, dimecres, dijous i

divendres de 9h a 14h
HORARI D’ADMINISTRACIÓ
De dilluns a divendres, de 9h a 13h
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 21h.
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 11hDivendres de 11:30h a 14h
AMBULÀNCIA 112
CONSULTA MÈDICA
CAP de l’Escala 972 776 060
FARMÀCIA
Lda. Sara Bagué 972 788 471

Edita: Ajuntament de Bellcaire
Consell de redacció: Abel Font, Susanna López, Ramon
Manent, Guillem Sobrepera, Núria Triadó i Ma Carme Serra.
Han col·laborat en aquest número:Gina Andreu, Jordi
Antúnez, Soledat Balaguer, Neus Barnosell, Judith Cobeña,
Josep Molinas, Ma Lluïsa Montroig, Iris Pera, Caterina Puig,
Xavier Riembau, Loles Seguer, Flavi Saballs.
Agraïments: Diputació de Girona i totes les entitats anunciants

Quasi sense adonar-nos-en, la revista El Castell
ha complert vint anys d’existència. Dues
dècades de presència regular a les llars de
Bellcaire, deixant constància d’allò que ha anat
succeïnt al poble, recuperant temes de la nostra
història i obrint debat de cap on anem. El Castell
s’ha mantingut ben viu sobretot per la constant
col·laboració de gent molt diversa.
Per celebrar aquesta efemèrides, més que mirar
enrere amb nostàlgia, El Castell s’ha vestit
de vint-i-un botons, amb totes les planes a
quatricomia. Això suposa un esforç econòmic que
cal agrair a l’Ajuntament i a tots els anunciants
que fan possible la seva edició.
El Castell vol reflectir la pluralitat que enriqueix
el nostre entorn més proper. Per això, la seva
riquesa principal són tots els col·laboradors
que, ja sigui individualment o a través de les
associacions del poble, posen el seu granet de
sorra per fer possible l’elaboració de la revista.
A tots ells, moltes gràcies.
I, sobretot, moltes gràcies també a tots els qui
ens llegiu, ens espereu i ens feu saber allò que
us ha agradat més i allò que voldríeu llegir a la
revista. Sou una peça indispensable per donar
sentit a la revista del poble.
Ben sincerament, us desitgem que gaudiu amb
la lectura del Castell. Bones festes i que el 2017
vingui carregat de bones notícies!!!

Imatge de portada: Desitjos de Nadal creats pels alumnes de
4art de primària de l’escola el Rajaret.
Disseny i maquetació: Núria Triadó, estudioxigen@gmail.com
Imprimeix: Palahí AG
Tiratge: 500 exemplars. Distribució gratuïta
Dipòsit legal: GI-442-92
La revista a internet: www.bellcaire.cat
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Text Gina Andreu
[Regidora de participació ciutadana]

APOSTA CLARA
PER LA PARTICIPACIÓ

30.000 euros d’inversions
del pressupost del 2017 es
destinaran als projectes
escollits pels veïns
El mes de març passat l’ Ajuntament
va aprovar el reglament de participació
ciutadana municipal, on s’especifica que
aquesta es vehicularà principalment a
través del Consell de poble. Aquest
òrgan està integrat per representants
d’entitats, associacions, veïns a títol
individual i representants del grup
municipal.

de participació creatives que vagin
més enllà d’allò que contempla aquest.
La participació ha d’ajudar-nos a
desenvolupar el teixit associatiu del
nostre poble. Per això, l’Ajuntament
vol posar especial atenció en afavorir
aquelles iniciatives ciutadanes que
fomentin la creació de noves entitats i
associacions.

El Consell està format per l’alcalde i
regidors de l’Ajuntament, pel secretari
municipal, per la jutgessa de Pau (la
Sra. Teresa Gasull), per les associacions i
entitats del municipi (l’Associació de Gent
Gran, el FC Bellcaire, el Club Esportiu
Bellcairenc, Bandera de Catalunya, l’AMPA
del CEIP Rajaret, Cor Malodes, Amics del
Teatre… i per tres veïns del poble que
representen la societat civil i que van
escollir-se per sorteig previ registre de
la seva sol·licitud -Susana López, Núria
Puertas i Francesc Teixidó).

El juliol es va constituir el Consell de
Poble, i durant aquest mes associacions
i veïns del municipi van presentar
les seves propostes als Pressupostos
Participats del 2016-2017. Es van rebre
gairebé una vintena de propostes que,
un cop revisades pel Consell de Poble,
es van agrupar en blocs, es van explicar
en una jornada informativa i, finalment,
onze d’elles es van portar a votació.

L’Ajuntament es compromet no només
a impulsar i desenvolupar els articles
del reglament, sino a potenciar formes

El mètode de votació del procés
participatiu es va fer mitjançant un
qüestionari amb la relació de propostes
presentades, una breu descripció de cada
actuació, el cost i la priorització que se li
volia donar a aquestes. Es va poder votar

el dia 11 de setembre de 9 a 13h i durant
la setmana següent en horari d’atenció
ciutadana al mateix l’Ajuntament.
De les propostes que es van sotmetre a
votació hi havia millores en equipaments
municipals i mobiliari urbà, la rehabilitació
o enderroc del dipòsit d’aigua, etc.
El 16% dels bellcairencs i bellcairenques
majors de 16 anys que van anar a votar
van poder decidir, per primera vegada,
en què volien que es destinessin aquests
30.000 euros.
Des de l’equip de govern municipal es
considera que la participació ha estat
bona tenint en compte que és la primera
vegada que es fa un procés participatiu
com aquest al municipi.
Així mateix es vol continuar fomentant
la implicació de la ciutadania en els
afers i gestió pública a través de
Participació Ciutadana. Per consolidar
aquesta iniciativa hi ha la voluntat ferma
d’augmentar anualment la partida de
pressupostos participats.

PROPOSTA

COST €

Núm. VOTS

POSICIÓ

PRIORITAT

% de VOTS

* Ampliar l'arbrat en zones com el carrer Rajaret
* Col·locació cartell informatiu al safareig

4.000€

44

1

2,9

15,39%

(amb dades i fotografies històriques)
* Construir vorera al tram de la carretera que comunica
el carrer Orient amb el Mas Rovires i adequar zona de
pàrquing

2.000€

34

2

3,9

11,89%

18.000€

32

3

1,5

11,19%

Millora de mobiliari urbà

12.000€

32

3

2,3

11,18%

3.000€

31

4

2,6

10,83%

Arreglar el dipòsit de l'aigua

16.000€

8

10

1,25

2,80%

Arreglar el Camí dels Escalencs

14.000€

17

8

1,76

5,94%

Enderrocar el dipòsit de l'aigua

7.000€

21

7

2,14

7,34%

Tendal al Centre Cívic i canvi de finestra per obertura

8.000€

27

6

3,03

9,44%

llar de foc d'obra al Local Social

8.000€

12

9

2

4,20%

Arreglar paviment de la plaça dels Comtes d'Empúries

6.000€

28

5

2,4

9,80%

* Graella mòbil tipus "colomí"

*Propostes que s’executaran aquest 2017
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Text Soledat Balaguer [Periodista]

PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS,
UN AVENÇ DEMOCRÀTIC

“

Amb la democràcia participativa, en definitiva, es
tracta d’empoderar la ciutadania, és a dir, donarli el poder de decidir com volen que sigui el seu
poble, el seu país... el planeta.

Enguany els bellcairencs hem
pogut votar, per primer cop, sobre
com volíem que es gastessin els
diners d’una part del pressupost de
l’Ajuntament. Uns diners que són
nostres, perquè provenen dels nostres
impostos. I em sembla que potser no
ens hem adonat de la importància
de l’avenç democràtic que aquest fet
significa.
Intentaré explicar-ho una mica: segons
els manuals de política a l’ús, en el
nostre país gaudim del que es defineix
com una “democràcia representativa”:
en les eleccions, triem els que seran
els nostres representants -regidors,
diputats- i seran ells els encarregats
de gestionar les polítiques públiques.
Resulta, però, que cada cop es veu
més la necessitat de fer un altre pas
democràtic i passar a la “democràcia
participativa”: la ciutadania ha de
participar en les decisions, i fer-ho a
tots els nivells: municipal, comarcal
i estatal. Per dir-ho d’una manera
clara: una democràcia participativa no
hauria aprovat les lleis que salvaven
bancs mentre enfonsaven persones,
no hauria admès retallades en sanitat
o ensenyament per pagar els deutes
dels bancs privats que havien fet
fallida.
A Suïssa fa gairebé 200 anys que
practiquen
aquesta
democràcia:
tothom té dret a organitzar un
referèndum, ja sigui a nivell local,
cantonal (és a dir, comarcal) o
nacional. Es fàcil –per un referèndum
nacional, només calen unes 20.000
firmes demanant-lo-, i l’Administració
ajuda. Es fan tants referèndums, a

Suïssa, que han establert un
“dia de referèndums” cada
quatre mesos, on es vota
tot. Els ciutadans reben a
casa tota la informació sobre
cada cas que els afecta -que pot
ser la construcció d’un pàrquing,
l’abolició d’una llei, o la quantia
del salari mínim- i poden votar per
correu. Normalment, la participació
és baixa (vora un 30%) però només
cal un vot de diferència per aprovar,
o no, la proposta.
Amb la democràcia participativa,
en definitiva, es tracta d’empoderar la
ciutadania, és a dir, donar-li el poder
de decidir com volen que sigui el
seu poble, el seu país... el planeta.
Aconseguir passar de ser súbdits a
ser ciutadans, amb tots els drets, però
també amb tot els deures: del “ja s’ho
faran, tots són iguals” al “nosaltres
decidim, i treballem per aconseguir
el que volem”.
És un canvi de mentalitat, que hem
d’assumir pensant no només en el
futur que volem pels nostres fills,
sinó també en el present que volem
per nosaltres mateixos. A nivell local,
per exemple: volem que l’aigua
que arriba a les nostres cases ens
la proporcioni, com passa ara, una
filial (Sorea) d’una filial (AGBAR)
d’una multinacional (ENGIE) que
l’any passat va assolir una xifra de
negoci de 700.000 milions d’euros?
La recollida d’escombraries ha de
ser gestionada per una empresa,
que ja no és d’aquí, perquè pertany
a una multinacional holandesa que
té una gran part del seu negoci al
Brasil i a la Xina, entre altres països?
Segur que podríem trobar solucions
millors, potser no sols, però sí amb
municipis del nostre entorn més
proper.

No es tracta, només, de sortir al carrer
un cop l’any. Un milió de ciutadans
manifestant-nos és important. Però
milions de ciutadans decidint, per
exemple, que durant una setmana no
entrarem en cap botiga d’aquestes
dues empreses (una espanyola i una
altra catalana) que estan presents
en tots els països del món, i que han
estat denunciades per fer treballar
nens sirians refugiats, en les seves
filials de Turquia on fabriquen la seva
roba... si globalment ens poséssim
d’acord, els obligaríem a canviar la
seva manera de fer. Som ciutadans,
som consumidors, nosaltres manem,
nosaltres tenim el poder.
Només cal ser-ne conscients i
actuar. En un moment en què molts
de nosaltres treballem per construir
un nou país, que volem que sigui un
país nou, hem de pensar que tenim
la possibilitat de canviar les coses,
que podrem capgirar la piràmide:
la ciutadania, la gent normal que
som nosaltres, que som a la base
de la piràmide, ha de poder decidir
quina mena de societat volem:
democràtica, justa, solidària, on no
sigui possible que, a dalt de tot, hi
hagi 62 persones que disposen de
la mateixa riquesa que la meitat de
la humanitat, com passa ara mateix.
De tal manera que la pregunta ja no
és si un altre món es possible. La
pregunta que ens hem de fer és: com
és possible aquest món?
I és precisament per això que és tan
important que, per primer cop, els
ciutadans de Bellcaire hàgim pogut
decidir en què volem que es gastin els
nostres diners. Hem tingut l’oportunitat
d’actuar com a ciutadans. I, com
a ciutadans, en els mesos a venir
haurem de decidir moltes coses. No
serà fàcil. Però ho farem.
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text Flavi Saballs
[ Regidor de medi ambient de l’Ajuntament de Bellcaire ]

ADÉU AL
GLIFOSAT !!!

Des de l’Ajuntament, i per unanimitat, s’ha
decidit eliminar la utilització del glifosat. Aquest
producte fitosanitari, conegut com a “Roundup”
, està declarat per l’Organització Mundial de la
Salut (OMS) com a producte cancerigen per als
humans, augmentant el perill cap aquells grups
de persones més vulnerables com són els nens,
la gent gran, les dones embarassades i els
malalts crònics.
A part del seu efecte negatiu
cap a les persones, també afecta
severament el nostre entorn. El
glifosat té una permanència a
l’ambient molt alta, és a dir, un
cop el tirem es queda en forma
gasosa a l’aire o en partícules a
l’aigua de rius, llacs i, fins i tot,
pot arribar al mar. Un estudi fet
fa poc a Catalunya va demostrar
que en el 41% de l’aigua
freàtica s’hi pot detectar aquest
producte.
I a partir d’ara, què?
A partir d’ara la brigada
municipal utilitzarà mètodes
mecànics i/o alternatius al
glifosat. Les “males herbes”
que ens surten pels carrers,
parcs i jardins del municipi
s’eliminaran de forma manual
o amb herbicides “ecològics”.
Però tota la feina no serà només
per a la brigada, sinó que tots
nosaltres ens haurem d’adaptar
a aquesta nova situació i ser
més comprensius amb les feines
que aquesta realitza, ja que la
seva tasca de manteniment es
triplicarà.

A més, s’iniciaran els treballs
necessaris per aplicar una
jardineria ecològica amb criteris
de qualitat i sostenibilitat,
evitant
l’ús
de
productes
fitosanitaris
tot
substituintlos per productes biològics
i
metodologies
tradicionals
de poda i manteniment de les
espècies vegetals del nostre
municipi.
Per a qualsevol dubte o
aclariment,
l’Ajuntament
es
posa a la vostra disposició per
explicar i informar de productes
biològics o mètodes alternatius
per tal d’evitar l’ús d’aquest
tipus de productes perjudicials
en jardins privats i zones sota
responsabilitat no municipal.
Com es va dir a la cimera de
Rio de Janeiro del 1992, “pensa
globalment, actua localment”.
Amb la col·laboració de tothom
aconseguirem
un
municipi
més net i lliure de productes
fitosanitaris.
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NOTÍCIES

»» OBRES REALITZADES EL
2016
»» OBRES PER FER EL 2017
»» ALTRES NOTÍCIES
»» NOTÍCIES DEL PLE
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OBRES REALITZADES
EL 2016
OBRES DE REFORMA DE L’ESCOLA
A primers del mes de novembre passat es van acabar
les obres de la tercera fase de reforma de l’escola. Han
consistit en la construcció d’una passarel·la a la façana
per connectar les aules de l’ala oest amb les noves
aules de l’ala est. El cost de les obres -uns 75.000
euros- ha estat assumit íntegrament pel departament
d’Ensenyament de la Generalitat. En aquesta fase s’ha
inclòs el canvi de baranes de les escales interiors de
l’edifici, per adaptar-les a les normes de seguretat vigents.
VESTIDORS DEL CAMP DE FUTBOL
L’estiu passat, abans de l’inici de la temporada esportiva,
es van fer obres als vestidors del camp de futbol. S’han
renovat les finestres i obertures i s’ha ampliat el vestidor
de l’àrbitre, tot instal·lant-hi un sanitari, que fins ara
no n’hi havia. S’ha comptat amb una subvenció de la
Diputació de Girona per a equipaments de més de trenta
anys. La subvenció ha assumit el 50% del cost de l’obra,
uns 11.500 euros.

OBRES PER FER
EL 2017
SEGONA FASE DE RESTAURACIÓ DE LES TORRES
DEL CASTELL
A l’hora de tancar aquesta revista ja s’havien iniciat
les obres a les dues torres de la façana del castell.
Els treballs, adjudicats a l’empresa Narcís Matas SL,
consisteixen en rejuntar i consolidar les parets de les
dues torres i en consolidar l’interior de la petita. Dels
25.000€ que costa l’obra, 20.000 els assumeix la
Diputació i els 5.000 restants els aporta l’Ajuntament.
REURBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR
Aquesta any 2017 es reurbanitzarà el tram del carrer
Major comprès entre el castell i la cruïlla amb la Placeta
i carrer Migdia. El projecte va ser aprovat en el ple del
mes de març i consistirà en el soterrament de línies, la
nova pavimentació del carrer -es treuran les voreres i es
deixarà un paviment continu- i la instal·lació de mobiliari
urbà. L’obra està pressupostada en 131.957€.

La façana de l’escola, després de la reforma.

Interior dels vestidors del camp de futbol.
Vista aèria dels treballs de consolidació de la torre alta
del castell
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REURBANITZACIÓ DEL CARRER ORIENT
El projecte afecta el tram comprès entre el número 7 del
carrer i l’església de Sant Joan. L’obra consistirà en la
formació d’un mur de contenció, l’habilitació d’una vorera pel
lateral de l’aparcament, l’adaptació d’aquest i la construcció
d’una escala a l’alçada de la baixada del castell. Juntament
amb la reurbanització del carrer Major, són les dues
principals obres del mandat actual de l’Ajuntament.

Vista aèria del projecte de la rotonda de la benzinera

ROTONDA DE LA BENZINERA
Tot apunta que el 2017 serà finalment l’any que es
construirà la rotonda de l’entrada de Bellcaire, a l’alça
da de la benzinera. En converses amb l’Ajuntament, el
secretari d’infraestructures de mobilitat, Ricard Font, s’havia
compromès a redactar-ne el projecte durant el 2016 per
executar l’obra dins de 2017. El mes d’octubre passat, en
el marc de la reunió d’una vintena d’ajuntaments del Baix
Ter reivindicant millores a les carreteres, el secretari va dir
públicament que la rotonda es faria simultàniament amb la de
l’Empalme.

ALTRES
NOTÍCIES
MILLORES DE CIRCULACIÓ
AL CARRER MOLÍ
Ja fa temps que el carrer del Molí s’ha convertit en un dels
que suporta més trànsit del poble. En algun dels seus trams,
a més, els cotxes aparcats fan que només pugui passar
un vehicle en un sentit o altre. Tot plegat fa que calgui una
regulació de l’ús que es fa d’aquest carrer, de manera que
s’ha acordat aplicar des del mes de febrer vinent un sentit
únic de circulació de vehicles, en sentit pujada.
Aquesta actuació es completarà amb la creació de places
d’aparcament al queixal del davant de la perruqueria, d’acord
amb la modificació puntual del PGOU acordada en ple.
Queda pendent el debat de la reurbanitzacó del pont del molí.
NOVETATS A L’HOMENATGE
A LA GENT GRAN
L’homenatge a la gent gran és un acte entranyable que
es celebra de forma bianual. Hi son convidats tots els
bellcairencs majors de 70 anys.Per a l’edició de l’any vinent
s’ha pensat de convidar aquells bellcairencs de naixement
que viuen fora del poble. Per tal que no ens passi per alt
ningú, es demana la col·laboració de tots plegats per tal de
localitzar-los.

Plànol rotonda benzinera
Plànol rotonda empalme
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ASSEMBLEA D’ELECTES DE CATALUNYA (AECAT)
El 28 de novembre passat es va fer la presentació a
Girona de l’Assemblea d’Electes de Catalunya. Estan
convidats a formar part d’aquesta assemblea els
càrrecs electes de Catalunya (alcaldes/ses, regidors/
es, diputats/des al Parlament i al Congrés, senadors/
es i eurodiputats/des). Actualment ja té registrats és de
2500 càrrecs electes.
Bellcaire és representat en aquesta assemblea a
través de l’alcalde, David Font. A l’acte de presentació
de Girona, va ser un dels tres alcaldes que va
intervenir en els parlaments, al costat de l’alcaldessa
de Girona i de l’alcalde de Celrà. També ho van fer
la presidenta de l’AMI, Neus Lloveras; la diputada
al Congrés Teresa Jordà; i la diputada al Parlament
Magda Casamitjana.

NOTÍCIES
DE PLE
JULIOL
FESTES LOCALS 2017
S’acorda fixar com a festius locals les dates del 27 de
febrer (dilluns de Carnaval) i 29 d’agost (Festa Major) de
2017.
DECLARACIÓ DE PERSONA NON GRATA
El ple acorda la declaració de persona non grata al qui
havia estat mossèn del poble, Josep Planas pel cas
d’abusos sexuals comesos contra una veïna de Bellcaire
fa 27 anys, quan ella en tenia deu. Previ a l’acord de ple,
el consistori havia donat tot el seu suport a l’afectada. La
declaració es completa amb l’aprovació d’una moció en
què es demanen els canvis legislatius necessaris perquè
aquest tipus de delictes no prescriguin o tinguin un termini
de prescripció més llarg en el temps. Amb la moció, s’insta
a adoptar mesures i protocols per evitar i protegir als
menors d’aquest tipus de delictes.
El cas havia estat denunciat al jutjat d’Olot, que el mes
de juny n’ordenava el sobreseïment de les diligències
per prescripció de delicte. A nivell eclesiàstic, el Bisbat
de Girona va obrir una investigació, les conclusions de la
qual es van fer arribar al Vaticà que acabaria imposant
limitacions al capellà, que ara té 81 anys, per a l’exercici
del seu ministeri.

SETEMBRE
BELLCAIRE, TERRITORI CARDIOPROTEGIT
S’acorda la renovació del conveni amb Dipsalut per al
manteniment dels desfibril·ladors instal·lats al municipi. El
nou termini de vigència és fins a finals del 2019.
REFORMA DEL CARRER MAJOR
S’aprova el projecte de reforma del tram de carrer Major
comprès entre la plaça dels Comtes d’Empúries i el carrer
Migdia amb un preu de licitació de 131.957€. S’acorda
també la imposició de contribucions especials a les
finques que limiten directament amb una de les seves
façanes amb el tram del carrer.
APROVACIÓ DEFINITIVA DEL
COMPTE GENERAL DE 2015
Els resultats econòmics consten dels resultats següents:

1. Equilibri en el balanç d’actiu i passiu:
»»Balanç de l’exercici 2014 tant d’actiu com de passiu:
3.850.981,43€

»»Balanç de l’exercici 2015 tant d’actiu com de passiu:
3.732.851,43€

2. Compte del resultat econòmic patrimonial:
»»Guanys: 87.369,38€
»»Pèrdues: 0€
3. Resultat pressupostari: 49.573,52€
»»Drets reconeguts nets: 759.753,58€
»»Obligacions reconegudes netes: 699.501,18€
4. Romanent líquid de tresoreria per a despeses
generals:

»»2014: 272.157,57€
»»2015: 227.439,04€

Obres a les Torres del Castell
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CONVENI DE CESSIÓ EN CONCEPTE
DE VIAL A LA FINCA DEL C/NORD, 1
L’entitat Espais del Baix Empordà SL, propietària de
la finca ubicada al carrer Nord número 1, per poder
rehabilitar la finca i convertir-la en dos habitatges,
ha de fer una cessió al municipi per adequar-se a
l’alineació del carrer que estableix el POUM municipal.
La superfície és de 101,71m2 i 13,03m2. El ple acorda
aprovar el conveni de cessió corresponent.

OCTUBRE
NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU I JUTGE DE PAU
SUBSTITUT
S’acorda per unanimitat el nomenament de Maria Teresa
Gasull com a jutgessa de pau i de Rosa Antúnez com a
jutgessa de pau substituta.
ORDENANCES FISCALS PER A 2017
Es creen de nou:

»» Tarifes de prestació del casal d’estiu, Setmana Santa
i Nadal.

»» Servei de gual
»» Expedició de documents administratius (es creen

tres noves tarifes: la d’expedició de targetes d’armes,
per armes de balins, airsoft i paintball, 50€; i la de
visites guiades a immobles d’interès patrimonial,
local o cultural, 3€ per persona; i la d’ús de sales al
centre cívic, 4,55€/hora excepte l’aula informàtica,
10,85€/hora).

TARIFES QUE ES MODIFIQUEN:
»»ICIO (Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres), es modifica la base imposable, quota i
acreditament.

»»Taxa de recollida d’escombraries (es modifica l’epígral
de “locals comercials, magatzems i tallers sense
activitat”. Fins ara, es pagava 100 euros en tots els
cassos. Es passa a un esglaonat segons la superfície
del local, d’aquesta manera: menys de 50m2, 80€; de
50 a 80m2, 110€; i més de 80m2, 140€).

»»Ús de la via pública, s’estableixen preus per a la venda

ambulant. Per a la venda ambulant de productes
alimentaris, plantes, artesania, col·leccionaisme i
altres, 4’50€; per metre lineal i dia; productes culturals,
dibuix, pintura, etc, 4’50€ per metre lineal i dia; per barxurreria, 10,50€ per metre lineal i dia; venda ambulant
de castanyes i similars, 9€/dia; food trucks, 10,50€ per
metre lineal i dia.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ D’OBRES AL C/
ORIENT-PMU2
L’execució d’aquest projecte està pressupostada en
110.683€, la contractació es durà a terme per procediment
negociat.

NOTA
Podeu consultar les actes dels plens
de l’Ajuntament al web municipal
www.bellcaire.cat

UNA MAR DE
VINYES.

Nena bevent amb porró a l’Escala, mitjan segle XX.
Foto: Joan Lassús. Arxiu Històric de l’Escala
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EL CONREU DE LA
VINYA AL MONTGRÍ
text Mariona Font Batlle

El conreu de la vinya en
els pobles de l’entorn del
Montgrí era practicat des
de l’antiguitat. Fenicis,
grecs i romans escamparen
per la Mediterrània les
excel·lències del vi, utilitzat
com a aliment, en medicina
i en els rituals sagrats
de la connexió amb les
divinitats.
Sobre el conreu de la vinya trobem
documentació ja al segle IX a Ullà, però
és a partir del segle XIII que n’hi ha més
abundància i on es parla de que quasi
tothom en tenia o n’arrendava alguna,
la majoria de reduïdes dimensions.
També es mostra en els inventaris
dels objectes relacionats amb el vi
que posseïa la gent a casa seva on
s’anomenen barrils, bótes, tinards,
carretells, àmfores... i ens mostra que
era una activitat molt estesa. En aquells
anys el vi era una aportació calòrica
molt important per a l’alimentació.

Durant el segle XVIII hi hagué una gran
expansió de la vinya. Tot el massís
del Montgrí es va treballar en feixes
sostingudes amb paret seca, que
aprofitaven de manera escalonada els
vessants de la muntanya. L’avantatge
del conreu de la vinya era que els ceps
creixien en els terrenys més dolents i
no necessitaven de gaire dedicació, per
tant els propietaris eren petits pagesos,
treballadors i menestrals, i a l’Escala,
sobretot pescadors, ja que era una
activitat que es combinava bé amb
la pesca dels sardinals. També molts
mariners que marxaven embarcats
durant quatre anys, quan tornaven amb
els diner que obtenien, compraven una
casa o una vinya, amb la il·lusió de
poder-la treballar durant la vellesa, quan
fossin massa grans per a poder fer cap
més tasca.
Les feines de la vinya al llarg de l’any eren
les de cavar, empeltar i reposar ceps,
afemar, ensofrar per evitar la malaltia
de l’oïdum o el fum, ensulfatar, veremar
i podar. Un manuscrit de l’escalenc Pere
Lassús ens explica com varen trobar la
solució per la malaltia del fum:

“En el año de 1851 las viñas de l’Escala
sufrieron hun des calabro de huna
padregada que se llevo parte de la binas
del terma y del terma de Torroella de
Montgrí ... En el año de 1852 Volvieron
a sofrir parte el mismo descalabro y en
el mismo año se puso una malaltia que
se le llamo o nosotros le llamamos fum
y cinco años estuvimos sin encuantrar
remedio y al cabo de los cinco años
la divina providencia quiso que se
encuantrase remedio echando sofra
tres veces la primera cuando brotan
segunda cuando hia están listos de
florir y tercera cuando hia empiezan a
madurar las dos veces ultimas no se
echa a nadamas que a la ubas”
Pocs anys després, es produí la segona
gran plaga de la vinya. L’any 1863 un
minúscul i prolífic insecte anomenat
fil·loxera destruí totes les vinyes
franceses. La primera vinya afectada de
Catalunya fou una de garnatxa de Rabós
d’Empordà. Entre 1879 i 1895 la fil·loxera
va destruir totes les vinyes de Catalunya i
va desposseir moltíssima gent de la seva
única o principal riquesa.
Al Montgrí només es varen salvar els
ceps plantats a la sorra perquè aquest
insecte no li agradava aquest terreny. La
particularitat de les dunes de la badia de
Roses que avançaven vers el Montgrí
empeses per la tramuntana feia que
moltes vinyes fossin plantades sobre
sorra o que altres quedessin cobertes
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les característiques i valors de la terra i
alhora introduint les millores tècniques per
tal que el resultat, el vi del Montgrí, pugui
esdevenir un referent en el vi de l’Empordà.

Família Lassús i veïns fent la verema, mitjan segle
XX. Foto: Joan Lassús. Arxiu Històric de l’Escala

per les dunes, malgrat les interminables
fileres de borró o borrom, que es plantaven
per frenar el seu avenç. Gràcies a aquesta
peculiaritat va fer que sobrevisquessin.
Les vinyes plantades en terreny fort, però,
varen morir i es van replantar empeltades
amb varietats americanes.

traspassat a les bótes. També encara
hi ha cellers per les bótes, recollits i
silenciosos, per no fer malbé el preuat
bé.

Les varietats que més es conreaven al
Montgrí eren els raïms negres, sobretot el
mandó, però també el carinyena, l’ull de
llebre, el muscat, el jaqué i la garnatxa. I
de raïms blancs, sobresortia la malvasia i
la picapolla, també el turbat, el macabeu i
la carinyena blanca.

El que es recorda més la gent gran és que
a totes les cases, sobre la taula hi havia
sempre un porró amb vi, i que tothom en
bevia. I per berenar a la mainada se’ls
preparava pa amb vi i sucre. I, si encara
els feia falta més reforç a les criatures,
també se’ls hi preparava bullons, el rovell
d’un ou remenat amb vi i sucre. O bé per
curar-se d’un refredat, s’escalfava vi a la
llar de foc per després beure’l ben calent.

El conreu de la vinya també ens ha
deixat mostres en l’arquitectura popular
com les característiques barraques
de vinya, de volta semicircular, per
poder recollir l’aigua de pluja en una
cisterna subterrània, per tenir aigua a
les vinyes allunyades de les poblacions.
A l’interior, s’hi podien aixoplugar en
cas de mal temps, guardar les eines
o dormir durant la verema i, a més,
tenien llar de foc amb xemeneia per
poder cuinar. A fora, adossat a la paret,
dos dipòsits per preparar el sofre i el
sulfat per al tractament dels ceps. A
les cases del poble, en molts casos
resten enterrades, hi havia les tines,
grans dipòsits recoberts a l’interior
amb ceràmica, que restaven buits i
tancats amb fustes quasi tot l’any i que
durant la verema es destapaven i s’hi
posava el most a bullir, abans de ser

Ara d’aquesta activitat ancestral poques
restes en queden, la major part en records
de la gent més gran, quatre arquitectures
i alguna fotografia. Perquè amb l’arribada
del turisme es varen vendre moltes vinyes
per a la construcció d’urbanitzacions i
xalets de segona residència, o bé, com
que treballar a la muntanya era costós, i
els tractors eren massa grans per treballar
la vinya, les feines de la muntanya a poc
a poc es varen anar abandonant, buscant
noves feines vinculades a la construcció,
al turisme o a la fruita dolça. Aquest fet
ha comportat una transformació en el
paisatge, a partir de la dècada de 1960,
i sorprèn que en molt pocs anys, una
activitats tan difosa i arrelada, s’hagi
pràcticament extingit. Sortosament, joves
productors estan tornant a conrear vinya,
tal i com feien els seus avantpassats,
amb agricultura biodinàmica, apreciant

El record d’aquest patrimoni és bo que
es conservi per a les generacions futures
i més quan avui la qualitat del vi és un
element econòmic i cultural de primer
ordre. Així, des del Museu de l’Anxova i
de la Sal, juntament amb la col·laboració
del Museu d’Arqueologia de Catalunya –
Empúries i el Museu de la Mediterrània de
Torroella de Montgrí, s’han unit per a fer la
recerca històrica del conreu de la vinya i el
vi en el massís calcari del Montgrí, des de
la fundació d’Empúries fins a l’actualitat.
Amb l’objectiu de preservar i difondre tot
aquest ric patrimoni per a les generacions
futures, s’ha editat un llibre, un documental
amb els records de la gent gran i s’han
realitzat dues exposicions, una al Museu
de l’Anxova i de la Sal, encara visitable, i
una altra al MAC-Empúries que itinerarà,
per explicar tots els secrets del vi en el
nostre territori.
Seguidament, reproduïm quatre
entrevistes dels records del conreu de la
vinya al Montgrí:

JOAN
MALLOL
SERRA,

74 anys ,
Bellcaire
d’Empordà
Quan es van plantar pins per fixar
les dunes, perquè corrien les muntanyes
de sorra, el seu avi tenia una vinya a
les Dunes, i tan a ell com a altra gent
d’aquests pobles que en tenien, els van
marcar una línia i els van expropiar tots
els talls de dins les Dunes. Això va passar
el 1900. Després en varen fer una cap a
la Vall Petita, on la tenim ara. Ara hi tinc
plantat híbrid, garnatxa i carinyena. Ha
sigut una vinya petita de 400-500 ceps
per a consum propi.
Quan estàvem a Bellcaire, el pare
premsava i feia bullir el most en un tinard,
un bóta grossa desfonada de sobre. Per
la verema amb els veïns ens ajudàvem,
els uns als altres es deixaven les samals
per collir, o les eines que fessin falta. La
primera tina que vaig veure va ser a can
Pantaleó al carrer Molí. Era a terra i durant
l’any no es veia, i quan arribava el temps
treien la palla, l’userda i els trastos que hi
haguessin a sobre i posaven el vi a la tina.
Després l’havien de treure d’allà baix per
posar en bótes. A can Mercader també hi
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Família Lassús pitjant samals davant la barraca de vinya, mitjan segle XX.
Foto: Joan Lassús. Arxiu Històric de l’Escala

havia una tina i una altra a can Sadurní. Però
la majoria de la gent s’ho feia amb bótes de
fusta desfonades, tot i que no duraven gaire,
aviat es desmanegaven. Abans gairebé
tothom tenia una vinya, recordo la de l’Horta
d’en Puig, on hi vaig treballar una temporada,
la d’en Baldomero de la Torre, la d’en Colgat,
la d’en Mercader, la de can Martí Serra, la de
can Micaló, la de can Tol de Sobrestany. Més
cap a Bellcaire hi havia la de cal Regardé, la
d’en Gibert i cap al Sant Crist hi havia la de
can Petit, la d’en Xelis i la d’en Tirol·la. Cap
a Santa Caterina, la d’en Casas, la meva, la
d’en Xicu i la del ma Pelaio. Ara només n’han
quedat sis: la d’en Casas, la del mas Pelaio,
la d’en Saballs, la d’en Josep Casadellà, la
d’en Marcó i la meva.
De petit petit ja anava a collir raïms i ara ho
continuo fent. L’avi com que no tenia cap
animal, o s’ho feia llaurar, o s’ho treballava
amb el tràmec. El pare quan es va casar,
li varen donar una euga, un carro i una
vedella, i al tenir un animal, ja ho llaurava.
Abans es llaurava i al seu pare li van donar
una euga, un carro i una vedella i ho llaurava
amb l’animal. Ara la treballo amb tractor
i vaig haver d’arrencar vinyes per poder
passar. Aquesta vinya es pagava amb
cens als Marimon de La Bisbal i del molí
de Verges. De la casa en pagava cens fins
l’any 2000 als Albert de l’Escala. La casa i
una vessana de regadiu fins al rec del Molí,
i una vessana d’olivar sobre l’Ovellaria, en
pagaven 16 pessetes per vessana, per tant
32 pessetes i després 8 més de l’olivar a la
muntanya. Aquest cens és del 1893 i perquè
et donessin una vessana bona de muntanya
te n’havies de quedar dues de dolentes a
baix al pla que eren aiguamolls.
A la vinya la feina dels nens era nomes
collir raïms. Aixafar ho feien de més grans.
A casa carregàvem el carro amb les samals

Samals davant d’una casa de l’Escala, mitjan segle XX.
Foto: Vernon Richards. Arxiu Històric de l’Escala

de raïms i anàvem o a can Vidal a Albons, o
can Perich a Ullà o a can Cargola o Alenyà
a Torroella, però al pare li feia molta mandra
traginar les samals i vaig proposar de fer
una tina a casa. I dit i fet, i a partir del 1967,
ja premsàvem tot a casa.
A mi de petit no m’agradava el vi, em va
agradar de gran, i per això no menjava pa
amb vi i sucre. A mi el que m’agradava era
el vi de compra perquè era més dolcenc, en
canvi el de casa el trobava massa àcid.

El gener vaig fer 86 anys i encara, vaig cavar
tota la vinya encara aquest any, tot i que
l’esquena no vol treballar tant. I als fills i al
nét els grada la vinya, però no tenen temps.
Aixecar el porró sí que agrada tothom. A
Torroella quan era petit, a casa en teníem
dues de vinyes. Als 12 anys ja hi anava a
collir tòries, a podar i als 14 anys tot el que
convenia. El que em va quedar més és que
quan arribava la festa de Verges, a principi de
gener, volia tenir sempre la vinya cavada, per
anar tranquil a festa. Lo altre ja s’esperava.
Els companys em preguntaven vindràs? Sí,
quan tingui la vinya cavada. Totes dues eren
arrendades, a banda i banda de la carretera
d’anar a l’Estartit. També en vàrem plantar
una a la pujada d’en Tascons, a la falda de
la muntanya i des de la barraca recordo
que es veia el Castell. La vàrem plantar poc
abans d’anar jo al servei militar. El pare era
hortolà, igual que el meu germà, i la vinya

els sobrava. Com que tampoc tenien afició
de beure no s’hi feien gaire. Era un terreny
dur, no era pas de sorra. Els primers anys
el vi el vàrem fer en tina, primer es pitjava
una mica a les samals, el posàvem un dia
a la tina a bullir i l’endemà el trèiem i el
posàvem a les bótes fins a Sant Martí que
ja diu el dit: per Sant Martí tapa la bóta
del bon vi.
Aquesta que tenim ara la vaig plantar jo i
quan ho feia passava un d’Ullà i reia i em
va preguntar i Qui la cavarà? I jo li vaig
contestar en Saballs i jo. Era l’any 1967 o
1968. El terreny on està plantada en diuen
les Carmençones, és un terreny dolent,
però en Cases a base d’hores hi treu de
tot. Hi ha molta sorra però sota hi ha roca
i hi ha molts de rierencs, però a la vinya
li agrada perquè aguanta la frescada. Si
la volguessin conservar, ara en Guillem
en volia fer un tira al mig. Anys abans
n’havia arrencat una tira per altra perquè
hi passés el tractor, per llaurar, quan tenia
un Ebro. Ara el fill té un tractor petit i per
això se li va acudir. Tot i tenir 14 anys ell la
vol llaurar,però no s’acosta gaire i llavors
haig de passar-hi més amb el tràmec.
El vi sempre m’ha sortit bé, perquè el
secret és portar les bótes bé, amb una
bona estuva de vi. Alguns ho feien amb
aigua calenta, o a l’Escala amb aigua de
mar, però a nosaltres, ja el fill en Jaume
m’ho deia: no us sàpiga greu perdre 7 o 8
litres de vi per escalfar-lo i fer-ne una bona
estuva. Després cremàvem sofrí i ja les
teníem a punt.
El pare sempre ens deia el vi reforça, heu
de beure vi, i crec que va ser cap als 13
o 14 anys que en vaig començar a beure.
Ara si el pare veiés que el jovent només
vol cerveses… El pa amb vi i sucre era un

El vi era per beure la família i com que ara
ens en sobra, el portem a la Cooperativa
de Pau. De petit m’agradava molt berenat
pa amb vi i sucre, el dies de cada
dia, perquè el diumenge ens donaven
xocolata. Recordo també que si un vi no
sortia gaire bo, el posàvem en una bóta
per fer-ne vinagre, que el fèiem servir per
amanir, també si algú es feia un cop o
per netejar, les mateixes bótes o també
dipòsits.

JOAQUIM
VILANOVA
JUNQUÉ,
76 anys ,
Bellcaire
d’Empordà

bon aliment, sobretot per la mainada, i per
als grans també. Ara hi ha massa cèntims
per comprar cosetes, i s’ha perdut perquè
de menjar-ne, perquè a la mainada els
agrada més anar a comprar a la botiga.
Ara fan molta propaganda del vi de
l’Empordà, i un nebot i el seu cosí fan vi
i li han posat el nom d’en Robert Pellicer.
En fi, tan com pugui, jo beuré vi, que és
ben natural. Ja ho diuen: A pertot arreu hi
ha trampa menys al vi i a la llet que s’hi
posa aigua, i jo us dic, beveu vi que fareu
tants anys fins que us moriu!

PERE
CASAS
DALMAU,

75 anys ,
l’OVELLARIA
El meu record de la vinya comença
quan tenia 8 o 10 anys que anava a
collir raïm a la vinya de la família a la Vall
Petita, a tocar de Santa Caterina. Aquesta
vinya l’havia plantada l’any 1918, el meu
avi, en Pere Dalmau Auquer, quan es va
quedar a viure a l’Ovellaria, perquè era un
pastor que venia a fer la transhumància.
Aquesta varietat de vinya la vàrem tenir
fins als anys 50 i llavors no la vàrem
plantar allà mateix sinó que la vàrem
canviar. Deien que era millor perquè
creixés més, canviar-la, i la vàrem plantar
a les Carmençones. Els esqueixos me’ls
va donar un senyor de l’Escala que s’havia
fet gran i volia arrencar la seva vinya i em
va donar mandó, el principal, un turbat,
un roig i un macabeu o garnatxa blanca..
Encara està en producció i pot aguantar
perquè els fills l’aguanten.

A casa meva feien de flequers
venien pa i vi, més endavant varem
posar botiga de comestibles. I ja de
petit remenava amb bótes de vi. El que
passa que veníem vi de l’Alt Empordà de
Campmany, d’Espolla, i sobretot recordo
el Selvamar que tenia molt de grau, tenia
16 o 17 graus i en teníem en una bota i
quan teníem un vi que no funcionava
gaire el barrejàvem en aquesta bóta, per
això el pare li deia la “farmàcia”. El vi de
l’escala no en veníem perquè tot i serun
vi molt bo de gust era un vi molt petit i es
picava molt fàcilment i la gent no el volia.
A part que n’hi havia poc, perquè era un
vi que era de sorra i per això no donava
massa grau.
Quan tenia 6 o 7 anys vaig agafar un còlic
molt fort i em varen portar amb el Dr. Isern
i ell no es veia en cor de fer-hi res, que em
moriria. Van consultar a un altre metge a
Girona i també la mateixa resposta, que
no hi havia res a fer. El pare va trucar
al seu parent el Dr. Xavier Vilanova de
Barcelona i va dir vingueu demà que en
Pere Pons us visitarà. Em va mirar bé
i va preguntar al pare si tenien vi negre
bo, i li va dir que sí que precisament en
venien, i em va receptar que cada matí
havent esmorzat, dinat i sopat m’havia de
prendre un got de vi, i recordo que anava
a col·legi ben marejat, fent eses, i fent
això, al cap de tres setmanes ja estava
curat. Tenia el llard dels budells massa
nets i amb el vi, que fermentava em va fer
créixer la flora i no us estranyeu que begui
vi que li dec la vida!
A Bellcaire quan era petit hi havia tres
flequers i més tard només dos, en Titus
i nosaltres. Però abans se’n menjava molt
de pa, tothom en menjava un quilo al dia,
i tot i ser en un poble petit treballàvem
molt. Abans els dels masos s’emportaven
15 quilos de pa i al cap de tres dies una

altra vegada. Veníem una mica de tot, des
de biberons fins a begudes, productes
de merceria, perfumeria... una botiga de
poble, una mica de tot. La mare va morir
jove i amb el pare ja gran, li deia, amb
tot el que treballem no guanyem gaire
diners, i ell em deia, sí fill, però tenim un
avantatge, treballem tant que no tenim
temps de gastar-los! A Bellcaire hi vivia el
màxim cap de colla de l’arròs dels voltants
i quan venien les colles, veníem molt de
vi. Els arrossaires treballaven tot el dia al
sol, menjaven molt salat, sobretot bacallà,
o abadejo com en deien ells, i arengada, i
cada valencià bevia dos o tres litres al dia.
A vegades compràvem camions de vi a
mitges amb el pare d’en Santi Capell, que
ell el venia a Verges i nosaltres a Bellcaire.
Per això amb la Maria Rosa, el 1965
vàrem muntar la primera bodega de vins
i licors a l’Estartit, per veure si podíem fer
diners per casar-nos. I clar que va anar
bé, guanyàvem més en un estiu a l’Estartit
que no pas quatre treballant a Bellcaire i
per això vàrem decidir de canviar de
negoci. El 1976 vàrem obrir una altra
bodega a l’Escala, a l’antic cal Gambo, a
la plaça del Sòl d’en Saguer. Més tard en
vàrem tenir dues a Empuriabrava. Durant
els primers anys del turisme, al no pagar
gaire impostos, els turistes ho trobaven tot
barat i ens guanyàvem molt bé la vida.
Però si algú em pregunta quin ofici tinc li
dic que sóc flequer perquè m’agrada molt,
fins i tot de jove, vaig anar a Bordeus a
treballar, i ara encara, dos o tres dies a
l’any vaig a casa d’un amic a fer de flequer
per treure’m el cuquet!
Parlant com a propietari d’una bodega he
de dir que el vi de l’Empordà en pocs anys
ha evolucionat molt, perquè ara els joves,
a més d’estudiar, tenen totes les eines per
fer-ho bé. Ara hi ha vins molt bons i ens
hem de sentir orgullosos perquè tenim
vins excel·lents.

No us perdeu l’exposició al Museu de
l’Anxova i de la Sal de l’Escala Una mar
de vinyes, el conreu de la vinya i el vi a
Empúries, l’Escala i el Montgrí, visitable
durant tot l’any 2017.
http://museudelanxovaidelasal.blogspot.
com.es/
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Text Josep Molinas Nadal

El tren del casal
de bellcaire
“

vull donar les gràcies
a l’Ajuntament,
particularment a en David
Font per la primera trucada
de confiança, en la qual em
vas demanar que dirigís
aquest tren. Però sobretot,
vull transmetre els més
sincers agraïments a totes
les famílies (pares, mares,
avis, àvies...) per tota la
seva atenció i predisposició
envers l’equip de monitors/es
i les activitats.

Diuen que la vida és com un viatge en
tren. Hi ha persones que comencen el
viatge amb tu, altres pugen a mig camí,
algunes baixen abans d’arribar i poques
són les que es queden fins al final.
Fa més de cinc anys em van demanar
pujar al tren del casal de Bellcaire quan
aquest es trobava ben espatllat: els
motors no acabaven de funcionar prou bé
i, per tant, no aconseguia avançar en la
direcció correcta.
Com a nou maquinista, vaig marcar-me
l’objectiu d’arreglar-lo i posar-lo en marxa.
A poc a poc, amb ganes, noves idees,
il·lusió i, sobretot, moltes hores, el tren del
casal va començar a anar endavant a pas
ferm; aquell tren que abans no avançava
i que era petit i amb pocs viatgers, es va
anar convertint en un tren on molts hi van
voler pujar.
A mesura que anava pujant gent, anàvem
introduint nous vagons plens d’activitats
per tal que tothom hi tingués lloc. La meva
motivació era crear un gran tren, on tots
anéssim a una, i on cada nen/a trobés
el seu vagó d’activitats adaptades a les
seves necessitats segons la seva edat.
Sorprenentment, cada cop més gent
va voler pujar al tren i, lògicament, tot
plegat no podia funcionar amb un sol
maquinista. Així doncs, any rere any, i
degut a l’increment de viatgers, vaig fer

pujar al tren diversos/es treballadors/es:
els monitors i les monitores. Sense la
vostra ajuda, sense la vostra feina i sense
cada granet de sorra que heu aportat
cadascun/a de vosaltres no haguéssim
fet tant de trajecte. Així, des d’aquí us vull
transmetre els meus sincers agraïments
per haver acceptat pujar al tren del casal
de Bellcaire!
Tots junts: nens, nenes, pares, mares,
avis, àvies, monitors/es, director... hem
passat moments de tot tipus en aquest
llarg trajecte que va començar fa més
de cinc anys; entrebancs, dificultats i
situacions complicades... però, sobretot,
hem trobat situacions plenes d’emocions,
somriures i il·lusions compartides. Quan
parlo d’il·lusions, em refereixo als nens
i les nenes: l’únic motiu de l’existència
d’aquest llarg tren.
Veure com, any rere any, més nens,
nenes, nois i noies pujaven als nostres
vagons és una sensació indescriptible. La
nostra feina i objectiu principal sempre ha
estat vetllar perquè tot aquell que pujava
al tren del casal s’ho passés bé i gaudís
d’una enriquidora i divertida experiència
acompanyat d’antics i nous amics i
amigues. No hem parat de treballar
per aconseguir aquest fet; i a mesura
que s’aconseguien aquests objectius,
augmentaven els somriures i aquest tren
seguia fent camí, a pas ferm, sense que

li afectés cap tempesta.
Ara hem arribat a una nova estació: “l’inici
del curs escolar”. Un període en què la
nostra activitat i el nostre tren s’aturen i
carreguen motors per tornar a arrencar,
de nou, amb més força que l’estiu
anterior. De fet, cada any era un dels
meus objectius: superar l’any anterior
sense fer cap pas enrere tan a nivell
d’activitats com de serveis.
Aquest període que el tren del casal
de Bellcaire queda en “stand by”, també
serveix per tal que les famílies, els nens,
les nenes, els nois i les noies decideixin si
volen seguir al nostre tren, volen baixar o
fins i tot, si volen pujar nous viatgers... Com
a maquinista o director, aquest període
em serveix per a preparar tots els vagons
d’activitats, decidir quins treballadors/es
especialitzats vull que m’acompanyin i
preparar tota la maquinària per arrencar
el tren de la millor manera possible en un
nou i emocionant viatge.
Però, estimats viatgers, aquest any no
serà així, per això estic fent aquest escrit:
perquè he pres la decisió de baixar
d’aquest tren tan especial. No baixo pas
perquè estigui cansat, esgotat ni cremat;
sinó per marcar-me nous objectius en la
meva vida personal.
Sóc dels que penso que la vida està
estructurada per etapes; per exemple,
de petits tenim etapes molt marcades:
infantil, primària, ESO... però també
tenim etapes on hi ha en joc les amistats,
l’oci, la feina, entre d’altres, que un ha de
saber decidir quan han de finalitzar; i per
mi aquesta n’és una.
M’agradaria que quedés molt clar que jo
baixo però que el tren del casal segueix.
És més, HA DE SEGUIR I VULL QUE
SEGUEIXI! A més, en aquest món no hi
ha ningú imprescindible. Espero i desitjo
que surti una persona ambiciosa, amb
ganes, forces i, sobretot, molta empenta
per agafar el volant d’aquest tren i
conduir-lo endavant, a pas ferm i decidit,
com aquests darrers anys. I et transmeto
el que sempre repeteixo als meus nens i
nenes “Si no ho intentes, no sabràs mai si
ho aconseguiràs”.
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Abans de marxar,
vull donar les gràcies a
l’Ajuntament, particularment a
en David Font per la primera
trucada de confiança, en la
qual em vas demanar que
dirigís aquest tren. Però
sobretot, vull transmetre els
més sincers agraïments a
totes les famílies (pares,
mares, avis, àvies...) per tota
la seva atenció i predisposició envers l’equip de
monitors/es i les activitats. El casal d’aquests
últims anys és el fruit de la suma de tots aquests
factors que acabo d’expressar: comunicació
entre pares, mares, avis, director, monitors/es
i participants que ens ha permès millorar i ens
ha ajudat a construir un gran i llarg tren; un gran
casal de lleure educatiu!
Per últim, vull dir-vos que prendre la decisió
d’arribar al final no ha estat ni és fàcil. Sobretot,
per l’esforç dedicat a superar un camí que
a vegades ha estat difícil, ple d’obstacles i
entrebancs, però alhora ple de satisfaccions,
sorpreses i alegries.
Miro enrere i penso que segurament ho podria
haver fet millor, diferent... Però ara sóc aquí, amb
la consciència ben tranquil·la d’haver donat el
màxim de mi en tot moment, i d’haver conduit
aquest tren amb unes mans segures i valentes. I
d’aquest viatge m’enduc els records, les imatges,
les vivències, els fets i les paraules que he pogut
anar recollint al llarg de tot el trajecte: això ja
ningú m’ho esborrarà, ningú m’ho podrà prendre.

Moltes gràcies
per tot i fins aviat!

MO
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n estiu més, i ja en van cinc de seguits,
hem tornat a gaudir de dos intensos
mesos al casal d’estiu; aquest any
anomenat “Mou l’estiu”. Igual que els quatre
anys anteriors, el nostre principal objectiu
era seguir amb un projecte que ofereixi als
nens/es i nois/es la possibilitat d’esbargir-se i
aprendre mitjançant la diversió, la descoberta i
la pràctica esportiva. Aquest ha estat l’objectiu
que tot l’equip de monitors hem vetllat per què
es complís. Sabem que els estius són períodes
curts, intensos i molt exigents si treballes amb
menors d’edat. Per això ens hem esforçat per
ajustar les activitats a les necessitats dels
nens i nenes en cada grup d’edat. L’esport
ha seguit essent la nostra principal activitat
i font d’aprenentatge. Pensem que fer esport
a través del joc és clau pel desenvolupament
dels nens i nenes a través del seu caràcter
motivador i de les relacions personals que es
poden establir quan el practiquem.

V

al a dir que aquest últim estiu vam tenir
un inici complicat i diferent, ja que ens
vam trobar algun entrebanc abans de
començar: dubtes sobre el nostre projecte i
també alguna manca de confiança... però el
projecte educatiu de lleure del nostre casal,
que està construït amb ganes, entusiasme,
esforç i molta dedicació va aguantar molt bé.
I tot i que no vam disposar de grup d’infantil,
cent vint-i-tres nens/es i nois/es van voler
participar al casal d’estiu, tot millorant els
números de l’any anterior i per cinquè estiu
consecutiu podem afirmar que hem seguit
incrementant el nombre de participants.

T

ots i cada un dels participants han
pogut gaudir de totes les activitats que
hi havia preparades per aquest estiu.
Cal esmentar que aquest any s’ha millorat en
serveis, afegint autobusos en absolutament
totes les sortides, tan per anar a la platja com
per a les excursions especials. També hem
seguit millorant en activitats tot afegint més
dies de colònies i més dies d’acampada. A més
a més, hem continuat fent sortides amb bici,
jocs de tots tipus i àmbits, esports, gimcanes,
piscina, platja, hem seguit amb les visites
d’esportistes d’elit i hem tornat a gaudir de
sortides especials adaptades a cada grup
d’edat.

I

per acabar, una petita reflexió. Com ja
he comentat anteriorment, els estius
són períodes curts però a la vegada molt
intensos i exigents; són unes setmanes on
al casal trenquem dinàmiques, es conviu, es
proporcionen valors, cultura i esport. Sempre
d’una forma segura i divertida. Sempre
adaptant-nos a la mida dels grans i únics
protagonistes d’aquestes setmanes intenses:
els nens, les nenes, els nois i noies que
participen al nostre casal de lleure educatiu.
Ells mouen l’estiu i gràcies a tots ells/es ens
hem convertit en

#mésqueuncasal!

Fins aviat!
JOSEP MOLINAS NADAL
[Director casal Mou l’Estiu Bellcaire
d’Empordà]

C. Major, 37 | tel. 972 78 87 90
17141 Bellcaire d’Empordà
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CULTURA,
PATRIMONI I MÉS
VISITES AL NOSTRE
PATRIMONI
Aquest darrers mesos han estat
molt intensos quant a visites al
nostre patrimoni. S’han organitzat
diverses visites amb col·laboració
del Consell Comarcal, el Patronat
de Turisme Costa Brava Girona i
l’Agència Catalana del Patrimoni
Cultural.
• 23 juliol visites guiades - Espais
Medievals de l’Empordà Consell Comarcal
• 20 agost visites guiades Espais Medievals de l’Empordà
- Consell Comarcal
• 17 setembre - Jornades
Europees del Patrimoni Agència Catalana del Patrimoni
Cultural (Gencat)
• 27 octubre - Les ciclistes de
Wyoming
• 19 novembre - Fòrum de
Recerca del Baix Ter amb el
Museu de la Mediterrània de
Torroella de Montgrí – enviat
text a part
• 20 novembre - Amics del
Romànic de Sabadell

Plaça Comtes d’Empúries, 12
17141 Bellcaire d’Empordà

• 26 novembre – visites guiades
- Patronat Turisme Costa Brava
Girona
LICEU A LA FRESCA
Òpera aquí a Bellcaire? No és
cosa que es vegi gaire... Potser
era una aposta agosarada, però
va ser un èxit. El divendres 8 de
juliol, Bellcaire es va sumar a la
iniciativa del “Liceu a la fresca”
i va ser un dels 121 municipis
de Catalunya i Menorca on es va
poder seguir en pantalla gegant
la transmissió de l’òpera “La
Bohème” de Giacomo Puccini des
de el Gran Teatre del Liceu de
Barcelona. El pati del Castell es va
omplir i això ens anima a tornarhi el juliol de l’any vinent amb “Il
trovatore” de Giuseppe Verdi.
LLIBRES
La capella del Castell ha acollit
dues presentacions de llibres.
El 22 de juliol, “Allò que cal saber
quan s’és un estat” (Ed. Punto
Rojo libros) de Soledat Balaguer,
un manual de geopolítica del món

perquè “no podem ignorar quina
és la realitat que ens envolta, més
enllà del que ens expliquen els
telenotícies”.
I el 15 d’octubre,la novel·la “996”
(Ed. Alrevés, crims.cat), l’última
aventura del sotsinspector Damià
Surrell, emmarcada en un entorn
molt proper al lector.
PETIT FUTÉ
La visita d’una redactora de les
guies “petit futé” ha donat fruit.
Per Bellcaire i per Bandera.
https://www.petitfute.com/
v72795-bellcaire-d-emporda/
BANDERA D’ESTIU
El dissabte 7 d’agost es va tornar
representar Bandera d’Estiu.
Una versió itinerant i abreujada
de la Bandera de Catalunya que
representem per Setmana Santa.
El fet que sigui itinerant, permet
al públic conèixer diversos racons
del Castell on s’hi escenifiquen els
quadres, venint a ser una visita
teatralitzada basada en el guió de
Bandera. En només dos assajos
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i gràcies a la bona disposició
dels actors i col·laboradors
podem dir que va ser un èxit
de públic i tothom va quedar
molt satisfet, això ens dona
força i il·lusió per a la del
proper Divendres Sant.
Gràcies a tots. Visca Bandera!
FESTA MAJOR
Cada final d’estiu arriba la
Festa Major, amb un compendi
d’actes ben diversos per a tots
els públics. Entre aquests,
ens agradaria destacar el
2n concurs d’arrossos que
aquest any l’organització va
batejar com “l’arròs de Presi”
en homenatge a en Rafael
Espada, “El Presi”, que tants
arrossos va compartir amb
nosaltres. El concurs va ser
un èxit, els vuit participants
van cuinar uns arrossos que
van fer molt difícil la feina
del jurat per decidir quin era
el millor. Els tastets repartits
entre el públic també van
tenir molt bona acollida, es
van vendre tots els tiquets i
es van escurar les paelles i
cassoles. Les guanyadores van
ser la Ruth Xifra i la Cristina
Tell, que amb unes paraules
emocionades van dedicar el
triomf al “Presi”.

TOTS SANTS
L’1 de novembre, una data
assenyalada al calendari per a
recordar aquelles persones que
ens han deixat, es va tornar a
programar un acte ben emotiu al
cementiri, amb lectura de textos
i concert a càrrec de Maria Geli i
Alfredo Salcedo.
FÒRUM DE RECERCA DEL
BAIX TER
Bellcaire va acollir el dissabte 19 de
novembre el IV Fòrum de Recerca
del Baix Ter. La capella del Castell
Palau de Bellcaire estava gairebé
plena de públic i recercadors
interessats en els diversos temes
que s’hi van tractar. La conferència
inaugural va anar a càrrec d’Eduard
Carbonell que va explicar la història
i interpretació de les pintures de
Sant Joan de Bedenga, nom antic de
Bellcaire. S’hi presentaren altres deu
breus ponències de recerques sobre
història, geografia, medi natural
i música que s’han fet sempre en
l’àmbit del Baix Ter. La jornada es
va tancar amb una memòria gràfica
del Castell de Bellcaire que el proper
2018 celebrarà el centenari de la
seva declaració com a monument
nacional gràcies a la intervenció
de la Junta de Museus de la
Mancomunitat de Catalunya.

Eduard Carbonell durant la presentació

ALTRES ACTIVITATS
De l’última revista ençà també
s’han celebrat activitat com el
concert d’estiu del Cor Malodes
(01 juliol), audició de final de curs
de polifonia tradicional (09 juliol),
cantada d’havaneres amb Les
anxovetes (15 juliol), sopar de la
vedella (16 juliol), festival Metall
(30 juliol).
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ESCOLA EL RAJARET

EL PARC
NATURAL
DEL MONTGRÍ,
EL NOSTRE
PARC

El Duc en vol

EL
DUC

És un
noctàmbul
que de dia
dorm i a la
nit surt a caçar conills,
llebres, ocells... Els seus
ulls són grossos i grocs.
Té unes crestes que
semblen orelles, però les
orelles les té amagades
al costat de la cara.

El curs passat, a les escoles que ens
trobem en el Parc Natural del Montgrí
se’ns va oferir la possibilitat d’entrar a
formar part d’un projecte que pretén
apropar el Parc a la població local.
L’objectiu és que al llarg de la Primària
coneguem el parc i generem un sentiment
de pertinença, ens l’apropiem.
Juntament amb la classe del Micos i
dels Bolets (P5, 1r i 2n) estudiem el Parc
Natural. Hem començat sabent que està
dividit en 3 parts: la muntanya del Montgrí,
les Illes Medes i el riu Ter. Aquest Parc
està protegit, que vol dir que la pesca i la
caça estan controlades, tenen un límit i els
animals estan protegits.
Aquest curs estudiarem el duc, el Montgrí,
el Cau del Duc, les oliveres, el ramat
d’ovelles i l’ofici de pastor. A 4t estudiarem
el riu Ter i a 5è i 6è les Illes Medes.
Hem començat per conèixer el duc perquè

ESCOLA EL RAJOLÍ

EL
RAJOLÍ

A la llar d’infants aquest curs estem molt
contents!
El Rajolí està a ple rendiment amb les 20
places ocupades des de començament
de curs. Enguany tenim deu nens a curs,
“Els lloros” i les “Tortugues”
Després de passar tots junts pares,
educadores i nens, el dur període
d’adaptació hem començat a fer feina.
Com podeu veure ens agraden molt
les activitats de psicomotricitat i les
d’experimentació i manipulació .
Esperem gaudir d’un bon curs, ple
d’activitats, sorpreses i emocions.

ens ha portat pistes com una ploma, llana i
fulles d’oliveres, que hem ordenat i seguit.
Primerament, hem recollit informació del
duc. És un noctàmbul que de dia dorm i a
la nit surt a caçar conills, llebres, ocells...
Els seus ulls són grossos i grocs. Té unes
crestes que semblen orelles, però les
orelles les té amagades al costat de la
cara.
Pot mesurar 70 cm i amb les ales obertes,
160cm. Les seves plomes són negres
i marrons. El podem trobar en forats
d’arbres i al Montgrí hi ha el Cau del Duc.
Sabíeu que ha estat un animal molt caçat
i que ara està protegit?
Ara les pistes ens portaran a conèixer les
oliveres i què es pot fer amb les olives i
l’ofici de pastor amb el seu ramat.
Esperem aprendre molt més d’aquest
entorn que tenim tan a prop i poder-vosen explicar molt més.

Alumnes de l’escola bressol El Rajolí
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ASSOCIACIÓ DE JUBILATS

4
ANYS
D’ASSOCIACIÓ MOMENT

DE RENOVAR IL·LUSIONS

Excursió a Peralada
Castanyada 2016

Aquesta tardor passada ha fet quatre anys des de la
creació de l’Associació de Jubilats de Bellcaire. Una
entitat que va néixer amb la voluntat d’establir un punt
de trobada habitual per a la gent gran, un cercle per a
compartir experiències i ajudar a la nostra gent gran a
sentir-se més acompanyada.
Des de l’associació es promouen activitats molt diverses.
A nivell formatiu, l’oferta passa per cursos d’informàtica,
de ioga i moviment, de manualitat, de memòria, de
petanca i de caminar. També s’han promogut xerrades,
com la del mes d’octubre sobre el colesterol, que va fer
la Sara Bagué, farmacèutica del poble.
Aquest 2016 que aviat deixarem enrere, des de
l’associació s’han celebrat festes tradicionals com
el Carnaval, la diada de Sant Jordi (excursió a Olot,
amb visita de la fàbrica de iogurts La Fageda i dinar a
Can Xel), el Dia Mundial de la Gent Gran (excursió a
Peralada, amb visita guiada al castell, dinar de bufet
lliure i a la tarda, visita al Museu del Joguet de Figueres)
o La Castanyada (amb castanyes torrades i panellets).
Mirant endavant, el repte principal és implicar més gent
a les activitats de l’associació. Actualment hi ha 44
associats, però podrine ser molts més. El mes de maig
vinent s’haurà de renovar la junta directiva de l’entitat
i podria ser un bon moment per a renovar il·lusions i
implicar a molta més gent.

Castanyada 2016

D’idees no en falten pas. No seria interessant que
de forma regular la gent gran anés a l’escola a
explicar contes tradicionals a la mainada d’avui?
O a ensenyar-los quins eren els jocs habituals
que jugaven al pati o al carrer en aquell temps on
ni en somnis es podia imaginar com canviaria la
vida l’aparició de tots els ginys tecnològics que
tantes hores ocupen els nostres nens? No seria
interessant que un dia a la setmana el Local Social
fes un menú a un preu més assequible per a la
gent gran? Parlem-ne?

La Petanca, amb molta afició
Sessions de gimnàstica

Puntaires en el centre cívic
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AMICS DEL TEATRE

A LA NOSTRA
COMPANYA,
CARMEN MUXACH
Els amics del teatre de Bellcaire estem tristos. Molt
tristos… Estem de dol. Una vegada més,el maleït càncer
ha declarat la guerra i s’ha emportat la nostra companya i
gran amiga CARMEN MUXACH, tot i que ella li va plantar
cara i va guanyar moltes batalles durant la seva malaltia,
perquè era tant valenta, tant decidida, tenia tantes ganes
de viure i tantes il·lusions… Però tot va resultar inútil. ens
va deixar el 16 d’octubre d’enguany.
Va entrar a formar part del
grup de teatre en l’obra “De
més verdes en maduren” amb
una còmica actuació. L’any
següent va intervenir en l’obra
“La sra Poc, de vídua ben poc”,
on va tenir un divertit paper,
que va saber portar amb una
gràcia impressionant. A la
següent obra “Déu meu, quin
poble” ja no va poder actuar
perquè estava en tractament de
QT. Però va fer la presentació
de l’obra d’una manera tant
pícara i que va merèixer i va
aconseguir una forta ovació

Plaça Comtes d’Empúries, 8

i grans aplaudiments. Per
la Festa Major, també volia
actuar, encara que fos un petit
paper, però estava ingressada
a l’hospital i molt dèbil. No va
poder ser. De totes maneres, va
voler participar facilitant tot el
mobiliari escènic. Tots la vam
recordar i li vam dedicar l’obra.
Estem tristos… Molt. La trobem
a faltar, l’enyorem i parlem
molt d’ella… Però tenim clar
que la vida segueix, per molts
entrebancs que se’ns posin al
davant. Per això ara ja estem
preparant la propera obra que

estrenarem per la Festa Petita.
Serà una obra diferent de les
que hem fet fins ara, molt més
actual de temàtica. Esperem
una bona acollida de part del
públic.
Com sempre, demanem que
vingui gent de totes les edats
a unir-se al nostre grup. És
convenient donar un aire fresc
i renovat per a la continuïtat
dels “Amics del teatre”. Estem
oberts a tothom.
MOLT BON NADAL I SORT
PER AL PROPER ANY. Un
cop més volem repetir: et
trobem a faltar, CARMEN.

20 ANYS
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AJUDANT ELS
MALALTS de càncer

1996-2016
FUNDACIÓ ONCOLLIGA

DES DE
L’ANY 2011
A
BELLCAIRE
comptem

amb una delegació de la
els nostres veïns han pogut
Fundació Oncolliga
gaudir diverses vegades:
Girona,
una entitat sense ànim de
lucre que va néixer amb la
intenció de millorar la qualitat
de vida dels malalts de càncer
i les seves famílies i que
enguany compleix justament
20 anys de vida. Amb el pas
del temps, l’entitat ha ampliat
la seva mirada i ha apostat
per la promoció de la salut i la
sensibilització de la societat,
sense oblidar la seva finalitat
principal: donar resposta a les
necessitats que les institucions
públiques no cobreixen
facilitant recursos humans i
materials que contribueixin a
fer més còmode la vida de les
persones que pateixen una
malaltia oncològica. Dintre dels
serveis que ofereix l’entitat
podem destacar-ne alguns que

ONCOLLIGA-2016

jornada solidaria
calçotada i futbol femení

cuines del món

col·laboració del fc bellcaire i
diversos comperós de la població i
d’altres municipis de l’entorn

atenció psicològica, atenció a
domicili a través del préstec
de material tècnic i servei de
neteja, serveis de rehabilitació
com el drenatge limfàtic i
fisioteràpia, acompanyament
al malalt quan està ingressat,
llar residència gratuïta per
als familiars i programes
pedagògics a les escoles per
prevenir el consum de tabac i
promoure hàbits saludables.
Dins de l’estructura de la
Fundació les delegacions juguen
un paper cabdal ja que són la
cara i la veu de l’entitat a cada
poble. Són les encarregades de
donar a conèixer els serveis
de l’entitat entre les persones
que ho puguin necessitar i
també ajuden al finançament
d’aquests serveis a través

de l’organització d’activitats
solidàries. A Bellcaire aquest
any hem organitzat dues
activitats: la jornada solidària
del 6 de març, que va incloure
una calçotada i un partit femení
de futbol, i la Mostra de Cuines
del Món, el 2 de juliol, en la
qual vam comptar amb la
col·laboració del FC Bellcaire
i de diversos comerços de la
població i d’altres municipis de
l’entorn. Gràcies a aquestes
activitats es van recollir 1.127
euros que s’han destinat a
finançar serveis que l’Oncolliga
ofereix als malalts de càncer.
Si voleu més informació us
convidem a visitar la pàgina
web:http://www.oncolliga.cat
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CLUB ESPORTIU BELLCAIRENC

CLUB PETIT AMB
GRANS CORREDORS
Aquest any, el Club Esportiu
Bellcairenc s’ha donat a conèixer
per tota la província i país gràcies
al gruix de corredors que any rere
any porten el nom de la nostra
entitat a la part més alta de la
classificació.

La dèria de les curses de
muntanya va començar fa més
de 6 anys, quan en Francesc
Pellicer i el mestre Joan Valls
van representar el CEB a una
ultra de resistència, la mítica
travessa Matagalls-Montserrat.
Des d’aquella primera prova
hem anat creixen en número
de corredors, disputant proves
mítiques dins del calendari
mundial de curses de muntanya
com són la Ultrapirineu,
la clàssica Olla de Núria o
l’Emmona.
L’objectiu dels primers que
vam començar aquest esport
era engrescar la gent a anar
a córrer pel Montgrí sense
tenir en compte el seu nivell.
Tots vam començar dient una
mateixa frase després de pujar
per primer cop la muntanya
d’Ullà: “No tornaré més, hi ha
massa pedres!” Però al final
hem acabat tornant i per això
podem dir que enguany hem
tingut molts corredors que han

Un dels primers socis del CEB
i impulsor de les carreres de
muntanya al nostre municipi, en
Joan Valls, ens recorda cada any
que per nombre d’habitants som
la població amb més corredors de
muntanya de Catalunya. No sabem
si som el poble de
Catalunya amb més
corredors, però sens
dubte en som una
bona colla i cada any
creixem més.

portat les nostres sigles a cada
cursa.
Tres dels culpables dels grans
èxits del CEB aquest darrer
any han estat els nostres nens,
en Rajiv, l’Enric i en Guillem,
arrasant amb el podi a cada
cursa que participaven. De
fet, aquest any en Rajiv està
corrent pel TRC Aresta, un dels
equips més forts de la província.
D’altra banda, en Rubén Cruz
ha fet grans resultats en curses
d’ultrarestistència, remarcant
la 13a posició a l’Andorra
Ultra Trail o el 50è lloc a
l’Ultrapirineu.
Una altra diferència amb altres
anys és que hem crescut
en nombre d’esportistes
femenines, que han aconseguit
bons resultats. Cal remarcar
el primer lloc aconseguit per
Agnès Pascual a la categoria de
10 km de la Lliga Trail Montgrí,
les bones posicions en mitja
marató de la Laura Vidal i de
la Cristina Bataller i, sobretot,

la primera posició de la Núria
Borrell a la categoria de 60 anys
de la cursa d’Ultraresistència
que travessa el desert
d’Atacama (i més fent-ho per
una causa solidària com són les
malalties neurodegeneratives de
l’envelliment).
Per anar acabant amb el resum
d’aquest 2016, cal agrair a
tots els socis i col·laboradors
que ens ajudeu i participeu a
cada activitat que organitzem,
i també als membres de la
Junta que durant tot l’any estan
al peu del canó organitzant
els esdeveniments i sobretot
preparant cada temporada. Per
cert, per l’any que ve estem
preparant noves activitats per
a tothom però sobretot pels
més petits per anar fent créixer
encara més aquest club.
Salut i quilòmetres!
Club Esportiu Bellcairenc
http://cebellcairenc.blogspot.
com/
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CF BELLCAIRE

4a TEMPORADA

RENOVACIÓ
TOTAL

El futbol sènior ha tornat, per quart any
consecutiu després de la represa, a Bellcaire.
I ho ha fet amb una renovació total a la
plantilla. I és que cap dels jugadors en plantilla
jugava a Bellcaire l’any passat. La temporada
ha començat amb uns resultats més aviat
desiguals, hem de pensar que fruit d’aquesta
renovació tant profunda.

Drets, d’esquerra a dreta: Yossu, Luís Sossa, Alagie, Ibra,
Ivan Lucas, Ayaoub. Ajupits, d’esquerra a dreta: Ferran, Anuar,
Fouad, Marcos, Stivi i Moha.
No surten a la foto: David López, Marc Serra, Toni Pérez,
Gerard Egea, Azziz, Amjad, Omar Lagos.
Tècnic, Joan Aladid | Delegats, Lluís Font i Marc Fabri

CALENDARI DE
PARTITS
BELLCAIRE - QUART, 			

3-4

BELLCAIRE - SARRIÀ DE TER, 		

2-4

BELLCAIRE - VILABLAREIX,		

2-4

FLAÇÀ - BELLCAIRE ,			

1-1

BELLCAIRE - PONTENC, 		

1-3

SALT-COMA CROS - BELLCAIRE ,

4-2

BELLCAIRE - SANT GREGORI, 		

7-0

GUALTA - BELLCAIRE , 			

-

BELLCAIRE - VERGES			

0-4

BONMATÍ - BELLCAIRE 			

0-2

BELLCAIRE - LA PERA			

1-2

BESCANÓ-BELLCAIRE			4-0

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

17/12/16

BELLCAIRE - PALS ATLÈTIC

07/01/16

MEDES L’ESTARTIT - BELLCAIRE

14/01/16

BELLCAIRE - JAFRE

22/01/16

QUART - BELLCAIRE

28/01/16

SARRIÀ DE TER - BELLCAIRE

04/02/16

VILABLAREIX - BELLCAIRE

11/02/16

BELLCAIRE - FLAÇÀ

19/02/16

PONTENC - BELLCAIRE

04/03/16

BELLCAIRE - SALT-COMACROS

11/03/16

SANT GREGORI - BELLCAIRE

18/03/16

BELLCAIRE - GUALTA

26/03/16

VERGES - BELLCAIRE

01/04/16

BELLCAIRE - BONMATÍ

09/04/16

LA PERA - BELLCAIRE

22/04/16

BELLCAIRE - BESCANÓ

29/04/16

PALS ATLÈTIC - BELLCAIRE

06/05/16

BELLCAIRE - MEDES ESTARTIT

14/05/16

JAFRE - BELLCAIRE

Nota: Els partits a casa es juguen els dissabtes, a
les quatre de la tarda.
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EL GENOMA
DELS
NEANDERTAL
Text MªCarme Serra

L’any 2013,
l’Institut Max
Planck va
seqüenciar el
genoma de 3 peces
petites d’un os
de Neandertal,
concretament un os del peu,
localitzat en la cova Denisova
situada a Sibèria. Aquests petits
fragments d’os han proporcionat
més informació que la que mai
s’havia pogut obtenir de les
mostres fòssils.

Homo erectus és l’espècie clau de
la que provenim; es va originar
a l’Àfrica fa 2 milions d’anys.
Fa uns 800.000 anys l’Homo
erectus va donar vida a una nova
espècie, l’Homo heidelbergensis.
Després, aquestes espècies es
van separar per convertir-se
per una banda en Neandertals
i per l’altra en els humans dels

quals provenim nosaltres. Per
tant l’Homo heidelbergensis és
l’ancestre comú entre nosaltres i
els Neandertals. Bàsicament, al
nord de la Mediterrània es van
desenvolupar els Neandertals i al
Sud de la Mediterrània, a l’Àfrica,
nosaltres.
Quan es compara els genomes
dels humans i dels Neandertals,
es poden identificar seqüències
que han canviat recentment
-en els últims cent mil anys-.
Comparant els genomes es poden
identificar diferències genètiques
inherents que ens han permès ser
els conqueridors del món, mentre
que els pobres Neandertals van
desaparèixer fa 25.000 anys.
Els genoma dels Neandertals i el
nostre s’ha trobat que son idèntics
en un 99,5 %. I entre dos humans
actuals és al voltant del 99,9 %.
Els Neandertals eren intolerants a
la lactosa, per això no bevien llet,
i tenien el cabell pel roig i la pell
clara.

Es sap que els Neandertals
tenien el cabell pel roig
perquè el receptor de la
melanocortina que controla
l’interruptor entre la producció
de pigments negres o pèlrojos,
els havia mutat. Mentre que
aquesta mutació no es troba en
humans. El color normal dels
cabells en els humans és el negre.
Un altre aspecte important que
ens fa humans és el llenguatge.
Podien parlar els Neandertals?
Bé, ens podem fixar amb els
canvis ocorreguts en el gen
FOXP2, en la divergència entre
humans i ximpanzés. S’observa
que tant en humans moderns,
com en Neandertals, com en
Homo Heidelbergensis, com en els
Denisovans, tots tenen la mateixa
seqüència, per tant es de suggerir
que les 4 varietats d’ humans
tenien algun tipus de parla i
tenien l’ instint per la gramàtica.
Els Neandertals tenien un
elevat risc a les seves vides,
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eren uns caçadors molt
cooperatius, semblants
als llops. S’enfrontaven a
elevats riscos com a caçadors
d’emboscada, com si d’un
gran joc es tractés, els hauria
beneficiat de l’habilitat
d’imaginar i anticipar les
reaccions de les seves preses.
Aquestes potser serien
algunes de les diferències amb
nosaltres.
Anatòmicament els Neandertals
tenien una cavitat toràcica molt
més gran que la nostra, una
pelvis més ampla, en comparació

amb nosaltres. Els seus cossos
eren molt més compactes
en forma i no tenien cintura.
Segurament estaven dissenyats
per adaptar-se al fred.
Analitzant el genoma dels
Neandertals, aquests han
contribuït al DNA de tothom fóra
de l’Àfrica. Aproximadament un
2,5 % del DNA nostre fóra de
l’Àfrica, deriva dels Neandertals.
Aquesta contribució existeix en
persones de Xina i Índia, zones
on els Neandertals no hi ha
estat mai; fet que suggereix que
aquestes contribucions es van

corasana
tl. 639 907 966
Carrer Molí 36 -17141

fer només al principi, quan els
humans moderns sortien d’Àfrica,
fa 65.000-90.000 anys enrere.
Ens preguntem si aquest
DNA ens és útil per alguna
cosa, i si ho és; alguns dels
nostres gens d’immunitat son
Neandertals. Nosaltres no
estàvem adaptats als virus
europeus, els Neandertals,
sí. Per tant, podem estar
agraïts a la nostra herència
neandertal que quan patim un
costipat comú, no sigui pitjor
del que és.
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text Susanna López

CARTES I
MOLTS
CARTERS!
Des que la Cati, la cartera del poble de tota la
vida, es va jubilar, que no puc comptar amb
els dits de la mà la de carters i carteres que
han passat per Bellcaire.
Després de veure’n passar tants i
de no arribar a conèixer-ne cap
em vaig encuriosir per saber
el perquè de tanta gent. El fet
és que hi ha una borsa de
treball per entrar a treballar
Correus, quan un carter ha passat
cert temps (depenent del nombre
persones que hi ha a la borsa) treballant a
una població el fan fora perquè així una
altra persona de la borsa pugui treballar.
El sistema fa que vagis acumulant mèrits
per tal que quan convoquin oposicions i un
cop aprovada la part teòrica puguis afegir
aquests mèrits i tinguis més punts.

a
un
de

Després de 8 anys, el passat 27 de
Novembre es van començar les oposicions
per 53 places de carter per tot Girona i un
total de 1606 per tot Espanya. De totes maneres no
es pot assegurar que Bellcaire sigui una d’aquestes
places, ja que fan falta carters a moltes poblacions i
mai acaben de cobrir-les totes. Per això la cartera que
hi ha actualment, la Noèlia, que és de Torroella, no té
massa esperances d’obtenir una plaça tot i que té força
mèrits i fa gairebé nou anys que viu amb la incertesa
de no saber quan haurà de tornar a l’oficina de l’atur,

sense saber quan la tornaran a cridar i sense poder
programar ni unes simples vacances. A tot això cal
afegir que no pot negar-se a fer una substitució si no
està ben justificat (baixa mèdica...) ja que sinó la farien
fora de la borsa de correus. I tampoc pot accedir als
mateixos drets que els seus companys, ja que no té
dret a demanar ni una simple reducció de jornada per
tenir cura del seu fill.
A banda de la seva precària situació laboral, cal afegir
les molèsties que comporta als usuaris quan no et
coneixen i no saben ni com et dius, ni on vius i t’has
d’identificar en tot moment. I no només això, sinó que
en un poble petit on tothom es coneix es fa estrany no
conèixer la persona que treballa per donar aquest
servei i així poder confiar-hi. No fa tant el carter o
cartera era prou conegut en qualsevol població
i aquest era una figura cabdal per rebre
qualsevol informació. Actualment és una feina
molt poc dignificada tot i que fan una gran
tasca.
Esperem que les oposicions serveixin per
donar més estabilitat tot i que els sindicats ja
diuen que actualment hi ha 6.000 places sense
cobrir i que amb 1600 no s’arriba enlloc. Els 125.000
aspirants per aconseguir una d’aquestes places,
s’hauran d’esperar fins el mes de març per saber els
resultats i per si realment els interessa la població que
els ha tocat.
En fi, serveixi aquest escrit no només per donar
veu a totes les persones que viuen amb aquesta
situació d’incertesa i poca comprensió per part de
l’administració, ja que per ells són només un número
més, sinó també per les molèsties que això comporta
als usuaris.
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text Judith Cobeña Guàrdia

LA NENATRISTA
D’ABANS DEL NADAL.
Fa temps que escric, tinc algun llibre publicat, alguns articles, biografies.
M’agrada explicar històries i encara més que me n’expliquin. He escrit més poesia que
no pas relats tot i que a poc a poc vaig entrant al món de la prosa.
Obrir un petit bloc www.lanenatrista.blogspot.com on fer de l’acte d’escriure un hàbit
auto-imposat ha donat com a fruits relats com el que aquí us presento.
Les històries de lanenatrista, són històries que ens porten a la nostra infantesa, al
paradís perdut fa anys. En elles miro de recrear un espai-temps on
anem de passada en un moment o un altre de la vida. Són aquelles
vivències petites que mirem de retrobar per fer caliu al cor quan
van mal dades.
El conte que aquí us presento és el conte que potser molts dels qui
el llegiu heu viscut. Un relat que ens retorna la flaire de l’hivern,
de quan anàvem al bosc i podíem tornar amb molsa, boix-grèvol,
pinyes, terra i suro sense patir que cap agent rural ens multés per
malmetre l’entorn natural.
És el conte previ al que després ens parlarà de com torrar
castanyes, mantenir el caliu o treure el moniato cuit sense cremarte els dits tot esperant el dia per a fer cagar el Tió.

M’agrada
explicar
històries i
encara més que
me n’expliquin.

ANEM AL BOSC
QUE FAREM
UN PESSEBRE
A casa de lanenatrista tothom sabia que tocava anar a buscar la molsa pel pessebre un parell de setmanes abans
de fer-lo. Qui deia molsa deia suro, pedres, sorra, pinassa, boix-grèvol.
Sí, s'anava al bosc a buscar molsa. Ningú no s'esgarrifava, ni s'estirava els cabells, no sabien que la pobra
molsa triga anys en recuperar-se de les sacsejades humanes com la dels actuals caçadors de bolets urbanites.
Lanenatrista i els seus havien estat sempre respectuosos quan anaven a la natura. Les deixalles les tornaven amb
ells a la motxilla, miraven de trepitjar pels camins marcats i si treien un tros de molsa, cobrien la clapa amb pinassa
perquè no quedés exposada a les inclemències del temps. Anaven a buscar un munt de materials: molsa, pedres,
pinassa, boix-grèvol si se'n trobava, i si no, galzeran, que també lluïa molt. No s'arrencava res, el boix-grèvol es
tallava amb tisores per a poder-lo posar a la porta de casa celebrant el Nadal i al pessebre també com si fos una
pomera.
Aquella primera excursió pre-nadalenca les converses anaven, si fa no fa:
- Va nenes, nois, ja sou a punt? Agafeu els anoracs que fa frescota.
- Mareee, la bufanda també?
- També, i els guants vells, que avui si es trenquen ja en demanarem uns de nous als Reis.
Un cop tota la família ben vestida per anar al bosc, - anorac, pantalons vells de vellut o texans, jersei gruixut, jersei
prim de coll alt a sota i samarreta, mitjons de llana, xiruques, guants de llana vells, gorra de sanefes fetes de llana
de colors i moltes, moltes ganes de triscar enfilaven cap el quatre llaunes i a fer ruta.
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Uns nervis, un entusiasme, un "aparta el cul que
no hi quebo", "jo primer!", "deixa'm la finestra o et
vomitaré a sobre!", "Ui sí, deixa'l a la finestra que es
mareja, pobret!". La mare es posava al volant, com en
Fitipaldi, la tieta al seu costat duia un mocador lligat
al coll com una artista de cine. Anaven als boscos del
voltant passaven molts pobles fins arribar a una corba
de la carretera que la mare i la tieta es coneixien.
Aparcaven, treien tots els atuells i muntanya avall s'ha
dit. Primera regla: parlar en veu baixa. Calia aprendre
les regles del bon boscatà de ben petits.
- Nois ja sabeu que a muntanya val més veure que no
pas ser vist? O sigui que a callar i si us heu de dir res,
en veu ben baixeta, així ni espantareu els ocells, ni els
esquirols...
- Hi ha esquirols?
- Sí que n'hi ha, però no en veureu cap, és hivern i
dormen.
- Doncs això, res de parlar en veu alta. Ja teniu tots un
bastó?
I unes veus d'espinguet que contestaven com si
estessin passant llista a l'acadèmia militar:
- Sí, mare.
- Sí , tieta.
- Cistell?
- Jo no en vull - la germana de Lanenatrista era qui
responia - si a una ma porto un bastó i a l'altra el
cistell com colliré la molsa???
Riure general. La tieta que s'hi acosta, li fa un pessic
a la galta somrient i li explica que el cistell no s'ha de
dur agafat a la mà, que es porta penjat del braç, i si
veu la molsa que li agrada, es deixa a terra, s'agafa a
poc a poc el pa de molsa, es posa a dintre el cistell,
es torna a penjar del braç i a seguir la ruta.
- Mireu per on trepitgeu, els ulls són els qui caminen i
els peus segueixen, ho heu entès?
- Sí, mare.
- Sí, tieta.
- Doncs vinga, anem com si fóssim una línia d'aquest
pi fins aquell tant alt que es veu allà baix. A poc a poc
que el terra rellisca! Fixeu-vos bé en tots els matolls i
si veieu boix-grèvol aviseu-nos.
- Boix-grèvol?
Era la veu del petit de la colla, era la primera sortida
a buscar molsa que feia, i tot li era nou en aquesta
aventura de diumenge.
- Sí, boix- grèvol, aquella planta de boletes vermelles
que punxa. No te'n recordes del pessebre de l'any
passat? Hi havia una mata de boix grèvol darrera la
cova del nen Jesús...
Quan feia unes tres hores que collien pedres, molsa...
la mare va trobar el valuós boix-grèvol i també havia
collit romaní i una mica de galzeran. La germana
de Lanenatrista portava un cistell curull de molsa,
pedretes de moltes mides i pinyes verdes, negres,

obertes i tancades; el seu cosí, el gran, pinassa,
pedres, escorça de pi, galzeran i un parell de llimacs
que es passejaven fent festa major; el cosí petit
havia aconseguit amb l'ajut de sa mare tenir un pa
de molsa verda d'aquella més compacta, ben humida
amb terra a sota i un parell de branquillons de boixgrèvol que ensenyava com un tresor; Lanenatrista
duia molsa de dos colors, pedres planes i pedres
rodones, totes de mides semblants, una mata de
farigola per fer-la passar per arbres a les muntanyes
que ja s'imaginava fetes al pessebre de casa; la mare
i la tieta, galzeran, boix-grèvol, poca molsa i -en uns
saquets que havien portat expressament- havien collit
terra sorrenca que els serviria per a marcar camins i
marcar el riu. Tot era a punt.
Cansats, suats sota un sol estantís de migdia
hivernal, tornaren a la vora d'on havien deixat el
cotxe. Prepararen quatre pedres grosses per seure
mentre les mares estenien unes estovalles a terra,
les fixaven amb pedres dels cistells i al mig hi anaven
posant les menges i el beure. Uns gots de plàstic de
la Ta-Tay, unes forquilles de les de punxa bona i uns
plats de plàstic gruixut de color vermell que havien
heretat no sabien de qui. Feia molta patxoca aquella
estesa.
- Coca-Cola qui en vol?
- Jo! Jo! Jo!
Aigua les grans i repartit el tiberi es va fer el gran
silenci. Van rentar-se les mans amb un drap mullat
però les ungles de tots eren negres com el carbonet
i feien olor de bosc. Els genolls es marcaven d'haver
caminat pendent avall i després pendent amunt, les
mares es van treure els anoracs però a ells no els ho
van permetre.
- No, que ara esteu entresuats, i així és com s'agafen
les pulmonies. Quan hàgiu dinat, si voleu anar a jugar
amb la pilota una estona, llavors us els traieu. Ara, a
dinar!
Qualsevol replicava a aquella veu de “mandu”. I com
que la gana apretava es van llençar al plat i del braç
de gitano aquell de patata amb pebrot vermell, tonyina,
olives foradades i maionesa no en va quedar ni rastre
en menys de deu minuts. Tot seguit van anar passant
les "petxugues" i el suc de taronja de postres.
- Que no voleu la coca? Mira que he portat la
xocolata...
Unes carones de galtes plenes amb gest de "no m'hi
cap res més" van respondre sense haver de dir ni
mu. La mare, tot somrient amb un gest suau, els va
respondre:
-Està bé, aneu a córrer... Us la menjareu mentre
tornem a casa, així arribareu berenats. Vinga, feu un
bon partit mentre la tieta i jo desparem taula!
A córrer falta gent, cop de peu a la pilota i ben enlaire,
corre, corre que s'escapa, corre...
D’aquí dues setmanes serà Nadal. “A Betlem me’n vull
anar, vols venir tu pastoreta, a Betlem me’n vull anar,
vols venir tu Rabadà...!
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text Ramon Manent i Folch

LA NADALA
D’ENGORDANY :
“En un dur llitet...”
Aquest any no hem pogut fer el Pessebre
Vivent Cantat. I tant que ens agrada! Per
això, aquesta vegada omplo la pàgina del
cançoner amb la partitura i la lletra d’una
de les cançons que hi hem cantat cada
any. Perquè no se’ns oblidi. Es tracta d’una
nadala que ja es cantava en el Pessebre
Vivent d’Engordany que l’Esteve Albert
va crear a Andorra, l’any 1957. És viva i
alegre i té un aire de sardana que la fa
molt contagiosa. Encara que aquest any
no fem el Pessebre Vivent, no deixem de
cantar-la. Segur que molts us la sabeu de
memòria. I els qui no, apa! a llegir la solfa
o a aprendre-la dels qui ja la saben.
Bon Nadal, salut i cantera!

NADALA D’ENGORDANY
En un dur llitet de quatre palletes
fa dolces rialletes un tendre noiet.
La mula i el bou li fan companyia,
Josep i Maria n’hi fan també prou.

Un li porta un cabridet
l’altre mel i confitura
i tots amb gran compostura
van a adorar l’Infantet.

En temps que lo fred los peus fa glaçar-ne
Déu volgué baixar-ne sent el rei del cel.

Què li darem a n’el noi de la mare?
Què li darem que li sàpiga bo?
Li darem panses amb unes balances,
li darem figues en un paneró.

Crac, crac, crac, no sentiu la pastoralla
crac, crac, crac, els esclops vant fent cric crac.
Cric, cric, cric, venen a veure, venen a veure
cric, cric, cric, venen a veure el noi petit
- Amb la samarra ben abrigats
- Sentiu com baixen ?
- Ui! que trempats
- Però què hi fa ? Si tots van a adorar.

Ballarem una sardana al davant del Jesuset
i així la seva mare se n’alegrarà un xiquet.
Tra laralà laralà laralà, lo petitet també riuria
Tra laralà laralà laralà, lo petitet també riurà.
Ballem, ballem, ballem, ballem amb alegria
Puix que Jesús és nat, és nat a una establia.

ACTIVITATS
DE NADAL

2016-2017

DG 11 I DG 18 DESEMBRE
18h. Local Social

DV 23 DESEMBRE.
17h- Pl. Comtes d’Empúries

FEM CAGAR EL TIÓ

QUINES DE NADAL

DV 16 DESEMBRE
21.30h Capella de Sta Maria

DEL 27 DE DESEMBRE AL 5 DE
GENER
Local Social

CONCERT DE NADAL
DEL COR MALODES

CASAL DE NADAL

DS 17 DESEMBRE

DJ 29 DE DESEMBRE
20 h Capella de Sta Maria del
Castell de Bellcaire d’Empordà

Tot el dia. Pista del Local Social

FIRA DE NADAL

CONCERT DE CANT
POLIFÒNIC

DS 17 DESEMBRE.
17h Local Social

PASTORETS DE
FOLCH I TORRES PELS
ALUMNES DE L’ESCOLA
DC 21 DESEMBRE

Matí. Carrers del poble

Entrada Lliure

DV 30 DESEMBRE. 17H
17 h Església de Sant Joan

RECOLLIDA DE CARTES
DEL PATGE REIAL

DE L’11 AL 18 DE DESEMBRE
Ajuntament

VENDA DE PLANTES
DE NADAL
(a benefici de la Marató de
TV3)

DV 25 DESEMBRE
12.00h - Pl. Comtes d’Empúries

ENCANT DE LES
ÀNIMES

DJ 5 GENER. 19 h

CANTADA DE NADALES
DELS ALUMNES DE
L’ESCOLA

CAVALCADA DELS REIS
D’ORIENT

HIVERN - PRIMAVERA 2017
24 FEBRER

29 i 30 abril i 1 maig

28 maig

05 MARÇ

DS 29,

23 juny

CARNAVAL DELS
JUBILATS

FESTA DE LA
DIVINA PASTORA

CALÇOTADA
PLANTADA POPULAR
ONCOLLIGA I
d’arbres al carrer
PARTIT DE FUTBOL Rajaret
FEMENÍ
DIVENDRES SANT,
14 ABRIL

BANDERA DE
CATALUNYA

DILLUNS DE PASQUA, 17
ABRIL

MARXA DEL
XINO-XANO

CONCERT I BALL amb
l’orquestra Montgrins.
DG 30

FIRA ESCOLAR
Trobada de Puntaires
visita guiada
Teatre
DL 01

Les músiques d’en
Robert

FESTA DE LA
GENT GRAN
REVETLLA DE
SANT JOAN

Plaça Esteve Albert
01 juliol

CONCERT
D’ESTIU DEL COR
MALODES
08 juliol

CONCERT I
TALLER DE
GOSPEL

