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Col·laboraCions:
El Castell vol ser un mitjà de comunicació al servei 
de tota la població de Bellcaire. Per això, tothom està 
convidat a dir-hi la seva, ja sigui en format de cartes 
dels lectors, de col·laboracions més extenses o tan 
sols expressant la seva opinió sobre el que es publica i 
el que s’hauria de publicar.
Per això, us podeu posar en contacte amb qualsevol 
membre del consell de redacció o bé fer-nos arribar 
els vostres escrits o propostes a l’adreça:
REVISTA EL CASTELL, plaça dels Comtes d’Empúries, 1
17141 Bellcaire d’Empordà, o bé al mail:

elcastell@bellcaire.net
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Editorial
REVISTA DE BELLCAIRE D’EMPORDÀ

Ens trobem enmig les festes de nadal. Mentrestant, la mai-
nada albira, amb ulls plens d’il·lusió, una nit màgica en la 
qual tres reis vinguts de l’orient segellaran, amb un munt de 
joguines, uns dies plens de joia, alegria i felicitat. 

Sense desvirtuar la filosofia i tradició de les festes nadalen-
ques, caldria que, entre tots plegats, féssim un esforç per tal 
que aquestes festes i el medi ambient visquessin en plena 
harmonia i, així, adequar-nos a la protecció actual del nostre 
planeta i, per tant, de la nostra pròpia qualitat de vida. En 
els últims anys, a més, l’excés de consumisme i d’abundàn-
cia no només desvirtua aquestes festes, sinó, també, uns 
valors que haurien d’estar presents en cada moment.

la societat actual, pendent de comprar aliments i regals, 
s’oblida de les tones de residus que arriben a malgastar al 
llarg de tots aquests dies, com també s’oblida d’una bona 
part de la societat catalana –quasi un 18%– que es troba en 
situació de risc de pobresa i exclusió social.

En aquest sentit, doncs, a més de les habituals seccions d’El 
Castell, us oferim com a “tema” un article sobre la pobresa, 
en una època de certs excessos, per tal d’aportar un element 
de reflexió ja que, malauradament, milers de persones en el 
nostre país celebraran els nadals d’una forma ben diferent.

De la mateixa manera, en la secció de medi ambient, en la 
qual es tracta principalment sobre l’ús i classes d’energia 
a casa nostra, hem afegit uns consells de com poder tenir 
unes festes de nadal més sostenibles.

Per altra part, aquest mitjà local de comunicació escrit que 
és El Castell, independentment de qui hi col·labori, escrigui, 
i governi a l’ajuntament, ha de continuar sent una publicació 
plural, democràtica i oberta a tothom, un mitjà d’informació 
que reculli les activitats dutes a terme, així com el sentir de 
la majoria del nostre poble. Per aquest motiu, en la secció 
de “cartes”, recollim la vostra opinió, independentment de 
la línia editorial de la pròpia revista –avalada pel Consell de 
redacció–, que entenem que ha de ser, per sobre de tot, 
neutral i el màxim d’objectiva possible.

només ens queda desitjar-vos que acabeu de passar unes 
bones festes i que tingueu un bon any 2008.

El ConsEll dE REdaCCió
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4 Fil directe amb l’alcalde 

Benvolguts amics i amigues,

a les acaballes de l’any, ja en farà mig que estem a l’ajun-

tament. Puc dir que, fins ara, els resultats obtinguts de 

l’acció de govern han estat prou satisfactoris. Hem inten-

tat afrontar els reptes amb la valentia i la serenitat que 

creguem que es mereixien. al capdavall, es tractava –i 

es tracta– d’intentar reconduir la situació anterior, amb la 

mínima crispació possible i amb la intenció de generar un 

ambient de diàleg. no sempre es veuen les coses del ma-

teix color, però quan impera el respecte i la honestedat, 

tot es torna més fàcil. Estic convençut que, mica en mica 

i entre tots, ho estem aconseguint. 

He de dir, i em plau fer-ho, que la vostra col·laboració 

ha estat clau per poder aconseguir que les activitats que 

s’han fet fins ara: les Nits a la Fresca, la Festa Major, el 

dinar de l’11 de setembre, els diversos cursos organitzats, 

etc., hagin tingut tan bons resultats. Espero que aquesta 

dinàmica pugui continuar en el futur, ja que és vital per-

què el poble es mantingui viu i amb tota la seva plenitud.

 

Per altra banda, des del govern, anem afrontant els di-

versos projectes que provenen de l’anterior legislatura, 

donant prioritat, això sí, a les necessitats del municipi. Un 

dels temes que hem assumit és l’aprovació de l’arranja-

ment del Castell per tal d’adequar-lo a les necessitats que 

requereix el nou ajuntament. aquest era un tema impor-

tant, ja que es tractava d’una obra necessària per millo-

rar l’accés a les dependències municipals i per arreglar 

l’actual mal estat de la teulada. Crec que tenim al davant 

un bon projecte perquè, en definitiva, assoleix els objec-

tius fixats: incrementa, sense barreres arquitectòniques, 

l’espai per a dependències municipals amb la construcció 

d’un nou pis sense modificar l’estructura exterior del Cas-

tell i soluciona el problema actual de la teulada. 

a més, com tots sabeu, hem hagut d’afrontar l’obra ja ini-

ciada del rec del Molí: una obra complicada i que ha donat 

molts maldecaps als veïns immediats del rec, a l’equip de 

govern i crec que a tots els veïns i veïnes de bellcaire, en 

general. a hores d’ara, ja us puc informar que ben aviat 

començarem les obres per instal·lar el col·lector que ha 

de portar a la depuradora les aigües brutes que fins ara 

anaven a parar directament al rec.

És també durant aquest mes de desembre que hem 

sol·licitat les subvencions dels nous plans d’inversions 

d’aquesta legislatura dins el Pla Únic d’obres i serveis 

(PUOSC) i que s’aprovaran a finals de mes. D’una ban-

da, presentarem el projecte del Centre Cívic que volem 

construir aquest any que entrem. Com ja hem dit moltes 

vegades, per a nosaltres el Centre Cívic és un projecte ne-

cessari per al municipi; bellcaire es mereix un centre amb 

espais adequats per a la gent gran, les diverses entitats, 

una biblioteca, i una sala polivalent. També es mereix l’ar-

ranjament de la xarxa d’aigua potable i de l’enllumenat 

elèctric, obres que també presentem en aquest PUosC.

Vull aprofitar, també, aquest espai per donar la benvingu-

da al nou tècnic i coordinador d’aquesta revista, en Carles 

Gorbs, en substitució de l’Abel Font, decisió presa d’acord 

amb l’empresa editora de la revista, a causa de les discre-

pàncies de l’anterior tècnic amb l’actual ajuntament, com 

tothom va poder comprovar en l’editorial de l’últim núme-

ro d’El Castell. En aquest sentit, només vull aclarir que el 

tècnic i coordinador de la revista és la persona contracta-

da per l’empresa JJComunicació per elaborar la revista i, 

per tant, l’única persona del consell de redacció que rep 

una retribució econòmica per la seva feina. Crec que un 

professional del periodisme, és a dir, la persona que cobra 

per fer de periodista, no pot utilitzar la revista municipal 

on està treballant per expressar, amb afirmacions falses i 

impròpies del periodisme democràtic, les seves opinions 

personals i no de tot el consell de redacció que, d’altra 

banda, són molt respectables en l’àmbit personal. 

no voldria acabar aquest escrit sense incidir, un altre cop, 

en la reflexió conjunta sobre la necessitat d’implicar-nos 

tots en la vida municipal. sóc conscient que això és total-

ment impossible si no va acompanyat d’una bona acció de 

govern i això passa perquè des de l’ajuntament siguem 

capaços de crear les condicions de benestar del nostre 

municipi. Ens hi comprometem i, en aquest sentit, vol-

dria fer una crida a la necessitat de mantenir viva l’entitat 

bandera de Catalunya, ja que en aquests moments està 

passant per uns moments delicats, que espero que entre 

tots aconseguirem superar. ara sí, ja plego, tot desitjant-

vos que passeu unes molt Bones Festes de Nadal i un 

pròsper 2008!

jaumE GiFRE

alCaldE



   Cartes 5

Serveis Municipals - Informacions d’interès

AJUNTAMENT
Tel. 972 788105
Fax. 972 765064
www.bellcaire.net
ajuntament@bellcaire.net
oficines municipals
Secretària, MIREIA AULET
secretaria@bellcaire.net
Matins, de dilluns a divendres, de 
10h a 2 del migdia
Tardes, dilluns, dimecres i 
divendres, de 4 a 7
tècnic municipal d’urbanisme
JORDI CAMPS 
Divendres de 12 a 2 del migdia

assistència social
Cal trucar als Serveis Socials de 
Torroella de Montgrí
972 760029
plens ordinaris de l’ajuntament
L’últim dijous del mes, en mesos 
alterns.
Gener, març, maig i novembre, a 
les 9 del vespre.
Juliol i setembre, a les 10 del 
vespre.

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

amb la col·laboració de   

deixalleria mòbil
Cada primer dimecres de mes.

SERVEIS SANITARIS
Consulta mèdica
metgesa: Arantxa Fernandez
infermera: Rosa Cantò
administrativa: Vanesa Rodríguez
Dilluns:
Metge i Adma.: 08:00 a 9:30h. receptes
Infermeria: 09:00 a 10:00h

Dimarts:
Metge i Adma.: 12:45 a 14:00h. receptes
Divendres:
Metge i Adma.: 10:30 a 12:00h. receptes
Infermeria: 10:00 a 11:30h

urgències. aBs de l’Escala
Tel. 972 776060
Farmàcia
Lda. SARA BAGUÉ
Tel. 972 788471

Direcció Figueres
7:20 (feiners) / 8:05 (diari) / 
14:55 (diari) / 18:55 (diari)

TELÈFONS D’INTERÈS

ESCOLA PúBLICA EL RAJARET ...................................... 972 788035
PARRòqUIA DE BELLCAIRE ............................................972 788201
MOSSOS D’ESqUADRA ................................................................ 088
BOMBERS .................................................................................. 085

Direcció Palafrugell
9:25 (feiners) / 10:55 (feiners) 
/13:25 (dsb., dium. i festius) / 
14:25 (feiners) / 18:55 ( diari)

HORARIS SARFA

Ho tornaria a fer
benvolguts lectors, després de quasi dotze anys –35 nú-
meros– enfilo la redacció de l’escrit més personal dels 
que he signat en tot aquest temps: el meu comiat. Vagi 
per endavant que és un comiat no volgut, i decidit unila-
teralment des del govern municipal, que trobà inqualifi-
cable l’editorial de l’últim Castell. 

Com a periodista de la revista i com a membre del consell 
de redacció tornaria a defensar aquell editorial –escrit 
col·legiat de tot el consell de redacció, no meu personal. 
Ho tornaria a fer a ulls clucs perquè crec que el que va 
passar va ser greu (no reiteraré tot el que es va escriu-
re; em remeto a l’editorial del número 35). Com també 
trobo lleig, per dir-ho planerament, les corredisses que 
hi va haver els dies previs de l’entrada a impremta i les 
pressions perquè aquell text no es publiqués. no n’es-
borraria ni una sola coma. ans al contrari, insistiria al 
consell de redacció que no es guardés res al pap.

l’article 20.1 de la Constitució Espanyola reconeix el dret 
“a expressar i difondre lliurement idees, pensaments i 
opinions mitjançant la paraula, l’escriptura o qualsevol 
altre mitjà de reproducció”. a bellcaire, exercir aquest 
dret es paga amb la destitució fulminant del periodista 
que coordinava la revista local.

l’article 139 de la llei de règim local diu: “(...) Les corpo-
racions locals han de facilitar la informació més àmplia so-
bre la seva activitat i la participació de tots els ciutadans en 
la vida social. (...)”. a bellcaire, quan a la màxima autoritat 
se li demana una entrevista per informar de l’activitat del 
nou govern, aquest s’hi nega i la posposa per al número 
que sortirà set –7– mesos després de les eleccions.

“Informar no sempre és agradable”, titulava el defensor 
del lector del diari El Punt el seu article del 2 de desem-
bre passat. Qui escrivia aquest titular és alhora l’editor 
de la revista local El Castell. la frase cobra molt de sentit 
si l’apliquem al nostre cas. llàstima que l’editor acceptés 
amb tanta facilitat el requeriment de l’alcalde per canviar 
de periodista de la revista de bellcaire, tot prioritzant els 
seus interessos econòmics per sobre els drets i deures 
citats més amunt.

Cadascú ho interpretarà com vulgui –o pugui. sigui com 
sigui, un cop presa una decisió, cal ser conseqüent. Hau-
ria estat un detall que algú s’hagués dignat a comunicar-
m’ho formalment, abans no me n’assabentés per tercers, 
quasi una setmana després d’haver estat presa la deci-
sió. Que jo no sóc de l’agrat del govern actual en vaig 
tenir constància ben aviat. Que seria difícil treballar-hi, 
ho veia a venir. ara bé, trobo d’una petitesa extrema 
que ningú no s’atrevís a comunicar-m’ho directament. 
Por? Vergonya? altres sentiments inconfessables? no ho 
sé... Feia dotze anys que treballava per a aquesta revis-
ta. Crec que em mereixia un altre tracte.

no crec pas que situacions com aquesta ajudin a millorar 
la salut democràtica del nostre poble. Per desgràcia, be-
llcaire no és un poble aïllat i pateix, pel que es veu, dels 
mateixos mals que pateix la política del nostre país.

Deixeu-me acomiadar, en definitiva, amb un agraïment a 
tots els qui al llarg d’aquests anys heu col·laborat amb la 
revista, agraïment que faig extensible a tots els lectors. 
sense vosaltres no tindria cap sentit tota la feina feta.

Fins sempre,

aBEl Font



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

tel. 972 78 81 38
fax 972 78 85 13

excavacionsfont@bellcaire.net



   Cartes 7
Bandera de Catalunya

En l’assemblea ordinària de bandera de Catalunya cele-

brada el passat 16 de novembre, acabava el seu man-

dat la Junta directiva. no es va poder elegir nova junta 

ja que no es va presentar ningu. aquesta opció, que cal 

respectar, s’avé a unes circumstàncies que tots conei-

xem i que a hores d’ara no crec que hagi agafat ningú 

per sorpresa. 

Des del moment que l’actual secretari sortint, Joan Geli, 

va presentar la seva llista a les eleccions municipals 

com “som la gent de bandera”, i tenint en compte que 

la majoria de membres de la Junta sortint formaven 

part d’aquesta llista, tots podíem sospitar que els re-

sultats de les eleccions podien dictar sentència a favor, 

o en contra, de la continuïtat d’aquesta Junta. Ja en el 

seu moment la frase de Geli em va semblar un error 

perquè polititzava, sense miraments, una entitat em-

blemàtica del poble. 

És evident que la sortida en ple de la Junta directiva 

sense la constitució d’una nova Junta, quatre mesos 

abans de setmana santa, posa en perill la representa-

ció de Bandera de Catalunya d’aquest any que ve. Està 

clar que, tal com s’ha fet, comporta una situació caòtica 

i complicada que dificulta al màxim la possibilitat d’una 

renovació de Junta. sembla que durant els darrers sis 

mesos la Junta sortint hagi treballat de valent per crear 

un ambient enrarit i de discrepància directa amb l’ajun-

tament, fins al punt de posar en perill la propera repre-

sentació de l’obra.

Tots sabeu, i així ho he manifestat sempre, que l’equip 

de govern ha donat, i donarà, suport total a l’entitat, si-

gui quina sigui la Junta directiva i que, en cap moment, 

ni abans ni ara, entrarem en un diàleg carregat d’injú-

ries. Crec que qualsevol alcalde, en aquestes circums-

tàncies, us diria el mateix. a més, estic convençut que 

la majoria de bellcairencs no estem disposats a llençar 

per la borda vint-i-vuit anys de treball de molta gent del 

poble. És per això que com a president, i avenint-me al 

que es va acordar en l’assemblea ordinària del 16 de 

novembre, us convido a assistir a l’assemblea Extra-

ordinària que tindrà lloc el proper 27 de desembre, a 

les 21 h, a la sala de plens de l’ajuntament, per tal de 

treballar per superar aquesta crisi oberta i afrontar amb 

optimisme el futur de bandera, que depèn únicament i 

exclusivament de tots nosaltres.

jaumE GiFRE

alCaldE

Ctra. de l'Escala, s/n (km 3)
Tel: 972  78 81 62 - Fax 972 78 83 57

17 141 BELLCAIRE D'EMPORDÀ
custalssl@girona.com

Custals, S.L
Obres i restaura.

Llum, aigua, calefacció, gas i AC

Ctra. Torroella Montgrí a l'Escala
(al costat gasolinera)

17141-Bellcaire d'Empordà

Tel. i Fax: 972 78 85 40

FRUITES I 
VERDURES 

FONT
Quiosc i queviures

C/ Molí, 24 - Tlf. 972 788 114
Bellcaire d’Empordà

ANTIC - VELL - BROCANTES
COMPRA-VENDA de MOBLES

BOTIGA  c/ Molí, 33

MAGATZEM I EXPOSICIÓ
ctra. Torroella de Montgrí a l’Escala

(costat gasolinera)

17141 BELLCAIRE D’EMPORDÀ

Tel./Fax 972 78 85 40
Tel. 972 78 86 33
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Ctra. de l’Escala, s/n - 17141 BELLCAIRE D’EMPORDÀ
Fax 972 788 456

Tel. 972 788 135
gruesfontgaratge@hotmail.com

Cada dia es fa més evident a Catalunya que, al cos-

tat d’un progrés econòmic de bona part de la societat 

catalana, hi ha una nova realitat: la de la població en 

situació de risc de pobresa i exclusió social.

segons l’última memòria socioeconòmica i laboral de 

Catalunya, el 17,2% dels catalans es troben en el límit 

de la pobresa. la seva frontera econòmica se situa en 

els 7.470 euros anuals, mentre que a la resta d’Espa-

nya és de 6.346,8 euros. la diferència dels límits entre 

Catalunya i la resta d’Espanya es deu a què la pobresa 

relativa es mesura d’acord amb la distribució de la ren-

da en cada determinada comunitat. l’informe observa 

que, a Catalunya, la pobresa afecta més les dones que 

La pobresa canvia de concepte

els homes. Tant és així que el 18,4% de les dones es 

troben en situació de risc davant el 16% dels homes. 

De tota manera, són les dones majors de 65 anys les 

que estan més exposades a la pobresa respecte als ho-

la despesa militar prevista 
en els pressupostos de l’Estat 
espanyol per a l’any 2007 és 
de 17.405 milions d’euros.
Xavier merino, justícia i pau de Girona 
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FUSTERIA

CARLES GIFRE QUER

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

mes del mateix tram d’edat. En aquest sentit, el 32,4% 

de les dones majors de 65 anys es troben en situació 

de pobresa davant el 24% dels homes. En la resta dels 

trams d’edats no s’observa diferència entre sexes. 

Un altre dels detalls que es recullen en els últims estudis 

realitzats, considera que les persones amb més risc de pa-

tir situacions de pobresa són les que viuen soles (38,7%). 

D’altra banda, aquesta situació és més greu encara quan 

la persona que viu sola és major de 65 anys perquè l’in-

crement supera el 55% de casos, fins al punt que una de 

cada dues persones majors de 65 anys que viuen soles es 

troben en aquest risc de pobresa. així mateix, la taxa més 

baixa (el 9,2%) es troba en les llars formades per dos 

adults menors de 65 anys, sense fills dependents. D’altra 

banda, en el cas que un dels adults sigui una persona de 

65 anys, la taxa s’eleva fins al 27,9 %.

segons els estudis més recents presentats per diferents 

entitats que treballen per l’exclusió social, la nova pro-

blemàtica social ve donada per diversos elements: el 

mercat de treball en el qual persisteix l’atur, la precari-

etat laboral i els baixos salaris, els canvis en les formes 

tradicionals de família, les tendències dels últims anys en 

el preu de l’habitatge, i les noves formes d’immigració. 

segons el Ministeri de Treball i afers socials, el nom-

bre de desocupats a Catalunya es va reduir en 222 per-

sones durant el mes d’octubre passat. aquestes xifres 

es tradueixen en una disminució del 0,09% respecte al 

setembre i situa la xifra total d’aturats en 258.012 per-

sones. Malgrat que aquesta xifra està bastant lluny de 

la mitjana dels anys anteriors, continua preocupant les 

entitats i sectors socials que viuen per pal·liar aquesta 

nova tendència de pobresa basada en la precarietat la-

boral així com altres situacions. i és que, per exemple, el 

salari mínim interprofessional actual, a Catalunya, és de 

570 euros mensuals. De tota manera, els efectes sobre 

la pobresa del deteriorament del mercat de treball a Ca-

talunya han quedat molt mitigats per la xarxa familiar i 

l’ajust demogràfic dels últims anys. Malgrat les elevades 

taxes d’atur i precarietat en l’ocupació –molts superiors 

a la mitjana europea– des d’una perspectiva familiar a 

Catalunya, es caracteritza per tenir un dels percentatges 

més baixos de llars en les quals tots els membres estan 

a l’atur o són inactius, és a dir, llars on no hi ha ningú que 

treballi. així mateix, el retard en les decisions d’emanci-

pació i/o formació de noves famílies o el reagrupament 

familiar, són exemples d’aquest tipus d’estratègies. 

D’entre els elements que han provocat aquest canvi en 

el concepte de pobresa es destaca el fenomen de la nova 

immigració. Catalunya presenta una de les taxes de crei-

xement de població estrangera més altes d’Europa i és 

que s’ha multiplicat per cinc el nombre d’immigrants en 

els últims sis anys, s’ha passat dels 181.590 estrangers 

l’any 2000 als 939.321 del gener d’aquest 2007.

Entitats dedicades 
exclusivament a la pobresa

Tothom coneix el fenomen pobresa i la majoria de la 

gent el relaciona amb aquelles persones sense sos-

tre i que han de sobreviure gràcies al treball constant 

a casa nostra parlar de la 
pobresa molesta. 
àngel Font, Fundació un sol món
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d’entitats reconegudes com Càritas. Des de la dècada 

dels cinquanta, l’entitat ha realitzat diferents estudis 

relacionats amb el fenomen de l’exclusió social amb la 

intenció de disposar d’una informació actualitzada so-

bre les característiques de la pobresa a Catalunya i la 

resta de l’Estat. És per aquest motiu que, d’entre altres 

projectes, hi ha L’observatori de la pobresa que intenta 

preparar diagnòstics més complets de la realitat de l’ex-

En parlar de vellesa parlem 
de jubilats i, per tant, de 
pensions amb les quals a
vegades és difícil viure 
dignament.
anna selva,  Càritas –tercera Edat

clusió social i pobresa a l’Estat espanyol i, entre altres 

aspectes rellevants, sensibilitzar, conscienciar i difondre 

dades i preparar anàlisis realitzats amb la realitat pú-

blica, en general. 

aquesta i altres entitats dedicades íntegrament i ex-

clusivament a tractar el fenomen de la pobresa –més 

centrat en el cas de totes aquelles persones sense sos-

tre– asseguren i difonen que, certament, “la tendència 

i el concepte de pobresa estan canviant i no van tan 

lligats al fet que una persona no compti ni amb recursos 

econòmics ni amb una llar on poder viure. En els últims 

anys, els elevats preus dels habitatges, la precarietat 

laboral i, entre altres aspectes, l’atur, faran que d’aquí 

relativament pocs anys parlem d’aquest canvi de ten-

dències i retrat físic d’una persona amb risc de llindar el 

concepte de pobresa”.

En l’actualitat, doncs, la pobresa no només afecta direc-

tament al tercer món, sinó que aquesta abraça qualse-
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El fet que les persones 
sense llar no puguin 
accedir a l’habitatge les 
impossibilita per sortir 
de la seva situació, ja que 
sense habitatge no hi ha 
final del procés d’exclusió.
salvador Busquets,
arrels Fundació – sense sostre

vol indret de Catalunya i, consegüentment, de l’Empor-

dà i de Figueres. Avui en dia es calcula que Catalunya 

té a prop d’un milió de pobres.

Per tant, cal assumir aquesta realitat i afrontar-la amb 

honestedat, sense haver-la d’amagar, senzillament per-

què molesta a unes determinades pautes i comporta-

ments socials. Cal, a més de reforçar els valors socials 

de la solidaritat i fraternitat envers la competitivitat i 

l’individualisme, unes noves polítiques socials i econò-

miques que assegurin uns mínims per pal·liar aquesta 

situació. Com va manifestar el president de Justícia i 

Pau, arcadi oliveras: “amb unes rigoroses mesures per 

evitar el frau fiscal i reduint la despesa militar, l’Estat 

podria disposar de recursos per cobrir amb escreix les 

necessitats socials de tots els ciutadans”. i és que, per 

exemple, la despesa militar prevista en els pressupos-

tos de l’Estat espanyol per a l’any 2007 és de 17.405 

milions d’euros. amb una altra política de distribució 

i priorització dels pressupostos es contribuiria, de ben 

segur, a la reducció de la situació de risc de pobresa i 

exclusió social.

tEXt: CaRlEs B. GoRBs i alBa sala

Fotos: doloRs GiBERt

(CF Figueres-desembre 2007)



Resum dels plens

Sessió extraordinària del 12
de setembre de 2007

L’alcalde justifica la convocatòria d’aquest ple extraor-
dinari explicant que el termini per demanar la subven-
ció que es proposa sol·licitar en aquest ple finalitza el 
proper dia 14 de setembre i és per això que no es pot 
esperar al ple ordinari de finals de setembre.

Sol·licitud d’adhesió a la convocatòria d’ajuts per 
a la prestació de serveis bàsics per a l’economia i 
la població 
s’acorda acollir-se a la convocatòria d’ajuts per a la presta-
ció de serveis bàsics per a l’economia i la població rural, per 
poder realitzar i finançar l’actuació titulada “Abastament 
d’aigua potable del municipi de bellcaire d’Empordà”.
se sotmet a votació la proposta, que s’aprova per majo-
ria absoluta, amb el vot favorable de tots els membres 
assistents. 

Proposta de les dues festes locals per a l’any 
2007
amb el vot favorable de tots els assistents, s’establei-
xen les festes locals per a l’any 2008 en els dies 12 de 
maig i 29 d’agost. 

Sessió ordinària del 27 de
setembre de 2007

Aprovació d’actes 
s’ha aprova per unanimitat l’acte de la sessió ordinària 
celebrada el dia 26 de juliol de 2007, i la de la sessió ex-
traordinària celebrada el dia 12 de setembre de 2007.

Proposta d’aprovació de l’expedient del compte 
general de l’exercici 2006
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2006, cal elaborar 
el compte general de l’entitat local. El compte ha de po-
sar de manifest la gestió realitzada en els aspectes eco-
nòmic, financer, patrimonial i pressupostari. En aquest 
sentit, es proposa al Ple que aprovi els estats i comptes 

anuals corresponents a l’exercici 2006, integrats pels 
següents estats bàsics:

resultat pressupostari:

1.- Drets reconeguts nets 678.291,88.-
2.- obligacions reconegudes netes 517.434,04.-
3.- resultat pressupostari 160.857,84.-
4.- Desviacions positives de finançament 0.-
5.- Desviacions negatives de finançament.- 0.-
6.- Despeses finançades amb romanent líquid de treso-
reria 0.-
7.- resultat d’operacions comercials 0.-
8.- resultat pressupostari ajustat  160.857,84.-
9.- Estats i comptes anuals:

Estat de modificació de crèdit: en tancar l’exercici no hi 
ha modificacions en crèdits pressupostaris.
Estats de despeses i d’ingressos aprovats: el total d’in-
gressos és de 678.291,88 € i un total de despeses, de 
517.434,04 €.
la proposta és aprovada per unanimitat, amb el vot 
favorable de tots els membres assistents.

Sol·licitud canvi de destí de la subvenció provi-
nent del PUOSC, any 2005
El Departament de Governació i administracions Públi-
ques de la Generalitat de Catalunya atorgà, mitjançant 
el PUosC, any 2005, una subvenció per un import de 
206.715,67 €, per destinar-la a l’obra titulada “Millora de 
les infraestructures a l’entorn del cementiri municipal” .
actualment aquesta Corporació du a terme l’execució 
de l’obra titulada “adequació de l’entorn del rec del 
Molí”, el pressupost de la qual ascendeix a la quantitat 
de 593.661,32 €, i tenint en compte que l’ajuntament 
no pot assumir el cost d’aquesta obra si no és amb ajut 
econòmic extern d’altres administracions; l’alcaldia pro-
posa al Ple que adopti l’acord de sol·licitar al Departa-
ment de Governació i administracions Públiques de la 
Generalitat de Catalunya el canvi de destí de la subven-
ció atorgada per finançar l’obra titulada “Millora de les 
infraestructures a l’entorn del cementiri municipal” per 
destinar-la al finançament de l’actuació titulada “ade-
quació de l’entorn del rec del Molí”.
El sr. alcalde explica el contingut de la proposta. 
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El sr. Geli manifesta que vota en contra d’aquesta pro-
posta perquè en el seu programa electoral exposaven 
que mantindrien les obres ja endegades, i perquè cre-
uen que és un error no tirar endavant l’actuació titulada 
“Millora de les infraestructures a l’entorn del cementiri 
municipal”, ja que si aquesta es dugués a terme se so-
lucionaria, al seu entendre, el problema a les entrades 
de bellcaire i s’arranjaria un camí molt malmès.
Pel que fa el cost d’aquesta obra explica que l’anterior 
Ajuntament va buscar finançament d’empreses externes. 
I quant al finançament de l’adequació del rec del molí, 
al seu entendre hi ha altres fons de finançament a part 
del PUOSC que es podrien aprofitar. 
li contesta el sr. alcalde que les prioritats de l’equip de 
govern són bàsicament solucionar el tema de l’aigua, la 
llum i el centre cívic, i diu que més endavant s’estudia-
rà la possibilitat d’arranjar el camí vell d’Ullà. Tot això, 
tenint en compte les dues obres que s’arrosseguen de 
cost molt elevat i que són el Castell i el rec del Molí.
S’obre un debat sobre el finançament de les obres sen-
se que s’arribi a cap acord concret.
se sotmet a votació la proposta, que s’aprova per ma-
joria absoluta, amb cinc vots a favor del Grup Muni-
cipal – acord Municipal (GMb-aM) i dos en contra del 
Grup Municipal Progrés Municipal – Progrés de bellcaire 
(PDb-PM).

Informacions d’Alcaldia i regidories
Pren la paraula el sr. alcalde, que exposa: 
Pel que fa al personal de l’ajuntament, explica que ha 
plegat l’arquitecte assessor municipal el sr. Jordi Camps 
i aprofita per agrair-li la seva dedicació durant el temps 
que ha treballat per a l’ajuntament.
Posa de manifest que l’àrea tècnica de l’ajuntament la 
portarà l’aparellador que hi havia fins ara, el Sr. Bernat 
burguera, i a més ha començat una assessora urbanís-
tica, la sra. laura Corsunsky.

Explica que ha plegat de treballar a l’ajuntament el sr. 
Jordi Olivares, que fins ara era un dels operaris de ser-
veis múltiples. li agraeix la feina feta.

Explica que l’ajuntament ha decidit no incrementar la 
plantilla de personal per substituir el sr. olivares, sinó 
que s’exterioritzaran feines puntuals.

Pel que fa el camp de futbol, explica que s’han pintat les 
casetes i s’ha adequat l’entorn del camp.

Posa de manifest que s’ha netejat una espècie d’aboca-
dor incontrolat que hi havia al costat del camp de futbol 
i demana a la gent que no portin trastos vells allà, que 
utilitzin la deixalleria mòbil. 

Fa una valoració positiva dels actes culturals (nits a la 
fresca, festa major, 11 de setembre…)  que s’han dut a 
terme durant l’estiu. opina que s’ha organitzat tot molt 
ràpid perquè el temps se’ls tirava a sobre, però que tots 
han funcionat molt bé.

Pren la paraula la Sra. Fuster per manifestar:
Pel que fa al casal estiu, explica que s’ha passat un full 
de valoració a les famílies que han assistit al casal per 
saber el grau de satisfacció que ha tingut. El resultat 
dels fulls que han arribat ha estat favorable. 
De la Festa Major en fa una valoració positiva esmen-
tant que el temps no va acompanyar gaire. Explica que 
la novetat va ser que l’equip de beisbol organitzés la Nit 
de Rock. També diu que l’equip de beisbol ha donat a 
l’ajuntament una quantitat econòmica fruit del bar de la 
Nit de Rock per destinar-la a actes culturals. 
Felicita aquesta iniciativa i encoratja la gent a fer una 
comissió de festes per poder organitzar tots els actes 
culturals.

Pel que fa l’escola, explica que s’ha dut a terme l’actua-
ció consistent en la instal·lació d’una tanca per separar 
el que és el pati de l’escola del pati del casalet i la instal-
lació d’aparcaments per a bicicletes. 
Detalla les activitats organitzades per a l’hivern: curs 
de Tai Chi, i curs de cuina i cuina de nadal, curs d’acti-
vitat física per a la gent gran, taller de memòria, curs 
de natació a Palafrugell i teatre amb anglès per a nens 
i nenes. 

Pren la paraula la sra. barnosell per explicar:
Pel que fa l’assistent social, explica que s’ha arribat a un 
acord, i és que l’assistent social vindrà el segon i quart 
dijous de cada mes al consultori, sempre que prèvia-
ment se n’hagi concertat visita. si no hi ha cap visita 
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programada continuarà fent la feina habitual.
Explica que s’enviarà una carta als majors de 65 anys 
per tal de fer-los saber totes les ajudes que poden rebre 
i les excursions que s’organitzen per a gent gran.

Pren la paraula el sr. Hugas, que diu:
Posa de manifest que durant els propers mesos  s’ade-
quarà la zona de gronxadors del local social.

Pren la paraula la sra. Hurtado per manifestar:
la setmana que ve vindran a instal·lar els ordinadors 
al consultori mèdic, de manera que a partir d’aleshores 
les receptes es faran informàticament i la història dels 
pacients s’entrarà a l’ordinador.

Explica el contingut de la reunió que va tenir  amb la 
Coordinadora del CaP de l’Escala. Van quedar que totes 
les campanyes que hi hagi (prevenció de grip per exem-
ple) es penjaran al taulell del consultori per tal que tot-
hom se’n pugui assabentar. així mateix, també es va dir 
que totes les xerrades que es fan a l’Escala es vindrien a 
fer a bellcaire sempre que la gent respongui.

Fa saber que es posarà una bústia de suggeriments al 
consultori mèdic per tal que tothom pugui dir la seva 
quant a sanitat, serveis socials…

Precs i preguntes
Pren la paraula el sr. antúnez per dir:
Pregunta si es pot detallar l’aportació econòmica que ha 
fet l’equip de beisbol a  l’ajuntament i si l’ajuntament ha 
aportat alguna cosa en la celebració de la Nit de Rock. 
Li contesta la Sra. Fuster dient que han fet una donació 
d’aproximadament 500,00 € provinent del bar que van 
muntar. Explica que no només va ser la Nit de Rock, 
sinó que la festa també va consistir en un sopar. afegeix 
el Sr. Alcalde que l’Ajuntament ha finançat els WC.

Pel que fa als ordinadors instal·lats al dispensari vell, 
pregunta si aquest punt d’internet o local per a jovent 
s’activarà o no. li contesta el sr. alcalde que estan pen-
sant com cal gestionar-ho.

Pel que fa al curs de piscina a Palafrugell, pregunta com 
és que es continua anant a Palafrugell si fins ara ells 

no estaven d’acord amb aquesta iniciativa. li contesta 
la Sra. Fuster dient que aquest any es continua com 
sempre, conservant el conveni existent amb el Consell 
Esportiu, tot i que ja s’han mantingut contactes amb la 
piscina de l’Escala per organitzar el curs de cara al curs 
vinent. si es fa el curs a l’Escala o a una piscina més a 
prop,  això rebaixaria el cost del transport. 

Explica que la gent del poble aparca a les cantonades 
i davant dels garatges de persones particulars i que el 
que fan els particulars per evitar que els cotxes esta-
cionin davant de casa seva és posar guals. Pregunta si 
se segueix algun criteri o si tothom ho fa com vol (diu 
que hi ha gent que posa “sortida de cotxes” o bé “prohi-
bit aparcar”…). li contesta el sr. alcalde que en aquest 
poble hi ha dos problemes greus: les obres i els apar-
caments dels cotxes. Diu que s’estudiarà com es pot 
solucionar aquest tema, però que és molt complicat.

Pren la paraula el sr. Geli i pregunta:
si se li pot explicar l’actuació que es vol fer a la zona 
infantil del local social i quin cost té. li contesta el sr. 
Hugas que es vol posar terra de cautxú i adequar una 
mica la zona. El cost és aproximadament de 12.000 €.   

Pregunta amb quines condicions s’ha contractat l’asses-
sora urbanística. Contesta el sr. alcalde que se li farà un 
contracte, segurament de 10 mesos a l’assessora, i un 
altre contracte d’un any a l’aparellador. s’obre un debat 
referent al que cobraran aquestes dues persones com-
parant-ho una mica amb el que hi havia fins ara.

Pregunta què es vol fer amb la memòria que hi ha de 
construcció de la deixalleria i amb la subvenció atorga-
da. li contesta el sr. alcalde que se’ns ha atorgat una 
subvenció per a la construcció d’una deixalleria segons 
un projecte que ja hi havia de l’anterior ajuntament. 
segons aquest projecte, la ubicació de la deixalleria se 
situa en sòl urbà. l’actual equip de govern explica que 
té intenció de procedir a un canvi d’ubicació, ja que s’ha 
presentat un projecte de Pla de Millora urbana on s’ha-
via d’instal·lar aquest equipament. 

Fa una reflexió preguntant-se per què serveixen les re-
unions informatives que es fan dos dies abans de la ce-
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lebració del ple si s’expliquen més coses al ple que en 
aquestes reunions. segons ell moltes de les informaci-
ons d’alcaldia i regidories que s’han dit avui també se’ls 
podia haver dit en la reunió informativa. Contesta el sr. 
alcalde que les reunions informatives es fan per aclarir 
dubtes dels punts que hi ha a l’ordre del dia dels plens.

Sessió extraordinària del
19 d’octubre de 2007

Proposta d’aprovació del plec de clàusules eco-
nòmiques i administratives i concurs que han de 
regir per a la concessió de l’explotació del bar res-
taurant del Local Social
atès que el passat dia 10 d’octubre d’enguany la persona 
que avui gaudeix de l’explotació del bar restaurant local 
social comunicà la seva decisió irrevocable de deixar de 
prestar els seus serveis en el local social; per part de 
l’alcaldia es proposa al Ple que adopti l’acord d’aprovar, 
per urgència, el plec de clàusules econòmiques i admi-
nistratives que han de regir el contracte de gestió de 
serveis públics per a l’explotació del bar restaurant del 
local social en la modalitat de concessió; exposar al pú-
blic aquests plec de clàusules; i anunciar el concurs.  
se sotmet a votació la proposta, que s’aprova per una-
nimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

Sessió extraordinària del
31 d’octubre de 2007

Proposta de modificació de l’ordenança fiscal de 
la taxa de recollida, tractament i eliminació d’es-
combraries i altres residus urbans
Examinada l’ordenança Municipal reguladora de la Taxa 
pel servei de recollida, tractament i eliminació d’escom-
braries i altres residus urbans,  i vistos els costos del ser-
vei per a l’exercici de 2008, i l’increment que s’estableix 
per llei, per part de l’alcaldia es proposa al Ple que aprovi 
provisionalment la modificació del quadre de tarifes per 
a l’exercici de 2008, segons el detall que segueix:

Quota tributària

La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per 

unitat d’habitatge o de local, que es determinarà en 
funció de la naturalesa i el destí dels immobles i de la 
categoria del lloc, la plaça, el carrer o la via pública on 
estiguin situats.

a aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:
Per cada habitatge  independentment de si està ubicat 
en zona rural o urbana         90,09 euros/any
Comerços menors, apartat 2 365,90 euros/any
industrials/comercials, apartat 1 548,85 euros/any
industrials/comercials, apartat 2 1372,14 euros/any
restaurants més de 30 places 2003,76 euros/any
Les quotes fixades en la tarifa tenen caràcter irreduïble.

El sr. alcalde explica que representa un augment del 
5% i que es justifica per l’augment del cost del servei.
El sr. Geli es manifesta en desacord amb els criteris que 
se segueixen a l’hora de decidir qui ha de pagar per in-
dustrial/comercial apartat 1 i qui ha de pagar per indus-
trial/comercial apartat 2. Contesta el sr. alcalde que les 
tarifes s’hauran de revisar i que el que es tracta d’apro-
var avui és l’ordenança i no la manera d’aplicar-la.
se sotmet a votació la proposta i s’aprova per majoria ab-
soluta, amb cinc vots a favor del Grup Municipal – acord 
Municipal (GMb-aM) i dues abstencions del Grup Munici-
pal Progrés Municipal – Progrés de bellcaire (PDb-PM).

Proposta de modificació de l’ordenança fiscal regulado-
ra de l’impost sobre béns immobles
Examinada l’Ordenança Fiscal Municipal reguladora de 
l’impost Municipal sobre béns immobles, per part de 
l’Alcaldia es proposa aprovar provisionalment la modifi-
cació d’aquesta ordenança per a l’exercici de 2008, amb 
un tipus de gravamen del 0,55 % quan es tracti de béns 
urbans i el 0,55 % quan es tracti de béns rústics. 
El sr. alcalde explica que l’increment que es proposa és 
aproximadament del 10% i el justifica dient que no s’ha 
pujat aquest impost des de l’any 2005. 
El sr. Geli es mostra disconforme ja que, segons el seu 
criteri, s’hauria de modificar la base sobre la qual s’apli-
ca la quota, és a dir, el valor cadastral. 
li contesta el sr. alcalde que cal estudiar la possibilitat de 
dur a terme una revisió cadastral, que en el poc temps 
que porten a l’ajuntament no s’ho han plantejat.
se sotmet a votació la proposta, que s’aprova per ma-
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joria absoluta, amb cinc vots a favor del Grup Muni-
cipal – acord Municipal (GMb-aM) i dos en contra del 
Grup Municipal Progrés Municipal – Progrés de bellcaire 
(PDb-PM).

Proposta de modificació de l’ordenança reguladora del 
servei d’abastament d’aigua potable
l’alcaldia proposa al Ple aprovar provisionalment la mo-
dificació de l’ordenança fiscal municipal reguladora del 
servei d’abastament d’aigua potable, per a l’exercici de 
2008, segons el detall que segueix:

Quota tributària

la quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes 
següents:

Tarifa primera. subministrament d’aigua
- Per cada m3 consumit 0,2064 €
- Consum mínim 18m3/trim. 3,7152 €/trim

Tarifa segona. Connexions i conservació
- Connexió a la xarxa 240,40 €
- Conservació d’escomeses i comptadors 3,00 €/trim.
El sr. alcalde explica  que no es toca el preu de l’aigua, 
però que es redueix el consum mínim, que passa de 30 a 
18m3/trimestre, que s’equipara així amb altres municipis.
El sr. antúnez  comenta que el servei de l’aigua d’aquest 
municipi és deplorable. 
li contesta el sr. alcalde que aquest és un tema que con-
sideren prioritari i que s’està intentant solucionar. 
se sotmet a votació la proposta, que s’aprova per majoria 
absoluta, amb cinc vots a favor del Grup Municipal – acord 
Municipal (GMb-aM) i dos en contra del Grup Municipal 
Progrés Municipal – Progrés de bellcaire (PDb-PM).

Proposta de modificació de l’ordenança fiscal de la taxa 
de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i 
altres serveis fúnebres de caràcter local
Es proposa per part de l’alcaldia que s’aprovi provisio-
nalment la modificació de l’ordenança fiscal municipal 
reguladora de la taxa de serveis en cementiris locals, 
conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de ca-
ràcter local, per a l’exercici de 2008, segons el detall 
que segueix:

Quota tributària

la quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes 
següents:

- Per la concessió d’un nínxol nou 600,00 €
- Per la concessió d’un nínxol usat o recuperat 300,00 €
- Per la concessió d’un columbari 300,00 €
- Cànon anual per atendre les despeses de conservació 
dels nínxols    10,00 €

En situacions d’escassa capacitat econòmica, les tarifes 
contingudes en el punt anterior es reduiran en un 50%.
a efectes d’obtenir aquesta reducció, haurà de compli-
mentar-se l’imprès que facilitarà l’ajuntament, amb una 
còpia de l’última declaració d’IRPF.
En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica per sa-
tisfer les tarifes anteriors, es prestaran els serveis gratu-
ïtament, previ informe de l’Àrea de serveis socials.
El sr. alcalde explica que l’increment que es proposa del 
cànon anual és raonable tenint en compte les despeses 
que suposa el manteniment del cementiri.
Pren la paraula el sr. antúnez i pregunta quins criteris 
s’utilitzaran per tal d’obtenir la reducció del 50% en si-
tuacions d’escassa capacitat econòmica.
se li contesta que es demanarà l’última declaració de 
renda o els ingressos que té la persona.
se sotmet a votació la proposta, que s’aprova per majoria 
absoluta, amb cinc vots a favor del Grup Municipal – acord 
Municipal (GMb-aM) i dos en contra del Grup Municipal 
Progrés Municipal – Progrés de bellcaire (PDb-PM).

Proposta de modificació de l’ordenança fiscal regulado-
ra de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys 
de naturalesa urbana.
Per part de l’alcaldia es proposa al Ple que adopti l’acord 
d’aprovar provisionalment la modificació de l’ordenan-
ça fiscal municipal reguladora de l’Impost sobre l’incre-
ment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, per a 
l’exercici de 2008, segons el detall que segueix:

Tipus de gravamen i quota

D’acord amb el que preveu la legislació vigent, per de-
terminar l’import de l’increment real s’aplicarà sobre el 
valor del terreny en el moment de l’acreditament el per-
centatge que resulti del quadre següent:

Per als increments de valor generats en un període de 
temps comprès entre un i cinc anys, 2,5%.
Per als increments de valor generats en un període de 
temps de més de cinc anys  i fins a deu anys, 2,4%.
Per als increments de valor generats en un període de 
temps de més de deu anys i fins a quinze anys, 2,3%.
Per als increments de valor generats en un període de 
temps de més de quinze anys i fins a vint anys o més, 
2,5%.

Pg. Vicens Bou, 80 - TORROELLA DE MONTGRÍ
Hospital, 52 - TORROELLA DE MONTGRÍ

Empordà, s/n - VERGES - TEL. 972 78 01 92
C/ Assutzena - L’ESTARTIT-RIELLS

C/ Molí, 4 - BELLCAIRE D’EMPORDÀ
Tel. 972 75 88 42 (particular) - 972 76 15 30 (obrador)
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la quota serà el resultat d’aplicar a la base imposable 
el tipus de 28%.
El sr. alcalde posa de manifest que l’increment de la 
quota a aplicar a la base imposable es justifica perquè 
els valors cadastrals d’aquest municipi són baixos.
se sotmet a votació la proposta, que s’aprova per ma-
joria absoluta, amb cinc vots a favor del Grup Muni-
cipal – acord Municipal (GMb-aM) i dos en contra del 
Grup Municipal Progrés Municipal – Progrés de bellcaire 
(PDb-PM).

Proposta de modificació de l’ordenança reguladora de la 
taxa per expedició de documents administratius

l’alcaldia proposa al Ple que aprovi provisionalment la 
modificació de l’ordenança fiscal municipal reguladora 
de la taxa per expedició de documents administratius, 
per a l’exercici de 2008, segons el detall que segueix:

Quota tributària.

la quota tributària es determinarà per una quantitat 
fixa que s’assenyalarà segons la naturalesa dels docu-
ments o expedients que s’han de tramitar, d’acord amb 
les tarifes següents:

Documents relatius a serveis d’urbanisme:
-  Per cada expedient de declaració de ruïna d’edificis 
     60,00 €
-  Per cada certificació que s’expedeixi de serveis urba-
nístics a instància de part  60,00 €

- Per cada informe que s’expedeixi sobre característi-
ques de terrenys o consulta per a edificació a instància 
de part    60,00 €
- obtenció de cèdula urbanística o primera ocupació 
     60,00 €
- alteracions cadastrals           20,00 €
 
la quota de tarifa correspon a la tramitació completa, 
en cada instància, del document o expedient de què 
es tracti, des que s’inicia fins a la seva resolució final, 
inclosa la certificació i la notificació a l’interessat de 
l’acord recaigut.
les quotes que en resulten de l’aplicació de les tarifes 

anteriors s’incrementaran en un 50% quan els interes-
sats sol·licitin amb caràcter d’urgència la tramitació dels 
expedients que motiven l’acreditament.
se sotmet a votació la proposta, que s’aprova per unanimi-
tat, amb el vot favorable de tots els membres assistents.

Proposta de creació de l’ordenança municipal reguladora 
de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mer-
caderies, materials de construcció, runes, tanques, pun-
tals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues.

D’acord amb la necessitat que té aquest ajuntament de 
crear l’ordenança municipal reguladora de la taxa per 
l’ocupació de  terrenys d’ús públic amb mercaderies, 
materials de construcció, runes, tanques, puntals, es-
tintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues; l’alcal-
dia proposa l’aprovació provisional de la creació de l’or-
denança municipal reguladora de la taxa per l’ocupació 
de  terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de 
construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides 
i altres instal·lacions anàlogues.
El sr. alcalde explica el contingut de tota l’ordenança 
que es proposa aprovar i justifica la seva creació pel 
descontrol que hi ha en el municipi en temes d’obres pel 
que fa a l’ocupació de la via pública. 
El sr. Geli, per la seva part, diu que tothom està d’acord 
a regular el tema de l’ocupació de la via pública, però 
no està d’acord que es faci d’aquesta manera, ja que 
segons ell, amb aquesta ordenança, el que prima és el 
cobrament de l’impost que es planteja i no pas l’ordre a 
la via pública. Posa de manifest que fa aproximadament 
dos anys ja es va aprovar una ordenança per regular 
l’ocupació de la via pública i que no s’ha utilitzat. 
Contesta el sr. alcalde que desconeix l’existència d’una 
ordenança d’ocupació de la via pública. El que sí que hi ha 
és l’ordenança reguladora de la convivència ciutadana.
se sotmet a votació la proposta, que s’aprova per ma-
joria absoluta, amb cinc vots a favor del Grup Muni-
cipal – acord Municipal (GMb-aM) i dos en contra del 
Grup Municipal Progrés Municipal – Progrés de bellcaire 
(PDb-PM).
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La Festa del Pedal

Dia: 11 de setembre
Lloc: local social
Hora: 9 del matí
Organitzador: ajuntament de bellcaire
Cal destacar: En aquesta Festa del Pedal hi van parti-
cipar 69 persones. El recorregut es va iniciar a bellcai-
re per seguir fins a Albons, Tor, Marenya, la Tallada i, 
de nou, bellcaire. Es va oferir un esmorzar de pomes, 
entrepans i begudes i es va regalar una samarreta a 
tots els participants. així mateix, es va obsequiar amb 
un llibre de recorreguts a peu i amb bicicleta per als 
dos participants més grans d’edat i obsequi d’un joc de 
punteria per als dos participants més joves.

Havaneres

Dia: 11 d’agost
Lloc: Plaça dels Comtes d’Empúries
Hora: 10 de la nit
Organitzador: ajuntament de bellcaire d’Empordà
Cal destacar: El grup Port Vell va oferir un concert 
d’havaneres, amb cremat gratuït per a tots els assis-
tents.

18 activitats     
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Dinar popular / Diada 
Nacional de Catalunya

Dia: 11 de setembre
Lloc: local social / Pista poliesportiva
Hora: 13 hores
Organitzador: ajuntament de bellcaire d’Empordà
Cal destacar: a aquest dinar popular van assistir-hi 
225 persones. l’acte es va iniciar, com a benvinguda, 
amb el Cant dels segadors. El menú va constar d’uns 
entrants amb peix fregit, calamars a la romana i ama-
nida de tonyina, i segon plat amb arròs a la marinera 
i pastís de postres. Tot seguit, es va realitzar el ball a 
càrrec del conjunt Premium

Festa Major de Bellcaire 
d’Empordà
Dies: 26, 29, 30 d’agost i 1 de setembre
Actes: Castells inflables, ofici solemne, concerts, sar-
danes, festa de l’escuma, espectacle de dansa, ani-
mació infantil, partit de beisbol: butis-Pirates de la  
Draga
Grups i conjunts: Cobla Rossinyolets, Orquestra 
Selvatana, Pep Ayora, País de Cotó, Esbart Dansaire 
Montgrí, Montecarlo
Organitzador: ajuntament de bellcaire d’Empordà
Cal destacar: En tots els actes va haver-hi una bona 
afluència de públic. Per la seva part, l’Esbart Dansaire 
Montgrí va oferir una bonica adaptació de l’espectacle 
d’Àngel Guimerà “Fills del Mar”.
També es va realitzar una exposició d’art local a la 
capella de santa Maria



La castanyada

Dia: 11 de novembre
Lloc: Pati de l’escola “El rajaret”
Hora: a dos quarts de cinc de la tarda 
Activitats: Espectacle infantil “Clau de Cinc” on es 
compaginaren contes i cançons a càrrec de Jordi To-
nietti. rifa de dos lots amb embotits, pomes i vins. 
Els guanyadors varen ser Montserrat nadal i Juan 
Uceda
repartiment de castanyes i venda de coques
Organitzador: aMPa  de l’escola “El rajaret” 
A destacar: Exposició de fotografies i records de vi-
atges dels nostres nens i nenes.

20 activitats     

Concert de rock

Dia: 1 de setembre
Lloc: Pista poliesportiva
Hora: 23:00 hores
Grups: Los amigos de Chuky, Es un placer, 
Spoilers i Streaks
Organitzador: beisbol de bellcaire

CAFÉ I COPES
CAFETERIA BELLCAIRE

c/ del Molí n. 41

EXPENEDORIA Nº 1

marques de tabac internacional, cava de puros
Pagament amb tarjeta
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Sis mesos de govern
del Grup Municipal de Bellcaire

aquest mes de desembre es compleixen sis mesos des 
que el Grup Municipal de bellcaire-aM vam entrar a 
l’ajuntament. Vist des de fora s’intuïa que, tot i que som 
un poble petit, gestionar tots els aspectes del Consistori 
portaria feina, però és quan s’és a dins i es viu en pri-
mera persona que realment un s’adona de la feina que 
comporta la gestió del dia a dia, si es vol fer amb res-
ponsabilitat. i aquesta responsabilitat passa per assu-
mir i afrontar els projectes que ens vam comprometre a 
tirar endavant en el nostre programa electoral. 

abans de parlar-vos de nous projectes, cal fer una mica 
de balanç d’aquests primers sis mesos. Pel que fa a 
l’Àrea de Cultura, aquest estiu s’han dut a terme les Nits 
a la Fresca amb molt bona acceptació per part vostra. 
També vam passar una molt bona vetllada d’havaneres 
amb el grup Port Vell. a més, els dimecres al vespre 
vam poder gaudir de les vetllades de malabars a la Pla-
ça del Castell. Feia goig veure la plaça plena de petits i 
joves fent malabars! i mentre als vespres teníem tota 
aquesta activitat, de dies, els nens i nenes de bellcaire 
van gaudir del Casal d’Estiu, el Casalet, i el Curs de 
natació a Palafrugell. Ja, a les acaballes de l’estiu, ens 
va arribar la Festa Major i, tot i que el temps no ens va 
anar del tot a favor, estem contents de com va anar tot 
plegat. Ens agradaria des d’aquí agrair a tota la gent 
que ha col·laborat a què tot s’hagi pogut desenvolupar 
amb normalitat. i vam acabar l’estiu amb un onze de 
setembre per llepar-s’hi el dits, després de pedalar una 
mica amb la bicicletada vam poder gaudir d’una gran 
arrossada i una bona ballaruga. 

Per acabar aquest balanç festiu estival volem aprofi-
tar aquestes línies per engrescar i animar tota aquella 
gent que tingui ganes d’organitzar i de portar a terme 
qualsevol tipus d’esdeveniments populars a què els pro-
posin a l’ajuntament. Podeu estar ben segurs que totes 
les vostres propostes seran benvingudes i ens compro-
metem a estudiar-les i a valorar-les amb la intenció de 
tirar-les endavant. això, juntament amb d’altres coses, 
és el que manté viu un poble, uneix els seus habitants, 
i ens permet ser un xic més feliços cada dia. 

Però no tot s’acaba aquí, les altres àrees, mentrestant, 
també han anat treballant de valent. Pel que fa a l’Àrea 
de Benestar Social i Sanitat, hem recuperat la figura de 
l’assistent social. Creiem que és un pas endavant en la 
millora de la qualitat de vida de la nostra gent. alhora, 
hem donat difusió dels ajuts destinats al benestar de la 
gent gran, ja sigui de viatges, excursions o el servei de 
teleassistència per a la gent que viu sola, amb la trame-
sa d’uns tríptics personalitzats i una xerrada explicativa 

a la sala de Plens aquest passat mes de novembre, i 
amb això hem estat fidels a la política social del nostre 
programa electoral. a més, ja fa dies vam començar els 
cursos d’hivern amb el Curs d’Activitat Física per a la 
gent gran, el curs de Tai Txi, el de natació per a nens i 
nenes a Palafrugell, el Curs de Cuina i Cuina nadalenca 
i el Taller de Manteniment de la Memòria, proposta que 
us recordem va sortir de vosaltres mateixos. 

I seguint el fil dels projectes que us dèiem abans, pel 
que fa a l’Àrea d’obres Públiques i Urbanisme, ens hem 
afrontat a la tasca ja iniciada per l’anterior equip de 
govern de l’arranjament del rec del Molí, que tots sa-
bem que és complicada, però que esperem finalitzar 
ben aviat, amb la realització de la segona fase, és a dir, 
la col·locació del col·lector. És d’admirar la paciència de 
tots els veïns i veïnes afectats, i des del nou consistori 
en volem deixar constància amb el nostre més sincer 
agraïment. a més, hem hagut de fer front a les respos-
tes del PoUM que van arribar just després de guanyar 
les eleccions i als projectes que ja hi havia endegats, 
com la remodelació del Castell, que des del primer dia 
vam assumir i que en el darrer Ple ja us vam poder 
presentar.

També haureu vist que hem arreglat la zona d’esbarjo 
del local social, amb la pavimentació i instal·lació de 
cautxú a la zona de gronxadors; i ja que citem el local 
social, a hores d’ara ja sabeu que tenim nou llogater, 
després que l’anterior no finalitzés el seu contracte. Es-
perem que puguem gaudir tots d’aquest espai, ja que 
l’hem trobat molt a faltar durant el transcurs de la fase 
de concurs. sort i endavant!

no volem acabar aquestes línies sense esmentar-vos 
un dels temes dels quals ens sentim molt orgullosos: la 
creació d’un Centre Cívic, o sala polivalent que servirà 
com espai per a la gent gran, biblioteca i sales per a les 
entitats del poble. Tots recordareu que d’aquest tema 
en vam fer bandera a la campanya electoral, això avui 
ja és molt a prop de ser una realitat, ja que si els vents 
ens van a favor, esperem poder-lo inaugurar l’any vi-
nent. i bé, amb tot això, ja tornem a ser nadal. 

Us desitgem molts bones festes i que les gaudiu en fa-
mília. 

Bon Nadal i Feliç Any 2008!

GMb-aM



acabàvem l’escrit de la passada revista dient: “Ha 
passat poc temps i encara poques coses, però ja 
s’insinuen tendències que, tot i ser d’hora per va-
lorar-les, no ens acaben d’agradar. El temps ho 
dirà...”

Passats sis mesos, en els quals molta gent espe-
rava de nosaltres una actitud més “guerrillera”, i 
que hem optat per una opció més “positivista i 
formal” ara, que ja ha passat més temps i més co-
ses, ja podem fer una “radiografia” d’aquest nou 
govern. 

Començava la legislatura amb la vulneració d’un 
acord de ple referent a la cessió d’un local a l’en-
titat “bandera de Catalunya” executat amb ordre 
“dictatorial” i hem acabat amb una altra ordre “dic-
tatorial” que ha fet destituir el tècnic redactor de 
la revista (un  periodista), per dir la veritat (que 
era evident, i que no els va agradar) a l’editorial 
d’El Castell passat. Entenem o pensàvem que la 
revista era un mitjà plural on tothom podia ex-
pressar la seva opinió, però es veu que això també 
ha canviat amb el nou govern, ara només es pot 
dir el que interessa als que manen. En comptes 
d’anar endavant, a bellcaire anem enrere, i això 
amb un govern encapçalat per una persona “dia-
logant” i d’esquerres! Esperem que El Castell no 
es converteixi amb la recErCa2. Casualitat, que 
des que varen guanyar les eleccions s’ha deixat 
de publicar...?

Parlant de la recErCa, al núm. 6 de desembre de 
2005 a informacions es deia:

“Els plens extraordinaris, com la seva paraula indi-
ca, estan pensats per a casos excepcionals i/o d’ur-
gència. Quan un ajuntament petit, com el nostre, 
fa tants plens extraordinaris sense cap necessitat 
o està gestionant molt malament o al darrere pot 
haver-hi indicis de mala voluntat”. Estem d’acord 
amb aquesta afirmació, i esperem que ara que ells 
els convoquen (ja en portem 4 en 6 mesos), no 
canviïn d’opinió com sÍ ho han fet amb el tema de 
la pujada d’impostos: el 2005 estava malament 

apujar l’ibi del 0,45 al 0,50, i ara han decidit apu-
jar-ho del 0,50 al 0,55. Continuant amb impostos, 
què podem dir del tema de l’aigua... gastant-ne 
la meitat es pagarà el mateix, això sí, amb els 
mateixos problemes de sempre: talls, aigua bruta, 
etc. abans es denunciava que calia renovar el con-
veni amb l’empresa per la gestió de l’aigua, ara 
continuem amb el mateix i no passa res, només 
que els rebuts (amb la feina que porta) ho fan 
des de l’ajuntament, però sense més personal. a 
l’igual que ha passat amb l’agutzil, ho solucionem 
creant la figura de “coordinador/a”, però hem per-
dut dos braços que són els que feien la feina (ara 
cal subcontractar). i amb el canvi del tècnic d’ur-
banisme per una “assessora” del partit ErC per a 
temes urbanístics (però sense firma), això sí, pa-
guem 1.200 € més al mes que abans. Tot plegat, 
una incompetència en la gestió municipal.

En un altre àmbit caldria preguntar-se, tot i que 
ja és sabut que tenen altres prioritats, què passa 
amb el projecte de la nova Escola (recordem que 
tenim els terrenys ja cedits a Ensenyament). El 
local de Joves (preparat amb 4 ordinadors, una 
impressora, taula, cadires, internet), per què no 
s’obre i que així els joves en puguin gaudir? o el 
rec del Molí, perquè no s’acaba? 

Han estat sis mesos més preocupats per desfer 
qualsevol herència del passat (això sí, aprofitant-
se del bon racó econòmic deixat per l’anterior 
equip de govern), que no pensant en el present 
i futur del poble, aquests actes en un poble petit 
i de pocs recursos com el nostre s’acaben pagant 
car. Per desgràcia ja hi ha molts aspectes en què 
el mal ja està fet.

Millor que no diguem res més, que vista l’experi-
ència, no ens facin fora del poble.

només desitjar-vos a tots, bones festes i un bon 
any 2008.

Sis mesos de nou govern, i què?
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Per què?
En l’assemblea del 16 de novembre passat, la Junta di-

rectiva de l’associació va acabar el seu mandat. Han es-

tat quatre anys d’intensa i creiem que prolífica feina. En 

vam fer un repàs. i és que en els últims quatre anys s’ha 

consolidat el mercat, s’ha fet un esforç important en la 

renovació –no acabada– del vestuari, s’han fet millores 

d’infraestructura com l’allargament de la tarima que co-

breix el fossat i les escales que pugen cap a la porta prin-

cipal del castell, s’han anat aplicant millores en el guió i 

s’han anat implicant nous actors en el muntatge. 

Val a dir que alguna d’aquestes millores ha suposat in-

versions importants de diners i que no haurien estat 

possibles sense la implicació de les administracions pú-

bliques. Es pot ben dir que en els últims anys, Bandera 

de Catalunya havia entrat definitivament en el mapa.

Llegint fins aquí semblaria que el muntatge té bona sa-

lut i continuïtat assegurada. Però no és així. En aquella 

assemblea, el tema principal no va ser fer balanç de les 

coses positives, sinó el buit de poder que queda, ja que 

cap dels membres actuals de la junta vol continuar en el 

càrrec i no va sortir ningú disposat a agafar les regnes 

de l’entitat.

Per què s’ha arribat fins aquesta situació? Aquesta és 

la pregunta del milió. segur que si en tinguéssim la res-

posta no hi hauria aquesta crisi oberta. Des de la junta, 

creiem tenir-ne alguna pista:

Cansament. Estirar el carro de Bandera de Catalunya 

vol un esforç extraordinari. les hores que hi hem gastat 

al llarg dels anys que hem estat a la junta directiva han 

estat incomptables. Hores que passen de pressa quan 

hi ha il·lusió, bona companyia i quan veus que el resul-

tat és reconegut pel poble i pel públic, però que costen 

de passar quan et posen pals a les rodes.

Patrimoni del poble. Entenem Bandera de Catalunya 

com un patrimoni de tot el poble. Com a autèntic ambai-
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xador de bellcaire, l’ajuntament hauria de ser el princi-

pal interessat en el seu manteniment. Té una enverga-

dura tal que no es pot fer sense el suport i la implicació 

directa de l’ajuntament. Per això quan es van redactar 

els estatuts de l’associació que coordina el muntatge es 

va comptar que l’alcalde sempre en fos el president –ni 

que sigui a títol honorífic– i que el regidor/a de cultura 

en fos sempre membre de la junta directiva en qualitat 

de vocal.

Bandera ha patit crisis de tots els colors. algunes la van 

portar a vorejar la desaparició. Entre els factors que ho 

van impedir sempre hi va haver l’ajuntament i els seus 

alcaldes respectius. Tant Montserrat bonmatí com Joa-

quim Vilanova i Joan Font van entendre, cadascun a la 

seva manera, que Bandera de Catalunya era un emble-

ma de bellcaire i que l’ajuntament s’hi havia d’abocar 

amb totes les energies necessàries.

Actituds hostils. no pensem el mateix de l’actual govern 

presidit per Jaume Gifre. i en posem algun exemple:

Durant la campanya electoral va afirmar en públic que 

s’havia reunit amb totes les entitats del poble. Mentida. 

amb Bandera de Catalunya no hi va haver cap reunió. 

això sí, coincidint amb un dels assajos es reunia amb 

una altra entitat local.

El mateix dia de la constitució del nou ajuntament es 

va fer el sopar de Bandera. la contundència amb què 

va exigir-nos que tan bon punt s’hagués endreçat la 

plaça se li diposités la clau del castell a la seva bústia, 

ja va ser una bona mostra de la confiança que ens di-

positava.

Per a alguns, el cas del desallotjament del local del dis-

pensari vell no és més que un fet anecdòtic. Per a nosal-

tres no. la gota que va fer vessar el got. n’hem parlat 

bé prou en escrits anteriors.

l’assemblea del 16 de novembre. Primera assemblea 

portada executivament pel president (alcalde). Fins ara 

aquest càrrec era eminentment honorífic. Un altre símp-

toma de l’intervencionisme que marca aquest govern i 

de la desconfiança envers la nostra gestió.

obviant tot un seguit d’altres desencontres més perso-

nals, tot plegat ha anat sumant, fins al punt que coin-

cidint amb el final del nostre mandat, prenguem l’opció 

de deixar pas a un nou equip. El poble, amb l’ajunta-

ment al capdavant, decidirà si vol continuar fent Ban-

dera o no.

Som pessimistes. som més aviat pessimistes respec-

te el futur si no hi ha un tomb radical en un termini breu 

de temps. Quan surti aquesta revista al carrer faltaran 

escassament tres mesos per a setmana santa i el més 

calent és a l’aigüera.

El 16 de novembre, el nou president (l’alcalde) i la regi-

dora de cultura (vocal) es van comprometre a convocar 

abans de final d’any una assemblea extraordinària per 

intentar redreçar la situació. la veritat és que a l’hora 

de redactar aquest escrit ningú de la junta sortint tenia 

constància que s’hagués fet cap pas per a la seva con-

vocatòria, ni tan sols per formar un nou equip.

Durant vint-i-vuit anys, Bandera de Catalunya només 

s’ha deixat de fer un any –a causa de la pluja–, però la 

preparació, els assajos i la feina s’havia fet com un any 

normal. algú podrà pensar que, vista la situació, una 

opció podria ser agafar-nos un any sabàtic i treballar 

més tranquil·lament de cara l’any 2009. Però pensem 

també que això pot portar a una relaxació tal que des-

prés es faci impossible tornar a engegar.

Hem acabat els quatre anys de mandat. Deixem la Jun-

ta. Ho fem amb el convenciment que nosaltres no som 

Bandera de Catalunya i que ningú no és imprescindible 

enlloc. Però no desapareixem. la nova junta directiva 

que surti ens trobarà disposats a col·laborar-hi.

la junta soRtint dE BandERa dE Catalunya

CONSTRUCCIONS - RESTAURACIONS - PROMOCIONS

Carrer Tramuntana, 15
Tel. 972 76 51 03 - Tel. 676 66 99 99 - Tel. 609 04 23 97

17141 Bellcaire d’Empordà (Girona)
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Padrins i fillols

Padrins i fillols fa dos anys que va començar. Aquesta 
activitat consisteix que un gran fa de padrina o padrí 
d’un de petit. a vegades quedem tots junts i els padrins 
expliquem contes, preparem jocs o els ajudem a fer 
alguna activitat. També els acompanyem a les sortides 
que fem junts.
aquest curs, per a la festa de la tardor, els de Cicle 
superior vam fer bolets de fang, els vam pintar i els 
vam amagar pel pati. Després els petits els van anar a 
buscar.
Un altre dia els vam preparar, després del pati, una 
gimcana: hi havia un circuit d’obstacles al pati i havien 
de passar per dins dels tubs, fer tombarelles...

s’acabava a la classe dels padrins on havien de trobar 
un dibuixet que havíem preparats per a ells.

alBa s i paula F.

Sortida a la Carbonera

El dia 15 d’octubre, tots els nens i nenes de l’escola 
vam anar a la Carbonera de sant Climent de Peralta i un 
carboner ens van explicar com funcionaven abans les 
carboneres. les de les Gavarres feien carbó per vendre 
per molts pobles.
Per construir la carbonera es van apilant troncs, primer, 
molt gruixuts, després, cada vegada més prims i, al 
final, es cobreixen de sorra. Després s’hi fan forats per-
què hi entri oxigen i el foc que hi ha encès no s’apagui. 
a dins de la carbonera s’arriba als 850º o 900º.
Els carboners feien cabanes per dormir-hi mentre vi-
gilaven. Una part era de pedra per encendre-hi foc per 
cuinar i escalfar-se, l’altra part era de troncs, per dor-
mir-hi. 

FERRan, ósCaR, paula E i pERE V.  

QUÈ FEM?



Parc Art

a principis de novembre, les classes dels grans de la 
ZEr (albons, bellcaire, Ullà) vam anar a visitar el Parc 
art de Cassà de la selva.
Vam fer grups i a cada grup teníem un dossier que ha-
víem d’omplir amb informacions de les escultures que 
hi havia repartides per tot el parc. n’hi havia de molt 
grans, de pedra, de fang, de marbre, de plàstic i d’acer. 
També hi havia un laberint fet d’arbusts i, a dins, s’hi 
trobaven escultures més petites.
la que vam trobar més divertida és la que es diu “Pearcing 
a la Terra”, que és una agulla imperdible clavada  al terra.

lauRa, joan, júlia a i pERE dEl m.

C/ Els Olivars, 15 (L’Ovellaria)
Tel./Fax 972 76 50 13 - Mòbil 669 627 637

17258 Torroella de Montgrí (Girona)
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Aquesta temporada, el Club Futbol Base Empordanet ha 
inclòs la categoria de juvenil i “l’Escoleta” de prebenja-
mins (de 5 anys). D’aquesta manera, ha completat tota 
l’escala “futbolera” de base que va des dels 5 fins als 
18 anys.

Aquests escala, doncs, queda configurada de la següent 
manera:

Juvenils: 16, 17 i 18 anys
Cadets: 14 i 15 anys
infantils: 12 i 13 anys
alevins: 10 i 11 anys
benjamins: 9 anys
benjamins: 8 anys
Prebenjamins: 7 anys
Prebenjamins: 6 anys
Escoleta: 5 anys.

Entre tos plegats, el Club de Futbol Empordanet queda 
integrat per uns 145 nens i joves, a més d’una qua-
rantena de persones entre la Junta Directiva i el cos 
tècnic.

amb aquests nova reestructuració, amb aquest primer 
d’any d’iniciació i, per tant, d’“impass”, es vol millorar 
la base i els seus aspectes tècnics. En aquest sentit, el 
futbol 7 –dels benjamins i prebenjamins– es consolida 
encara més i, per tant, compta amb un present i futur 
força prometedor. 

Cal recordar que els responsables del CFB Empora-
net, entre tècnics i directius, s’hi dediquen de forma 
totalment altruista –sense cap mena de remuneració 
econòmica– i que els integrants dels respectius equips 
sols han de fer efectiva una quantitat econòmica per 
temporada d’entre 100 i 120 euros que fa que sigui el 
finançament del Club.

El passat dia 16 de desembre, a la sala de l’Empordanet 
de la Tallada, va tenir lloc un dinar amb l’assistència 
d’unes 400 persones.   

QUinEs a albons
Dies: 6, 8, 9, 16, 23, 25, 26, 30 de DEsEMbrE i dies 1 
i 6 de GEnEr a 2/4 de 7 del vespre a la sala DEl Ci-
nEMa d’albons

ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ  

ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ  CAMPIONAT DE LLIGA  2007/2008
CALENDARI GRUP 3: 

Jornada: 1  (14/10/2007) • 16.00 h dissabte
 BASE L’EMPORDANET, CF. “A”

Jornada: 2  (21/10/2007)• 11.30 h diumenge
 la PEra, U.E. “a”

Jornada: 3  (28/10/2007)•  16.00 h dissabte
 BASE L’EMPORDANET, CF. “A”

Jornada: 4  (04/11/2007)• 11.30  h diumenge
 FUNDACIÓ PRIVADA CAT. ESP. BEG

Jornada: 5  (11/11/2007)•  9.30 h diumenge
 DEsCansa

Jornada: 6  (18/11/2007)•  16.00 h dissabte
 BASE L’EMPORDANET, CF. “A”

Jornada: 7  (25/11/2007)• 11.30 h dissabte
 PALAFRUGELL, C.F. “B”

Jornada: 8  (02/12/2007)•  16.00 h dissabte
 BASE L’EMPORDANET, CF. “A”

Jornada: 9  (09/12/2007)• 15.00 h dissabte
 bisbalEnC, aT. “b”

Jornada: 10  (16/12/2007)•  16.00 h dissabte
 BASE L’EMPORDANET, CF. “A”

Jornada: 11  (23/12/2007)• 15.00 h dissabte
 ESCOLA F. BAIX TER, C.E. “B”

Jornada: 12  (13/01/2008)•  16.00 h dissabte
 BASE L’EMPORDANET,CF. “A”

Jornada: 13  (20/01/2008)• 10.00 h dissabte
 aro, C.E. “a”

Jornada: 14  (27/01/2008)•  9.15 h dissabte 
 ESCOLA F. SANT FELIU GUÍXOLS “C”

Jornada: 15  (03/02/2008) • 16.00 h dissabte   
 ASE L’EMPORDANET,CF. “A”

Jornada: 16  (10/02/2008)• 11.00 dissabte  
 PALS, C.F. “A”

Jornada: 17  (17/02/2008) • 16.00 h dissabte  
 BASE L’EMPORDANET, CF. “A”

Jornada: 18  (24/02/2008) • 16.00 h dissabte 
 BASE L’EMPORDANET, CF. “A”

Jornada: 19  (02/03/2008)  • --dissabte
 ESCOLA M.F. CALONGE-ST. ANTONI “A”

Jornada: 20  (09/03/2008) • 16.00 h dissabte
 BASE L’EMPORDANET, CF. “A”

Jornada: 21  (16/03/2008) • 9.30 h dissabte
 FUNDACIÓ ESPORTIVA PALAMÓS “B”

Jornada: 22  (30/03/2008) • 16.00 h dissabte  
 BASE L’EMPORDANET, CF. “A”

Jornada: 23  (06/04/2008) • 15.30 h dissabte 
 CrisTinEnC C.r.E. “a”

Jornada: 24  (13/04/2008) • 16.00 h dissabte 
 BASE L’EMPORDANET, CF. “A”

Jornada: 25  (20/04/2008)  • 
 CORÇÀ, CF “A”

Jornada: 26  (27/04/2008) • 16.00 h dissabte 
 BASE L’EMPORDANET, CF. “A”

Calendaris del CFB l’Empordanet temporada 2007/2008

C.F Base l’Empordanet
Temporada 2006-2007
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INFANTIL TERCERA DIVISIÓ  CAMPIONAT DE LLIGA  2007/2008  
CalEnDari GrUP 4:
     

Jornada: 1  (30/09/2007)• 16.00 h dissabte
 aGUllana, C.D. “a”

Jornada: 2  (07/10/2007)• 16.00 h dissabte
 BASE L’EMPORDANET, CF. “A”

Jornada: 3  (14/10/2007)•  11. 30 h diumenge
 FUNDACIÓ PRIVADA CAT. ESP. BEG

Jornada: 4  (21/10/2007)•  16.00 h dissabte
 BASE L’EMPORDANET, CF. “A”

Jornada: 5  (28/10/2007)•  16.00 h dissabte
 BASE L’EMPORDANET, CF. “A”

Jornada: 6  (04/11/2007)• tarda dissabte
 FUNDACIÓ ESPORTIVA VILAJUÏGA “A”

Jornada: 7  (11/11/2007)•  16.00 h dissabte
 BASE L’EMPORDANET, CF. “A”

Jornada: 8  (18/11/2007)• 17.15 h dissabte
 CaDaQUÉs, U.D. “a”

Jornada: 9  (25/11/2007)•  16.00 h dissabte
 BASE L’EMPORDANET, CF. “A”

Jornada: 10  (02/12/2007)• 11.30 h diumenge
 PorTboU, C.E. “a”

Jornada: 11  (09/12/2007)•  16.00 h dissabte
 BASE L’EMPORDANET, CF. “A”

Jornada: 12  (16/12/2007)• 11.30 h diumenge
 VilabErTran a.E. “a”

Jornada: 13  (23/12/2007)•  16.00 h dissabte
 BASE L’EMPORDANET, CF. “A”

Jornada: 14  (13/01/2008)• 10.00 h diumenge
 FUNDACIÓ ESPORTIVA FIGUERES ‘‘C’’

Jornada: 15  (20/01/2008)•  16.00 h dissabte
 BASE L’EMPORDANET, CF. “A”

Jornada: 16  (27/01/2008)•  16.00 h dissabte
 BASE L’EMPORDANET, CF. “A”

Jornada: 17  (03/02/2008) • 15.15 h dissabte
 PERALADA, C.F. “B”

Jornada: 18  (10/02/2008) • 16.00 h dissabte
 BASE L’EMPORDANET, CF. “A”

Jornada: 19  (17/02/2008)• 12.00 h dissabte
 BÀSCARA, F.C. “A”

Jornada: 20  (24/02/2008)  • 16.00 h dissabte
 JUnCÀria, C.E. “a”

Jornada: 21  (02/03/2008) • 16.00 h dissabte
 BASE L’EMPORDANET, CF. “A”

Jornada: 22  (09/03/2008)  • 14.45 h dissabte
 P. UNIONISTA FIGUERES “B”

Jornada: 23  (16/03/2008) • 16.00 h dissabte
 BASE L’EMPORDANET, CF. “A”

Jornada: 24  (30/03/2008)• 11.30 h dissabte
 DEsCansa

Jornada: 25  (06/04/2008) • 16.00 h dissabte
 BASE L’EMPORDANET, CF. “A”

Jornada: 26  (13/04/2008) • 10.00 h dissabte
 DEsCansa

Jornada: 27  (20/04/2008) • 16.00 h dissabte
 BASE L’EMPORDANET, CF. “A”

Jornada: 28  (27/04/2008)  • 12.15 h dissabte
 ESCOLA F. BAIX TER, C.E. “B”

Jornada: 29  (04/05/2008) • 16.00 h dissabte
 BASE L’EMPORDANET, CF. “A”

Jornada: 30  (11/05/2008) • 12.00 h dissabte
 LA SALLE FIGUERES, C.E. “A”

CADET SEGONA DIVISIÓ  CAMPIONAT DE LLIGA  2007/2008  
CalEnDari GrUP 4:

Jornada: 1  (30/09/2007)  • 15.30 h dissabte
 BASE L’EMPORDANET, CF.”A”

Jornada: 2  (07/10/2007)  • 11.00 h diumenge
 P. UNIONISTA FIGUERES “B”

Jornada: 3  (14/10/2007)  • 15.30 h dissabte
 BASE L’EMPORDANET,CF.

Jornada: 4  (21/10/2007)• 12.00 h dissabte
 PalaU-saVErDEra, C.D. “a”

Jornada: 5  (28/10/2007) • 15.30 h dissabte
 BASE L’EMPORDANET, CF. “A”

Jornada: 6  (04/11/2007) • 17.00 h dissabte
 llanÇa, C.E. “a”

Jornada: 7  (11/11/2007) • 15.30 h dissabte
 BASE L’EMPORDANET, CF. “A”

Jornada: 8  (18/11/2007)•  15.00 h dissabte
 rosEs, a.E. “a”

Jornada: 9  (25/11/2007) • 15.30 h dissabte
 BASE L’EMPORDANET, CF. “A”

Jornada: 10  (02/12/2007) • 11.30 h diumenge
 FUNDACIÓ ESPORTIVA VILAJUÏGA “A”

Jornada: 11  (09/12/2007) • 16.00 h dissabte
 CaDaQUÉs, U.D. “a”

Jornada: 12  (16/12/2007) • 15.30 h dissabte
 BASE L’EMPORDANET, CF. “A”

Jornada: 13  (23/12/2007) • 11.30 h diumenge
 PorTboU, C.E. “a”

Jornada: 14  (13/01/2008) • 15.30 h dissabte
 BASE L’EMPORDANET, CF. “A”

Jornada: 15  (20/01/2008) •  tarda- dissabte
 LA SALLE FIGUERES, C.E. “A”

Jornada: 16  (27/01/2008)• 16.00 h dissabte
 VilabErTran a.E. “a”

Jornada: 17  (03/02/2008) • 15.30 h dissabte
 BASE L’EMPORDANET, CF. “A”

Jornada: 18  (10/02/2008) • 11.30 h diumenge
 BASE ROSES, C.F. “A”

Jornada: 19  (17/02/2008) • 15.30 h dissabte
 BASE L’EMPORDANET, CF. “A”

Jornada: 20  (24/02/2008)  • 15.00 h dissabte
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Xavier Puig Vicente
construcció en general

piscines de poliester i formigó

Ctra. de l’Escala, km, 2,9
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 VILAMALLA, F.C.  “A”
Jornada: 21  (02/03/2008) • 15.30 h dissabte

 BASE L’EMPORDANET, CF. “A”
Jornada: 22  (09/03/2008) • 11.00 h diumenge

 BÀSCARA, F.C. “A”
Jornada: 23  (16/03/2008) • 15.30 h dissabte

 BASE L’EMPORDANET, CF. “A”
Jornada: 24  (30/03/2008)  • 17.30 h dissabte

 SANT PERE PESCADOR, F.C.
Jornada: 25  (06/04/2008) • 15.30 h dissabte

 BASE L’EMPORDANET, CF. “A”
Jornada: 26  (13/04/2008) • 15.30 h dissabte

 BASE L’EMPORDANET, CF. “A”
Jornada: 27  (20/04/2008)  • 17.00 h dissabte

 PERALADA, C.F. “B”
Jornada: 28  (27/04/2008) • 15.30 h dissabte

 BASE L’EMPORDANET, CF. “A”
Jornada: 29  (04/05/2008) • 14.00 h dissabte

 ESPLAIS, C.F. “A”
Jornada: 30  (11/05/2008) • 15.30 h dissabte

 BASE L’EMPORDANET, CF. “A”

JUVENIL SEGONA DIVISIÓ  CAMPIONAT DE LLIGA  2007/2008  
CalEnDari GrUP 4:

Jornada: 1  (30/09/2007)• 17.30 h dissabte
 BASE L’EMPORDANET, CF. “A”

Jornada: 2  (07/10/2007)• 16.00 h dissabte
 SANT PERE PESCADOR, F.C. “A”

Jornada: 3  (14/10/2007)•  17.30 h dissabte
 BASE L’EMPORDANET, CF. “A”

Jornada: 4  (21/10/2007)• tarda dissabte
 DEsCansa

Jornada: 5  (28/10/2007)•  17.30 h dissabte
 BASE L’EMPORDANET, CF. “A”

Jornada: 6  (04/11/2007)• 15.00 h dissabte
 BASE ROSES, C.F. “A”

Jornada: 7  (11/11/2007)•  17.30 h dissabte
 BASE L’EMPORDANET, CF. “A”

Jornada: 8  (18/11/2007)• 17.00 h dissabte
 rosEs, a.E. “a”

Jornada: 9  (25/11/2007)•  17.30 h dissabte
 BASE L’EMPORDANET, CF. “A”

Jornada: 10  (02/12/2007)• tarda dissabte
 FUNDACIÓ ESPORTIVA VILAJUÏGA “A”

Jornada: 11  (09/12/2007)• 16.00 h dissabte
 VilabErTran a.E. “a”

Jornada: 12  (16/12/2007)•  17.30 h dissabte
 BASE L’EMPORDANET, CF. “A”

Jornada: 13  (23/12/2007)• 17.00 h dissabte
 llanÇa, C.E. “a”

Jornada: 14  (13/01/2008)•  17.30 h dissabte
 BASE L’EMPORDANET, CF. “A”

Jornada: 15  (20/01/2008)• 17.00 h dissabte
 VILAMALLA, F.C. “A”

Jornada: 16  (27/01/2008) • 16.30 h dissabte
 VILAFANT F.C. “A”

Jornada: 17  (03/02/2008) • 17.30 h dissabte
 BASE L’EMPORDANET, CF. “A”

Jornada: 18  (10/02/2008) • 16.00 h dissabte
 L’ESCALA, F.C. “A”

Jornada: 19  (17/02/2008) • 17.30 h dissabte
 BASE L’EMPORDANET, CF. “A”

Jornada: 20  (24/02/2008)  • 11.30 h diumenge
 PERALADA, C.F. “B”

Jornada: 21  (02/03/2008) • 17.30 h dissabte
 BASE L’EMPORDANET, CF. “A”

Jornada: 22  (09/03/2008)• 16.00 h dissabte
 LLERS, C.F. “A”

Jornada: 23  (16/03/2008) • 17.30 h dissabte
 BASE L’EMPORDANET, CF. “A”

Jornada: 24  (30/03/2008) • 17.00 h dissabte
 JUnCaria, C.E. “a”

Jornada: 25  (06/04/2008) • 17.30 h dissabte
 BASE L’EMPORDANET, CF. “A”

Jornada: 26  (13/04/2008) • 17.30 h dissabte
 BASE L’EMPORDANET, CF. “A”

Jornada: 27  (20/04/2008)• 16.00 h dissabte
 PorTboU, C.E. “a”

Jornada: 28  (27/04/2008)•  17.30 h dissabte
 BASE L’EMPORDANET, CF. “A”

Jornada: 29  (04/05/2008)• 16.00 h dissabte
 ESPLAIS, C.F. “B”

Jornada: 30  (11/05/2008) • 17.30 h dissabte
 BASE L’EMPORDANET, CF. ‘‘A

NOTA IMPORTANT: 1 HORA ABANS DE L’HORARI DEL PARTIT S’HA 
D’ÉSSER  AL CAMP

PP
P FUSTERIA - 

EBANISTERIA
PERE POCH PIJUAN

Carretera de l’Escala, s/n
Tel. 972 78 84 90

17141 Bellcaire d’Empordà

´
pintors

espada, s.L.

teL. 972 78 84 67
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30 parròquia   

A Bellcaire, el 1298,
es forma el tribunal

He llegit el llibre “El señorío de Ventalló. Historia de las 

familias requesens, Caramany y Perramón, que lo po-

seyeron” de blanca Garí, i en el qual hi vaig trobar que 

el comte d’Empúries, en 1298, exigí al noble Francesc 

de requesens a presentar-se davant la cort comtal a 

bellcaire i mostrar la informació per la qual pretenia 

tenir el dret d’exercir la jurisdicció civil i criminal dins el 

terme del castell de Ventalló en contra de la sobirania 

del comte. El plet és prou transcendental per a tota la 

història de Ventalló i d’aquesta limitació del poder com-

tal, i demostra que el castell de bellcaire era ja molt 

important en la mateixa dècada de la seva construc-

ció. És la primera vegada que aquest fet, vinculat amb 

bellcaire, el trobo esmentat en els llibres d’història de 

bellcaire, i per això he cregut convenient donar-vos-el 

a conèixer.

l’autora ens explica el document i sabem que el noble 

Francesc de Requesens, requerit pel comte, acudí a la 

cort comtal, a bellcaire, i exposà que podia demostrar 

que ell i els seus avantpassats havien exercit des de 

feia més de 30 o 40 anys tota la jurisdicció civil i crimi-

nal de Ventalló i que en l’exercici d’aquesta jurisdicció 

mai no havien intervingut els comtes d’Empúries; en 

altres paraules, els entesos en dret medieval dirien que 

Francesc de Requesens tenia “el mer i mixt imperi” del 

castell i terme de Ventalló, cosa que, per descomptat, 

negà el procurador del comte, en ramon Pere. seguei-

xen abreujades les declaracions dels testimonis. El do-

cument original fou signat pel jutge Guillem Domenech, 

que reconegué els testimonis per manament del comte 

i per simón bernat, que escriví el document el 3 de 

febrer del 1304.

Per al nostre interès ens hauria plagut que ens hagués 

dit on i quan es realitzaren les diferents actuacions del 

procés, jo entenc que tot fou a bellcaire; ja que si fou 

començat en el castell de bellcaire com ens diu l’autora, 

hem de suposar que tot el procés judicial hi continuà.

De les notes llatines que l’autora cita textualment de les 

seves fonts sabem que es ventilava el dret de jurisdicció 

sobre lladronicis, causar mal, fer mal, col·laborar amb 

els malfactors... i en aquest exercici i en la condemna 

del judici entrava fer ferides, els assots, tenir el ins-

trument de càstig... El que sí que quedava totalment 

exclòs era el condemnar a mort “excepto homicidio”.

són nou els testimonis que declaren: Guarescó de Pe-

lacalç, Castelló Martí de Ventalló, Guillem Carbonell de 

Ventalló, ramon Despúig de Pelacalç, Juan seguer de 

Ventalló, Pere ros de Ventalló, Guillem bret, bernat 

saurina de Ventalló i bernat Garsen.

El primer és l’únic que no sap res i, per tant, no apor-

ta res. Tots els altres enumeren més d’un fet i d’algun 

d’ells algun testimoni fou actor o presencià els fets o les 

conseqüències.

Tots aquests altres vuit són unànimes en testificar que 

no els consta que el comte d’Empúries intervingués en 

la jurisdicció civil i criminal de Ventalló, i ni que tan sols 

s’interessés en els judicis i, pel contrari, com veure’m a 

continuació, els senyors del castell de Ventalló directa-

ment o per mitjà del seu batlle i del seu jutge sí que hi 

prengueren part.

Heus ací el resum dels fets testificats:

- Fa 30 o 35 anys que l’Arnau Saurina i en Ponç Saurina 

amb un cop de pala feriren el cap d’en Perpinyà en un 

conflicte de dos bàndols. Per aquest fet en Pere Joan, 

el batlle de l’arnau de requesens, els va requisar tot el 

bestiar (petit i gros) i a ells els tancà a la presó fins que 

el ferit estigués fora de perill de mort. i que hagueren 

d’entregar al senyor arnau de requesens per aquest 

Extracte del plet que reconegué la 
independència legal del Senyoriu 
de Ventalló en contra dels comtes 
d’Empúries



fet 40 sous, segons convingueren; per la inquisició de 

l’estat de les ferides vingué el sagristà d’albons, com a 

jutge del senyor.

- Fa 20 anys en Domenech, àlies Vilar, ferí el cap de l’Ar-

nau llagostera amb el rascle i després d’això fugí cap a 

Sant Miquel de Fluvià. És fama que hi hagué un acord 

amb Alamanda, la mare d’en Francesc Requesens (pagà 

100 sous). Tot això li ho explicà el fill d’en Domenech.

- Fa 12 anys (o 15 o més anys) en Guillem Carbonell de 

Ventalló ferí amb un coltell (ganivet) a en Pere Garsen 

(dels muscles) a les vinyes del castell i que després fugí 

cap a sant Mori (per curar les ferides fou atès pel cirur-

già de Castelló de nom ochamalí). i que en Ponç alquer, 

que presidia la cort de Ventalló, cobrà per tot això, però 

ignora quant. El mateix Guillem Carbonell, que ho reco-

neix en testimoni, diu que pagà 30 sous.

- En l’any dels gals (l’entrada dels francesos) un estran-

ger (de nom Macari), robà 10 sous a berenguera Martí, 

mare del testimoni, i fugí. Denunciaren el fet i el varen 

perseguir, li agafaren els diners robats i el portaren a 

Mateo, el batlle de Francesc Requesens. El tancaren a 

la presó. Fet el judici l’assotaren (el jutge fou en Bernat 

ort, el del senyor del Castell).

- En Pere Teixidor d’arenys robà una cabra a en bernat 

segura de Ventalló, i es va amagar amb la cabra. Quan 

el trobaren, el batlle, Pere Joan, el tancà a la presó del 

castell.

- En bernat Moneri ferí mortalment en el cap un home 

de sant Mori amb una ballesta: va sentir a dir i és fama 

que per això va haver de recompensar a alamanda de 

requesens.

- Pere Escot, el seu germà (del testificant), tirà una 

pedra a Pere Ponç en una baralla. En bernat d’ort per 

manament de la cort de Ventalló féu inquisicions i con-

demnà a Pere Escot a pagar 30 sous dels quals ell (el 

testimoni), n’havia pagat 10.

- Feia 30 anys a la plaça de Ventalló hi hagué una bara-

lla entre en Pere Garsen, i en bernat de llagostera i en 

Guillem Carbonell contra en ramon Jordà, en Guillem 

Jordà, en Ramon Andreu i en Pere Nestafia. En aquella 

lluita fou ferit en Jordà de la tíbia i veié com es donaven 

cops amb bastons i pedres. la cort de requesens els 

agafà presoners, exceptuant en ramon andreu que fugí 

a causa de la greu ferida que havia fet amb una pedra 

al cap d’en Pere Garsen. l’arnau de requesens cobrà 

per tot això.

- Fa 40 anys, a la plaça de Ventalló, hi hagué una ba-

ralla entre en Ponç saurina i en bernat saguer i que 

una teula va donar en el cap d’en Ponç. Per aquest fet 

el batlle de l’arnau de requesens, Pere Joan, els tancà 

lligats a tots dos a la presó.

- Fa 15 o 16 anys, en Pere Ramon de Ventalló i la seva 

mare es barallaren amb en Pere Gros i aquest ferí el cap 

de la dona amb un roc. El jutge de Ventalló, berenguer, 

fetes les inquisicions, els va condemnà a pagar 15 sous 

cadascú.

acabo l’article exposant que aquest plet, accidental-

ment (és a dir, pel lloc on s’inicià el plet i crec que on 

també és dugué a terme tot el seu procés,) ens ajuda a 

veure una vegada més la importància que el castell de 

bellcaire tenia aleshores dins el comtat d’Empúries.

josEp RiERa i BERGa
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La nova entrevista l’hem dedicada a la Carme Surrell 
Pou, que té 89 anys. Aquest passat octubre va quedar 
vídua del seu marit, Josep Ferrer May, pocs dies abans 
de celebrar 68 anys de casats.

Vaig néixer el 25 d’agost de 1918 a Can Jepet de l’Era, 
al cantó de la carretera d’anar a l’Escala, a l’ovelleria, 
en una casa de pagès. En aquells temps, bellcaire era 
un poble molt petit i entre bellcaire i l’ovelleria no hi 
havia cap casa a part de la nostra, que era la primera. 
recordo que m’explicaven que quan vaig néixer varen 
construir el mas bahí, que eren una gent que venien de 
serra de Daró. la carretera nova, d’anar a l’Escala, la 
varen fer l’any abans que es casessin el pare i la mare, 
més o menys fa 107 o 108 anys. i amb els diners que 
varen fer de les terres de la família, expropiades, varen 
construir un tall més de casa. 

Els meus pares es deien Joan surrell de bellcaire i Maria 
Pou Mosquera de Verges. Vaig ser la petita de quatre 
germans: l’anneta, la rita, en Josep i jo. a col·legi vaig 
anar al castell, amb el Sr. Calderó i la Sra. Francisca, 
que feia molt poc que l’havien acabat d’arreglar. El pare 
del sr. Calderó, el iaio, es cuidava dels pitius. al matí 
anàvem amb el sr. Calderó i a la tarda, quan vàrem 
tenir 7 o 8 anys, la Sra. Francisca ens ensenyava de fer 
ganxet. El meu home, en tenir 4 anys més que jo, va 
anar a estudi a can Petei, a la Clota, amb el sr. buixeda. 
Vaig plegar d’anar a col·legi en fer la Comunió solemne, 
als 12 o 13 anys, i després vaig anar a jornal, a collir 

olives, a cavar i trencar capses de blat de moro... Tam-
bé a l’hivern vaig anar a ca la llúcia a cosir i em va ser-
vir molt perquè abans tothom es feia tota la roba a casa, 
sobretot si tenies la sort de tenir una màquina de cosir.

Com la gran majoria de la gent de bellcaire, a casa 
ens dedicàvem a la terra i teníem animals. De terra en 
teníem molt poca, 7 o 8 vessanes, però treballàvem la 
de can Camps. abans tot es traginava amb el carro, per 
exemple, per refer la casa, havíem d’anar a buscar les 
pedres a la muntanya i després venia el paleta a fer la 
feina. o bé, per anar a treballar al camp, o per anar 
a qualsevol lloc un xic lluny... i teníem una euga molt 
valenta que es deia Morena. als camps hi sembràvem 
blat, civada, blat de moro, userda..., a més  engreixà-
vem porcs, teníem alguna truja, a més de tres vaques 
i així ens anàvem defensant. També teníem gallines, 
conills..., com a moltes cases. Però sobretot criàvem 
ànecs i oques, que quan eren petits els anàvem a ven-
dre a mercat a la bisbal. Quan els animals eren més 
grans els portàvem a mercat a Torroella. La meva filla 

La Carme als 18 anys. Es va fer aquesta foto per enviar a en 
Josep que era a la guerra.

Els pares de la Carme, en Joan i la Maria.

32 El món d’ahir  
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es va fer un fart d’anar a engegar les oques a l’aspre! 
Quan en Piferrer va tenir els cotxes de línia, carregà-
vem els ànecs i les oques als autos i amb la Maria Tere-
sa de can baldomero, que també en tenia, anàvem cap 
a la bisbal a mercat, a vendre’ls. Hi he anat molts anys 
a mercat, ja que quan en Josep va tenir mal de gota i 
ens vam haver de deixar el bestiar, vàrem fer hort de 
verdures per vendre sobretot al mercat de l’Escala.

Amb el meu home, en Josep Ferrer May, de can Llobet, 
ens coneixíem ja de bellcaire, però si no hagués sigut 
per la guerra, potser no ens haguéssim fet, ja que ell 
corria molt, ballava molt, coneixia moltes noies... la 
distracció del jovent era anar a passejar a la carretera 
nova i jo hi anava amb les meves amigues, la nita Quer 
de la Jassa, la Carmeta de can Martí serra, la siseta 
Teixidor de can Feliu, tot i que la Siseta es va casar molt 
jove... així coneixíem els nois o bé anàvem a peu als 
pobles del voltant per la festa major. En Josep tenia un 
hort a vora de casa i quan hi anava s’aturava a xerrar 
i així ens vàrem conèixer. Durant la guerra va anar a 
Guadalajara i no va tenir mai cap permís, però ens và-
rem escriure tots els anys, sempre. En sabia molt d’es-
criure cartes i encara les guardo i m’explicava coses... 
Ens vàrem anar coneixent i quan es va acabar la guerra, 
tot i que va anar a parar a un camp de concentració, 
va arribar el 13 d’abril de 1939 i a l’octubre ja ens ca-
sàvem. Vàrem anar de viatge a barcelona, i com que 

En Josep vestit de soldat durant la guerra i declarant el seu amor 
a la Carme.

Els fills del matrimoni, la Pepita i en Josep, retratats durant la 
Festa Major de Bellcaire l’any 1946.

teníem una tia a Mollet del Vallès ens hi vàrem estar 
uns quants dies. no teníem res i vàrem marxar amb 40 
duros a la butxaca i encara vam tornar amb 20!!

Vàrem tenir dos fills, en Josep nascut l’any 1940 i la 
Pepita el 1943. Hi ha hagut moments de tot, però la 
vida ens ha anat bé. Tinc tres nétes, la laia, la Pilar i la 
Carme i ja sóc besàvia de la Maria, la Clara, l’adrià, en 
Dídac, en Josep i la núria.

maRiona Font BatllE
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- Actualment es troba redactant projectes d’infraestructures al municipi de Bellcaire d’Empordà.
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- Els nostres camps d’actuació passen pels de l’enginyeria civil, enginyeria industrial, enginyeria 

mediambiental i urbanisme. 
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Antiga indumentària catalana
Continuant els meus escrits anteriors a la re-
vista El Castell referits a costums antics que 
han quedat obsolets; avui vull referir-me a un 
altre que la gent actual només coneix mercès 
a l’uniforme que han pres algunes entitats fol-
klòriques que l’exhibeixen com a distintiu. Em 
refereixo a l’antiga indumentària dels homes 
(de les dones en parlaré en una altra ocasió) 
que, quan jo vaig néixer, l’any 1929, era fre-
qüent veure en alguns vells de l’època que la 
lluïen habitualment per anar pel carrer. so-
vint es veien alguns vells endiumenjats amb 
el vestit de vellut acanalat (armilla inclosa), 
camisa blanca (sense coll), una faixa de qual-
sevol color, espardenyes de vetes negres o bé 
esclops (segons del temps que feia) i, sobre-
tot, el més típic: la barretina vermella.

Poques persones quedem ja per recordar-ho, però jo, 
que en tenia una representació a la família, els recordo 
i testimonio per mitjà d’una fotografia en blanc i negre 
(en aquell temps en color no n’hi havia) i em disposo a 
presentar-vos un bon seguit d’homes als quals mai no 
els vaig veure vestits d’altra manera.

Per raons òbvies, començaré pel meu avi: “l’avi Valentí” 
o “l’avi Penxa” (com a ell li agradava que l’anomenes-
sin). Era un home força eixelebrat, bona persona, amb 
un caràcter molt alegre per a la gent del carrer (per a 
la família, de vegades, no tant). no per falta de bona 
predisposició, sinó perquè no havia tingut cap formació i, 
de vegades, no sabia diferenciar gaire entre els de dins 
i els de fora. 

Havia sortit de l’hospici i, en aquell temps, l’hospici no 
era més que un “pàrquing” de criatures desvalgudes. 
Quan feia alguna cosa que no era del cas, el meu pare 
(que era un home molt assenyat) li ho retreia. no dema-
nava perdó, perquè d’això no en sabia, però els ulls se li 
humitejaven. Tenia molt bon cor.  recordo, per exemple, 
una vegada que el vaig veure plorar només perquè vaig 
patir un fort mal d’orella. Ens estimava molt, però no se 
n’adonava. 

solament vaig conviure-hi tres o quatre mesos, ja que 
vam passar a viure amb els avis el mes de juliol de l’any 
1938 i ell va morir el 22 d’octubre d’aquell mateix any, 
en plena guerra civil. De totes maneres, sempre hi vam 
estar molt lligats. si queda algun noi d’aquell temps que 
el recorda segurament serà per les seves famoses “crus-
ques”. sempre estava rodejat de nens i tots li cridaven: 
“avi Penxa, feu-me una crusca”. Ell creuava els dits i feia 
pressió sobre el cap del vailet corresponent i deixava 
anar el major fent-li el que en deien una “crusca”. Feia 

una mica de mal, però com diuen el castellans (sarna 
con gusto, no pica). Ell reia content i el vailet també.
Perdoneu que m’hagi estès tant parlant del meu avi 
però... és que era “meu”. 

Continuo: L’avi Rafel Foix, amb prou feines el vaig conèi-
xer, però el recordo. 

l’avi Esteva Corcull, un home molt alt, recordo que es va 
suïcidar. Crec que per desavinences familiars (em penso 
que no li queda ningú de família aquí, si pensés el con-
trari no en parlaria més). Es va lligar una pedra al coll i es 
va llençar a la gorga del “Cadirat”. Crec que seria l’any 34 
o 35. recordo que, quan el van localitzar, després d’un 
parell de dies, en Martí Teixidor (Feliu) el portava amb 
el carro, tapat amb un tendal i el vaig veure passar per 
davant de la casa on vaig néixer. Perdoneu una vegada 
més que m’hagi estès tant amb aquests detalls, però és 
que són records de criatura i són inesborrables.

l’avi Enric nadal, un home més aviat baix (segurament 
va haver de fer de pare als seus néts Enric i Paquita, ja 
que varen perdre el propi de molt joves).

En Joan Pagès (Damià de les burres). Germà del meu avi 
matern. Era un home que parlava molt pausadament i, 
quan ho feia, tenia un tic, el cap no deixava de tremolar-
li: davant i darrere.

L’avi “Xicu Comas”, (un home encantador). Els últims 
anys de la seva vida va ser víctima de ceguesa. Passava 
el temps assegut en una cadira o bé a la plaça, sem-
pre rodejat de mainada i cantant. Dedicava cançons a 
tothom i, a cada cançó, li feia el vers corresponent. Ell 
era feliç quan algú se l’escoltava. De tant en tant, el sr. 
Calderó, per la tarda, el convidava a venir a la classe i 
allà ens cantava el seu repertori. En aquell moment, era 
un home feliç.
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L’avi Quim Font (Sabater), era el besavi dels 
germans Font Teixidor. Un bon home. Em 
sembla que, de tots ells, va ser un dels que 
va morir últim.

l’avi Joan Planas (Dança). Era un home 
molt baixet, no crec que fes gaire més de 
1,60 m. Els diumenges es guanyava un pe-
tit sobresou anant per cafès a vendre pi-
nyons i cacauets. Conec alguna anècdota 
d’ell. Una és que feia l’avi fort (això que ara 
anomenen la vertical) al cim del pilar del 
cloquer que aguanta les campanes. recordo 
que una vegada, en els seus últims temps, 
vaig presenciar que, al mig del cafè de can 
Vila, un home (que en aquell moment era 
una autoritat del poble) li va oferir una pes-
seta perquè fes “l’avi fort”. El pobre home 
ho va intentar diferents vegades però no ho 
va aconseguir. Finalment, també l’hi va donar. Tothom 
que ho veia va riure molt, però jo me’n vaig anar del cafè 
traient “xispes”.

a sobrestany hi havia “l’avi Cassó”. El seu nom no el recor-
do però el cognom era Parals. També em sembla recordar, 
però no puc assegurar-ho, “l’avi Pous” (Goiiut). aquest, de 
tota manera, quan va morir jo deuria ser molt petit.

He procurat no deixar-me’n cap i els he esmentat per 
ordre de veïnatge. si algun m’ha passat per alt, que em 
perdoni, però és que són molts anys.

De la majoria d’aquesta gent el record que en tinc és 
que, vestits d’etiqueta amb el seu uniforme de catalans, 
els diumenges es concentraven a la missa.

ValEntí lloREns i paGès
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A peu per les Gavarres
Dòlmens i contrabandistes

a principis de maig sempre fem alguna sortida de conei-
xement de territori amb alguns estudiants que s’incor-
poren a fer les seves pràctiques al nostre departament. 
Fins ara sempre havíem fet rutes urbanes aprofitant 
algun tipus de vehicle, o bé diferents trams del Gr-92, 
sempre del litoral. Però aquests 
estudiants van proposar d’anar a 
Fitor a peu, seguint alguns dels 
senders marcats i d’allà anar a 
veure els diferents dòlmens que 
es troben a la zona de la serra 
d’en Cals. així doncs, ells matei-
xos es van dedicar a preparar la 
ruta seguint una col·lecció d’iti-
neraris publicada pel Consell Co-
marcal del baix Empordà anome-
nada “a peu pel baix Empordà”. 
Una proposta era d’anar a Fitor 
amb cotxe des de Fonteta o Mont-
ras, però llegint els diferents tríp-
tics que expliquen els itineraris 
vàrem decidir anar a peu des de 
Palamós seguint la ruta dels con-
trabandistes que acaba a Fitor 
unint les dues rutes. 

El primer recorregut d’uns 7 quilòmetres i d’una durada 
aproximada de 2 hores i 45 minuts surt de Palamós, de 
darrere el Pavelló Municipal, on hi ha un lloc per poder 
aparcar el cotxe i començar l’itinerari. El recorregut se-
gueix sense interrupció el Pr-C 105 a través de les mar-
ques grogues i blanques que indiquen que és un camí de 
“Petit recorregut”, per aquest camí s’arriba a la fàbrica 
Hutchinson on deixem el camí asfaltat i continuem pel 
camí de terra que ens porta als peus de les Gavarres. 
Passats uns minuts trobem la cruïlla de camins que ens 
porta cap al santuari de santa Maria de bell-lloc, però 
sempre seguint les marques grogues veiem que aquest 
santuari queda apartat del Pr així, doncs, girant cap a 
l’esquerra, ens dirigim cap a les ruïnes del Castell de 
Vila-romà (sembla possible que aquest castell fos ante-
rior al Segle X, ben protegit per les valls naturals i pels 
forts desnivells del terreny era un bon punt d’obser-
vació i de protecció en cas d’atacs enemics, però com 
altres grans construccions va ser destruït en temps de 
napoleó. Primera parada –i per sort ben proveïts d’ai-
gua– vàrem seure a l’esplanada de darrere el castell per 
poder observar la magnifica vista que teníem davant i 
escoltar alguna de les moltes llegendes sobre tresors 
que envolten aquest castell. reprenent el nostre camí 
trobem la fondalada de la riera de bell-lloc. aquí hem 
de deixar el corriol i continuar amunt pel camí asse-

nyalat sortint d’aquesta manera a un camí més ample. 
aquí ens vàrem trobar sense senyal i per sort passava 
un camió que anava a recollir llenya i ens van orientar 
cap a la dreta en direcció al mas ribot, d’aquí s’explica 
una de les anècdotes sobre contrabandistes de la zona 
que feien servir aquest camí, ja que sembla ser que 
aquest era un dels masos que servia d’amagatall del 

contraban que arribava al port de 
Palamós. no arribem al Mas, el 
veiem al fons i trobem una pista 
forestal força més ampla i con-
tinuarem recte fins trobar una 
altra pista i seguint les marques 
de Pr girarem a l’esquerra per on 
arribarem a un camí que baixa 
cap a l’esquerra fins a Can Puig 
(un mas enrunat envoltat per an-
tics camps de conreu); des d’allà 
es pot observar el campanar de 
Santa Coloma de Fitor, on arri-
bem fent un petit esforç.

Una vegada arribats allà, vàrem 
trobar una parella que s’encarre-
gava de la rectoria i que ens te-
nia preparat un bon esmorzar per 
recuperar les forces i enfrontar el 
repte dels dòlmens.

a partir d’aquí ens quedaven 5 quilòmetres i mig i unes 
altre dues “horetes” seguint el PR fins a Can Plaja, aquí 
no vàrem tenir cap problema seguint les marques, ja 
que hi ha un camí que gira a l’esquerra que és el camí 
de vianants que porta a Fonteta. Una vegada a Can Plaja 
s’ha de deixar el Pr i continuar per la pista que passa 
davant el mas i continuar recte avall fins als Camps de 
la Cadena. aquí sí que vàrem haver de seguir a peu de 
la lletra tota la “literatura” sobre els camins i els mapes 
per seguir el camí de Can Cals. a partir d’aquí els camins 
seguien els forts pendents de la muntanya i es feia difícil 
continuar a bon ritme (sobretot per les fortes pujades). 
a la primera bifurcació, a la dreta, i fort que ve pujada, a 
la segona, a l’esquerra i continuem pujant fins a trobar el 
primer dolmen (el de Tres Caires), tot pujant per un petit 
corriol. aquest dolmen va ser estudiat per primer cop el 
1911. Conserva la seva cambra amb l’inici del passadís 
format per 6 lloses i la coberta. aquest tipus de sepulcre 
es pot datar entre el 2700 i el 2200 aC.

Contemplant una vista meravellosa de la plana de l’Em-
pordà continuem caminant fins arribar, seguint un petit 
corriol a la dreta, al dolmen de la serra d’en Cals que 
conserva quatre lloses de la cambra i el passadís i la 
llosa de la coberta de la cambra està molt inclinat, se-
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gons els mapes havíem de seguir 
un corriol que segueix el vessant, 
però ens va ser una mica com-
plicat trobar el dolmen dels tres 
peus, que era el que més ens in-
teressava, perquè ens havien dit 
que era el més espectacular per 
les dimensions de les lloses; tot 
i que en faltaven algunes real-
ment valia la pena haver arribat 
fins allà. Vist que se’ns feia tard 
i que encara ens quedava un bon 
tros vàrem decidir seguir el camí 
i deixar la cista del Cim del Clot 
del llorer seguint la bifurcació a 
l’esquerra (no per la baixada for-
ta que és perillosa pel gran pen-
dent) per arribar a l’encreuament 
amb el camí del Falguerar girant 
a l’esquerra pel camí que baixa 
en direcció sud i, una mica més, enllà ja fa estona que 
veiem el mas Cals. arribem a la pista principal girant 
cap al mas, d’allà ens vàrem acostar cap al pou de glaç, 
que encara està en molt bones condicions. Vàrem apro-
fitar per descansar i per sort a Fitor havíem reposat l’ai-

gua perquè en vàrem necessitar 
molta (igual que un bon calçat), 
ja que per arribar de nou a Fitor 
ens esperava encara una bona 
pujadeta. així que vàrem arribar 
sota el mas Cals, vàrem retrobar 
el Pr i vàrem seguir la pujada 
fins arribar a Fitor. Una cosa molt 
curiosa que ens vàrem trobar en 
alguns punts va ser les marques 
de les rodes dels carros que anti-
gament anaven a buscar el gel al 
pou. Per sort una vegada a Fitor 
havíem tingut la previsió que ens 
vinguessin a recollir amb cotxe 
per tornar cap a casa. 

realment l’experiència va ser 
meravellosa, el paisatge inexpli-
cable, únic i diferent per a cada 

un de nosaltres. 

Més informació: www.visitemporda.com

Col·lecció d’itineraris “a peu pel baix Empordà” (5 € aprox.).

Consultori 

La grip
la grip està causada per un virus i apareix en epidèmi-
es a l’hivern. Causa febre alta, dolors musculars, mal 
de cap i de gola, malestar general, nas tapat i tos seca. 
altres virus poden produir les mateixes molèsties. Cura 
en una setmana. la tos i el cansament poden persistir 
dues setmanes més. Es recomana:

repòs al llit mentre es tingui febre o malestar ge-• 
neral.
bany o dutxa calenta, de 15 minuts.• 
beure més de dos litres de líquid al dia (aigua, suc de • 
llimona o de taronja, brou de ceba bullida, infusions 
de farigola o de menta o el suc de verdures liquades). 
si no hi ha gana, no cal menjar sòlid.
inhalació de vapor d’aigua. Per exemple, al bany ca-• 
lent o bé quan es prenen poc a poc les infusions es-
mentades. Cal evitar las cremades.
Per a la febre: paracetamol cada 6 hores. Van bé les • 
fregues de tota la pell amb una esponja mullada amb 
aigua tèbia.
antibiòtics: no tenen cap utilitat.• 
Prevenir contagis. Tant el malalt com els que l’envol-• 
ten han de rentar-se les mans amb aigua i sabó. Faci 
servir mocadors d’un sol ús per tapar-se la boca i el 

nas quan tussi o esternudi i llenci els mocadors en 
una bossa tancada. 
L’habitació del malalt ha de ventilar-se amb la fines-• 
tra oberta diversos cop al dia.  
la vacuna antigripal està ben indicada en les perso-• 
nes amb alt risc de tenir complicacions per la grip, les 
persones de més de 65 anys o les que tenen malaltia 
crònica del cor, dels bronquis, del ronyó, els diabètics, 
o si hi ha disminució de les seves defenses per altres 
causes.
Per tenir un bon sistema immunitari va bé estar més • 
tranquil, deixar de fumar, alimentar-se de forma 
equilibrada (fruita, verdura, cereals integrals, lle-
gums i lactis, sobretot iogurt), descansar bé de nit i 
fer exercici físic diari.

Quan acudir al metge de família? 
les persones de més de 65 anys o que tenen malaltia 
crònica del cor, dels bronquis, del ronyó, diabetis, o si hi 
ha disminució de les seves defenses per altres causes, 
haurien de visitar el seu metge de família en el primer 
o segon dia de la malaltia.   
També cal anar-hi si la febre dura més de 4 dies o si té ofec.

autoRs: j. ll. lloR Vilà i C. lloR Vilà
CamFiC
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no sempre es vol o es pot expressar l’opinió i, a ve-

gades, tampoc no es pot explicar la realitat. Ja sigui 

perquè no es vol fer o ja sigui perquè si es fa hi ha al 

perill que es “talli algun cap” o la possibilitat de ser mal 

acceptat, mal vist... això ha passat al món en molts 

àmbits i, molt tristament, també passa actualment. 

En el món de la cançó també ho trobem. Per això és molt 

corrent que la metàfora s’utilitzi com a eina per fer les lle-

tres de les cançons. D’aquesta manera, el compositor pot 

expressar o dir quelcom de forma indirecta. són metàfo-

res que poden servir tant per ironitzar sobre algun tema 

concret com per tractar temes políticament incorrectes. 

També trobem lletres metafòriques per tal d’aconseguir 

passar la censura, per expressar sentiments.

la cançó que aquí us presentem és Com el far west, 

no hi ha res, de la Trinca. si llegiu atentament la seva 

lletra podreu comprovar com ironitza sobre l’opressió 

d’Espanya envers Catalunya. Va ser enregistrada l’any 

1981 en el disc Nou de Trinca, però no sembla que hagi 

deixat de ser actual encara avui. 

Tota la lletra val la pena, però no deixeu de banda as-

pectes com qui pot ser el General Frankuster o el “jefe” 

que tenien en conserva, així com tampoc quina pot ser 

la dansa ritual de la que parla. bona lectura.

Com el far west, no hi ha res

Diu que hi ha una tribu d’indis a l’Oest americà,

que té alguna retirada amb el poble català.

No hi ha tribu més ufana sota la capa del sol,

són i seran gent apatxe, tant si es vol com si no es vol.

Ha rebut de totes bandes; però “Endavant, que no ha 

estat res!”.

Per la seva mala estrella, és el pupes del Far West

Doncs sabem segons la història que aquesta tribu, 

pobrets,

quan es rifen garrotades tenen tots els bitllets.

Que lluny és el Far West. Que bonic és Oklahoma!

Com el Far West no hi ha res!

La metàfora1 a la cançó
Invasions de tota mena ha sofert contínuament,

però una de les més sonades l’ha tingut darrerament:

la del General Frankuster, i un grapat de capsigranys,

ara fa quinze mil llunes, més o menys uns quaranta anys.

La primera atzagaiada de l’infame general,

fou prohibir la seva llengua i la dansa ritual.

I envià els casaques blaves per colonitzar els natius

i arrencar la cabellera als elements subversius.

Però la mort del General en els sellos de correus

ho deixà tan ben lligat que manen els seus hereus.

Per poder canviar-ho tot però que tot seguís igual

van muntar unes eleccions per distreure el personal.

I quan la tribu amb eufòria desenterrant la destral

engegava a fer punyetes el famós seny ancestral

per parar el cop de moment i presidir la reserva

de l’exili arriba un jefe que tenien en conserva.

I per asserenar els ànims d’aquest poble tan tossut

es firmà un tractat de pau que li diuen l’Estatut.

Però com sempre passa al cine, a l’hora de la veritat

els tractats amb rostres pàl·lids només són paper mu-

llat.

I ara es volen tirar enrere perquè diu que som un cas

i quan se’ns dóna un ditet ens agafem tots el braç.

I de tant que recomanen prudència i moderació

ja no estem desencantats. Ara estem cagats de por!

Doncs no volen que fem l’indio i amenacen cada dia

que vindrà si no estem quiets el Set de Cavalleria.

1 Figura de dicció que hom fa quan empra un mot que ex-

pressa literalment una cosa per a manifestar-ne una altra 

que tingui una certa semblança amb aquella.

RoBERt pElliCER i ViadER
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El 12 de juliol passat, els diaris ens donaven la notícia 
que EnDEsa projecta la instal·lació d’un gran parc eòlic, 
amb una desena d’aerogeneradors, que ha d’afectar els 
municipis de Ventalló, Viladamat, la Tallada, albons i be-
llcaire, inclosa la línia de transport de l’energia produïda 
fins a la subestació del nostre poble des d’on es distribu-
iria a través de la xarxa existent. 

l’estat en què es troba el projecte, de fet, no fa al cas 
ara mateix. la premsa ja ens informava que els ajun-
taments afectats treballaven en una estratègia comuna, 
bàsicament per fer un front comú d’oposició al projecte. 
Però pot arribar el dia que ens hi hàgim de posicionar 
personalment, per les torres (més torres!) que creuaran 
el nostre municipi i esmicolaran la plana de ponent, pels 
molins que ens destrossaran la línia de les serres i les 
postes de sol de les quals ara gaudim des del castell, per 
tot allò que n’hem sentit de bo i de dolent, i que és enca-
ra prou controvertit en els entorns científics.

Personalment us he de dir que quan va sortir la notícia a 
la premsa feia poc que havíem viatjat a Dinamarca amb 
en Quim i vàrem tornar entusiasmats de com en sem-
blava d’avançat i progressista i responsable aquell país 
amb tanta producció d’energia eòlica, amb una munió 
de petits grups de molins de mida mitjana que esquitxen 
el territori aquí i allà, sovint prop de les granges i del 
poblets, però també a les dàrsenes del ports esportius al 
llarg de la costa. Cap exageració de línies elèctriques, el 
que feia pensar en un mallat principal de xarxa soterra-
da. sí, impacte visual n’hi havia, és clar!, i no vàrem pas 
tenir ocasió de parlar amb els locals per saber què en 
pensaven del soroll, ni com afectaven els ocells... Però 
és possible que, arribat el moment, haurem de decidir 
entre mantenir l’estil de vida actual, frenèticament de-
predador, i conservar la vida del nostre planeta. Tant de 
bo que es tractés solament de renunciar a cert grau de 
gaudi de la bellesa del nostre Empordà!

aquests darrers dies s’ha celebrat la Conferència de bali. 
no n’arriben massa bones noves. Kioto sembla encara el 
compromís dels petits, o de no gaire ningú, si hem de 
fer cas de les mesures que hem vist fins ara... Nobels 
de la Pau a part, als Estats Units sembla haver-hi un 
rebuig important a les actuals polítiques energètiques, 
però, merescut o no, el president és el que és i els resul-
tats ben evidents.

Un cert grau d’esperança el donen testimonis com el de 
Juliet Davenport, una lluitadora incansable que ha cons-
truït la seva vida al voltant de les energies netes, pri-
mer com a física, més tard des de l’economia, i ha sabut 
aprofitar oportunitats per endegar realitats empresarials 
que ofereixen una oportunitat als anglesos per consumir 
energies responsables. En una entrevista recent ha dit 
“El canvi climàtic no esperarà pas que els líders mundials 

l’atrapin, però afortunadament, nosaltres tampoc”.1

Avui, per tot això, us volem convidar a reflexionar sobre 
el nostre ús de l’energia, de quina energia, d’on pro-
vé, de la seva sostenibilitat, de la responsabilitat que 
en compartim per les nostres activitats quotidianes, de 
si hi podem fer alguna cosa en tot plegat... És tan fàcil 
obrir el llum, i encendre el foc per fer el sopar, i apujar el 
termòstat de la calefacció quan fa fred...! 

El consum a la llar

segons l’iCaEn, l’institut Català de l’Energia2, l’energia 
que es consumeix a Catalunya equival a unes 3,3 tones 
de petroli per any i habitant. El ciutadà és un dels prin-
cipals consumidors d’energia, cosa que es manifesta en 
les activitats quotidianes a casa seva (10% del consum 
final d’energia) i en els seus desplaçaments (18%), i ex-
perimenta un creixement superior al 3% anual. a causa 
de les noves exigències de confort, els nous equipaments 
de la llar i l’augment dels nivells de refrigeració. 

el 46% del consum d’energia és causat per la calefacció,
el 18% a la generació d’aigua calenta sanitària, 
el 21% als aparells electrodomèstics, 
el 8% a la cuina, 
i el 7% a la il·luminació

i, d’on prové aquesta energia? 

la majoria de l’energia que consumim per viure prové dels 
combustibles fòssils, sobretot el petroli i el gas natural. 

les energies renovables. les obtingudes de fonts natu-
rals capaces de regenerar-se i, per tant, virtualment in-
esgotables, representaven, el 20063, menys d’un dos i 
mig per cent de la factura energètica de Catalunya. 

Principals fonts d’energia renovable:

El sol: energia solar
El vent: energia eòlica
Els rius i corrents d’aigua dolça: energia hidràulica
Els mars i oceans: energia mareomotriu
la matèria orgànica: crema de biomassa
la calor de la Terra: energia geotèrmica

les energies renovables es consideren com energies 
alternatives comparades amb el model energètic tradi-
cional, tant per la seva disponibilitat (present i futura) 
garantida (a diferència dels combustibles fòssils que ne-
cessiten milers d’anys per a la seva formació) com pel 
seu menor impacte ambiental. 

El gira-sol és la icona per excel·lència de les energies 
verdes per la seva capacitat per aprofitar la llum del sol, 

Un parc eòlic a les serres
de Ventalló i Sant Grau?



l’eficiència en la producció de biocarburants i, és clar, per 
la seva gran semblança amb el sol, font de totes les 
energies renovables o verdes.4

Però, parlem de l’energia eòlica!

El Pla de l’energia de Catalunya 2006-20155, aprovat pel 
Govern de la Generalitat el dia 11 d’octubre de 2005, ha 
establert un sostre eòlic, tenint en compte el potencial 
existent i les zones incompatibles amb l’energia eòlica 
per qüestions ambientals i de protecció del patrimoni 
cultural. així s’ha estimat que s’assolirà una potència de 
3.300 MW l’any 2015 que suposarà una producció de 
7.921 GWh.

L’energia eòlica fa referència a aquella tecnologia i 
aplicacions que aprofita l’energia cinètica del vent per 
convertir-la en energia elèctrica o mecànica. 

Es poden distingir dos tipus d’instal·lacions: 
instal·lacions connectades a la xarxa elèctrica: els parcs 
eòlics.
instal·lacions aïllades (no connectades a la xarxa elèc-
trica): bombejament d’aigua, subministrament elèctric a 
l’habitatge i altres centres de consum.

En l’aprofitament energètic del vent, les màquines eòli-
ques permeten resoldre des d’aplicacions de petita po-
tència per a bombejament d’aigua o electrificació rural 
(màquines de petita potència) fins a parcs eòlics (instal-
lacions de gran potència) connectats a la xarxa elèctrica, 
amb aerogeneradors de potències nominals entre 150 
kW i 1 MW. 

Els parcs eòlics

Els parcs eòlics són grans instal·lacions connectades a 
la xarxa per tal de subministrar l’electricitat que pro-
dueixen. aquestes centrals, que solen tenir una po-
tència que varia dels 5 MW als 60 MW, són les que 
permeten el millor aprofitament de l’energia eòlica.  

En la determinació de la ubicació, dimensió i forma d’un 
parc eòlic hi influeixen molts factors:

velocitat del vent (superior a 6 m/s), variacions (diür-• 
nes, estacionals, en alçada), ràfegues i calmes
distribució de direccions• 
variació de la densitat de l’aire• 
ombres entre màquines• 
condicions especials (huracans, sorra, sal)• 
accessibilitat de l’emplaçament• 
tecnologia disponible.• 
inversió prevista, etc. quant a qüestions econòmiques i • 
d’enginyeria; la seva implantació implica sovint aspec-
tes culturals, socials, paisatgístics o de percepció de 
l’entorn

l’estudi de viabilitat d’un parc eòlic no es pot reduir úni-
cament a consideracions sobre els ecosistemes en els 
quals es planteja situar-los.

a Catalunya, el Pla de Parcs Eòlics (1995), en la seva 

fase d’anàlisi estructural del vent, va detectar un nom-
bre significatiu d’emplaçaments possibles per a la instal-
lació de parcs de diferents característiques. la potencia 
instal·lable arribaria fins als 1.300 MW, amb una produc-
ció estimada de 2.465 GWh/any. La situació actual ha 
aconsellat la redacció d’un Pla Director de Parcs Eòlics a 
Catalunya per al període 1997-2010. 

la potència instal·lada representa poc més de l’1% del 
total de la potencia eòlica de l’Estat espanyol, que se si-
tua en segon lloc a nivell mundial amb un total de 8.263 
MW al final del 2004. 

Tot i l’augment de la potència instal·lada en els anys no-
ranta, la producció eòlica només representa el 0,36% de 
la producció bruta d’electricitat a Catalunya de l’any 2003 
i un 1,7% del total del consum d’energies renovables.

Les instal·lacions autònomes 

Es tracta de sistemes autònoms allunyats de la xarxa 
elèctrica que cobreixen aplicacions de petita potència, 
normalment per al subministrament elèctric d’habitat-
ges aïllats. 
 
Quan el subministrament elèctric ha de ser permanent 
és usual recórrer a una instal·lació mixta, normalment 
eòlica-diesel o eòlica-fotovoltaica. l’energia eòlica es 
complementa molt bé amb la fotovoltaica, donat que so-
vint hi ha absència de vent amb bones condicions d’in-
solació i viceversa. 

aquests tipus d’instal·lacions poden ser gestionades di-
rectament pels seus propietaris, ja que precisen d’un 
manteniment molt bàsic.

PROS I CONTRES
L’impacte ambiental 

Per valorar amb objectivitat les repercussions ambientals 
dels sistemes eòlics, cal considerar-los en relació amb 
els altres tipus de centrals de producció d’electricitat. En 
aquest sentit, hem de recordar que, aproximadament un 
terç de les emissions de Co2 a Europa provenen de la 
generació d’energia elèctrica. 

Comparativament amb altres fonts de producció d’ener-
gia, les instal·lacions eòliques són clarament positives, 
donat que no provoquen agressions al medi tals com: 
emissió de substàncies tòxiques, producció de residus 
sòlids, pluja àcida, utilització de recursos o emissió de 
gasos responsables de l’efecte hivernacle (Co2).

En bona mesura, el desenvolupament de parcs eòlics 
s’ha postergat durant anys, atès que no existeix encara 
una resposta clara a les objeccions presentades en rela-
ció amb el seu impacte ambiental i visual en l’entorn. 

Tot i això, l’anàlisi objectiu del seu impacte global es pot 
fer a partir dels següents conceptes:
alteracions al medi físic, causades per l’ocupació del ter-
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ritori i l’erosió del terreny
Alteracions al medi biòtic (flora i fauna) 
alteracions al medi humà (visuals i acústiques)

Per altra banda, els aerogeneradors produeixen un soroll 
similar al de qualsevol altre equipament industrial de la 
mateixa potència, normalment amb freqüències entre 
200 Hz fins a 2 KHz i intensitat baixa i contínua. 

En tot cas, la situació és ben diferent quan es consideren 
situacions d’escala més domèstica, normalment d’elec-
trificació rural aïllada de la xarxa. 

Es tracta d’instal·lacions de baixa potència amb les seves 
particularitats específiques. A les proximitats dels habi-
tatges, cal parar atenció a l’efecte de l’ombra del rotor 
en moviment, així com al del soroll. Quant a l’efecte de 
l’ombra, és senzill determinar l’àrea d’influència. Quant 
al soroll, val a dir que el soroll del vent sobre els arbres 
o construccions augmenta amb la velocitat del vent, i 
pot tapar el produït per l’aerogenerador a les proximitats 
de l’habitatge. En alguns casos, les vibracions de petits 
molins de vent adossats a la pròpia estructura de la casa 
produeixen sorolls de baixa freqüència que resulten mo-
lestos i difícils d’evitar, per la qual cosa no és recomana-
ble aquesta pràctica.

Què fer si volem produir energia verda a casa nostra?
Normativa de Règim Especial 

reial Decret 661/2007, de 25 de maig, pel qual es re-
gula l’activitat de producció d’energia elèctrica en règim 
especial. 
reial Decret 436/2004, de 12 de març, que estableix la 
metodologia per l’actualització i sistematització del rè-

gim jurídic i econòmic de l’activitat de producció d’ener-
gia elèctrica en règim especial. 

Decret 308/1996, de 2 de setembre,  (PDF, 411kB), 
pel qual s’estableix el procediment administratiu per a 
l’autorització de les instal·lacions de producció d’ener-
gia elèctrica en règim especial (DoGC núm. 2257 de 
18/09/1996).

ordre de 5 de setembre de 1985, per la qual s’esta-
bleixen normes administratives i tècniques per al funci-
onament i connexió a les xarxes elèctriques de centrals 
hidroelèctriques de fins a 5000 kVA i centrals d’autoge-
neració elèctrica. 

m. mERCè RoViRa

Per saber-ne més:
CoaC - http://www.coac.net/mediambient/renovables/
default.html 
iCaEn - http://www.greenprices.com
libro Verde. Hacia una estrategia europea de seguridad 
del abastecimiento energético 
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas (2000)
YoU TUbE – VÍDEo - http://www.youtube.com/
watch?v=1GDQMT8FoJc 

1 Juliet Davenport, www.principalvoices.com, o TIME, núm. 17, 2007. 
2 Institut Català d’Energia · Av. Diagonal, 453 Bis, Àtic · 08036 Barcelo-
na · Tel. 936220500
3 Font ICAEN, http://www.icaen.net/ 
4 Wikipedia, http://ca.wikipedia.org 
5 http://www.gencat.net/economia/ambits/energia_mines/energia/
pla_energia/ 

10 consells per a un Nadal més sostenible

regaleu objectes fets amb materials renovables i reciclables: defugiu els plàstics i evitareu la contaminació • 
del procés de fabricació i residus.
Porteu les joguines velles i els contes que ja no vulgueu a la Creu roja. Podreu alegrar el nadal d’altres • 
nens i nenes. 
Dipositeu les restes de menjar en el contenidor marró de fracció orgànica. • 
Plegueu les capses de cartró i dipositeu-les, juntament amb el paper de regal, en els contenidors de color • 
blau. 
aixafeu els embalatges de plàstic i porteu-los als contenidors de color groc. • 
Porteu les ampolles de cava a la deixalleria municipal, així es reutilitzaran sense necessitat de fondre-les. • 
El vidre s’ha de dipositar en els contenidors de color verd.
En comptes d’utilitzar la molsa podeu utilitzar altres elements com la sorra, les serradures tenyides, les • 
fulles seques, etc. recordeu que el boix grèvol és una espècie protegida per la llei i està prohibit agafar-ne 
de la natura.
adquiriu arbres de nadal de vivers i plantacions controlats. Quan acabin les festes porteu l’arbre a les • 
deixalleries, als punts verds o als punts de recollida designats pels ajuntaments.
Eviteu d’agafar el cotxe i disminuirem la contaminació de l’aire i baixarem la taxa de soroll ambiental, a • 
més de contribuir a l’estalvi energètic. la utilització dels transports col·lectius, i d’altres mitjans com ara 
la bicicleta o anar a peu poden contribuir a millorar molt aquesta situació.
substituïu les bombetes clàssiques per làmpades de baix consum, piles recarregables i adeqüeu la calefac-• 
ció a les necessitats reals. les espelmes també són una bona solució per decorar i fer ambient.
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Crema d’endívies i gambetes 

Ingredients:
500 grams d’endívies• 
1 ceba• 
1 porro• 
1 patata• 
800 ml de brou de pollastre• 
1 gra d’all• 
2 rovells d’ou• 
1 dl de nata• 
100 grams de cuetes de gamba pelades• 
1 llimona• 
sal, pebre, cebollí, 2 llesques de pa i oli d’oliva• 

Preparació:
netegem la ceba, el porro i la patata i ho tallem a tros-
sets petits. Tallem les endívies a rodelles i en reservem 
unes quantes per a la decoració.
Posem una cassola al foc amb una mica d’oli d’oliva i 
courem la ceba i el porro fins que ens tornin transpa-
rents. Tot seguit, incorporem les endívies i la patata amb 
un gra d’all. Cal ofegar-ho tot junt durant uns 5 minuts.
a continuació hi afegirem el brou de pollastre i ho dei-
xem coure durant 20 minuts. Posem el suc de llimona, 
sal i pebre i ho triturem amb la batedora. 
barregem els rovells d’ou amb la nata i ho incorporem 
a la crema. afegim també les cuetes de gamba i ho es-
calfem sense que bulli.
servim el plat acompanyat del cebollí tallat a trossets i 
les llesques de pa fregides i tallades a quadrats.

Rellom de porc al regust de fruits secs

Ingredients:
1 rellom de porc• 
300 ml de crema de llet• 
10 avellanes• 
10 ametlles• 
2 branques de julivert• 
4 alls• 
oli d’oliva, sal i 4 llesques de pa d’espècies• 

Preparació:
salpebrem el rellom i el fregim lentament en una casso-
la de fang. Preparem una picada amb les branques de 
julivert, les ametlles i les avellanes. Quan el rellom sigui 
cuit el retirem de la cassola. Deixem refredar l’oli i tra-
iem la picada. Quan estigui rostit, hi afegim la crema de 
llet i fem la salsa. a continuació, torrem el pa d’espècies 
al qual prèviament haurem donat forma rodona. 
Posarem un tall de rellom d’uns 3 o 4 cm de gruix sobre 
una base rodona i el banyem amb la salsa. El podem 
empolvorar amb una mica de julivert o romaní.

Supremes de rap arrebossat amb oli-
ves negres i acompanyat amb melme-
lada de tomàquet i pebrot agredolç 

Ingredients:
5 racions de rap de 200 grams aproximadament• 
1 pot d’olives negres sense os• 
oli d’oliva• 
3 tomàquets vermells madurs• 

1 pebrot vermell• 
1 pebrot verd dels gruixuts • 
sucre i vinagre de poma• 

Preparació:
Fem un puré d’olives passant les olives sense suc ni os pel 
minipimer. si veiem que queda una mica espès, hi posem 
una mica d’oli. Untem els lloms de rap, sense espines ni 
pell, amb el puré d’olives i el passem per la paella.
seguidament, fem una melmelada de tomàquet. Escal-
dem els tomàquets per treure la pell i els tallem en 4 talls 
i sota l’aixeta els traiem les llavors. Pesem els tomàquets 
i hi afegim un 40% de sucre. Tot seguit, els posem en un 
cassó, salpebrem i els bullim fins a obtenir una melmelada 
no massa espessa. Hi podem afegir un bon raig d’oli.
Per fer l’agredolç de pebrot, tallem els pebrots a da-
uets i els posem en un cassó amb un 30% de sucre i el 
vinagre de poma fins a cobrir-los. Ho coem a foc mitjà 
durant uns 25 minuts. 
Passem els trossos de rap per la paella amb una mica d’oli. 
Després, el tallem a supremes per tal que es vegi el con-
trast del blanc de dins i el negre de fora. si veieu que està 
una mica cru el podeu enfornar a 230º uns 3 minuts.
servim el plat amb la melmelada de tomàquets i els 
pebrots de 2 colors. Ens quedarà un plat molt festiu i 
amb un gran contrast de colors.

Duet de cafè i torró

Ingredients:
4 ous• 
½ litre de llet• 
100 grams de sucre• 
30 grams de • maizena
120 grams de torró de Xixona• 
1 sobre de cafè soluble• 
1 branca de canyella• 
Pell d’una llimona• 
sal• 
Per decorar: perles de xocolata o minigaletes• 

Preparació:
Posem la llet en un cassó amb la canyella i la pell de 
llimona i ho bullim durant uns minuts. 
En un bol barregem els rovells d’ou amb el sucre i quan 
hagi crescut una mica hi afegim la maizena. 
barregem la llet (sense la llimona i la canyella) amb la 
barreja de rovells i la coem fins que ens torni espessa i 
ho deixem refredar.
repartim la crema en 2 bols. En un hi posem el cafè 
soluble i a l’altre el torró esmicolat i ho barregem bé.
Per altra part, muntem les clares a punt de neu i les 
afegim a les cremes amb molt de compte. 
Finalment, distribuirem la crema de cafè en vasets o 
copes, repartirem les perles de xocolata i ho cobrirem 
amb la crema de torró. Empolsarem amb una mica de 
torró esmicolat o perletes de xocolata.
Ho servirem fred. 

Bon profit!

Receptes del curs de cuina



SUDOKU
El Castell núm. 36 (dificultat alta)

SOLUCIÓ AL SUDOKU del Castell núm. 34 
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les 7 diferències dibuix: stÉpHanE Bonal

animeu-vos a resoldre els passatemps d’aquesta plana i envieu-nos els resultats en un miliu  a castell@bellcaire.net. 
Entre totes les persones que enviïn els resultats correctes abans del 15 de setembre vinent, rifarem entrades gratis 
als museus i activitats de la comarca.

sabríeu dividir aquest rellotge en sis parts de manera 
que la suma de les hores de cadascuna d’elles donés 

el mateix nombre?
Per cert, ja heu vist que dóna l’hora en català? si el 
voleu al vostre ordinador, us el podeu descarregar al 
web: www.comunicaciodigital.com/rellotge_catala/
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Cons. Parra 1951 sl
Construccions Parramont

cons.parra.1951@terra.es

Adreça fiscal:
Closa d’en Llop, 41

Adreça oficina:
Passeig del Mar, 19

Apartat de correus: 38
Tel. 972 77 62 04 - Fax 972 77 62 03

L’Escala



C/ Enginyer Algarra, 65
17256 PALS (Girona)

Tel. 972 66 79 36
Fax 972 63 70 98

servia@serviacanto.com

Construcció sostenible de carreteres
Tractament de sòls i ferms in situ

Formigó lliscant en continu
Àrids granítics

Mescles bituminoses en calent




