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Editorial
Fil directe amb l’alcalde
Cartes
Informació municipal
Tema
Medi ambient
El món d’ahir
Escola
Parròquia
Lletra
Activitats
Racó de l’art
Esports
Sortida
Consultori
Grups polítics
La recepta
Entreteniments

3
4
5
7
15
18
19
22
24
29
31
34
37
38
40
42
45
46

Edita: Ajuntament de Bellcaire d’Empordà - Consell de redacció: Aida Dalmau, Abel Font, Marta Fuster, Laura Torrent,
M. Mercè Rovira - Elabora: JJ Comunicació 972 213 087 - Imprimeix: Gràfiques Fornells - Dipòsit legal: GI-442-96

ni es fan responsables de l’opinió publicada en aquells articles i

REVISTA DE BELLCAIRE D’EMPORDÀ

Editorial
Entre el passat, el present i el futur

Aquest nou número d’El Castell, que surt al mes d’agost, ens avisa de la
proximitat de la nostra Festa Major. Alhora, ens informa de les activitats i
esdeveniments que s’han produït al llarg del darrer trimestre a Bellcaire.
Així que, a més de l’habitual secció d’activitats en la qual se’n fa un
resum de les més significatives, us aportem un article sobre l’excursió
que vàrem fer al Massís del Montgrí i aprofitem per fer una pinzellada de
les característiques i situació actual del que serà el futur Parc Natural del
Montgrí, les Medes i el Baix Ter, i que en l’actualitat es troba en informació
pública. Aquest fet el considerem de gran importància, ja que, a més de la
seva proximitat, inclourà una important zona del nostre municipi. Aquest
futur parc significarà la conservació i planificació de tot aquest territori
i, per tant, de la preservació del seu patrimoni cultural i natural i, de ben
segur, el d’un major desenvolupament socioeconòmic controlat i sostenible.
Per altra part, i també des d’un vessant mediambiental, incloem un article
sobre el projecte de construcció del parc eòlic a la serra de Ventalló i la
seva afectació al nostre municipi, per tal que en tingueu una més amplia
i detallada informació per tal de poder-ho valorar més acuradament.
En un altre sentit, aportem diversos articles –dividits en diferents seccions–
sobre aspectes de la nostra història més local, per tal que en tinguem un
coneixement dels nostres avantpassats, el nostre patrimoni, així com els
nostres oficis i maquinàries que, en el temps, ja han quedat en desús. Per
tant, volem fer valdre aquell lema que diu que coneixent la nostra història
farà que coneguem més el nostre present.
No voldríem acabar aquest editorial sense tenir un record i reconeixement
per al nostre rector, Mn. Josep Riera que, després de quasi vint anys, es
retira i, per tant, s’allunya de Bellcaire, un allunyament físic, ja que el seu
record serà del tot impossible d’esborrar. Per aquest motiu, i com un petit
homenatge de comiat, hem volgut apropar-nos més a la seva persona i
dedicar-li unes pàgines en aquesta revista en la qual ha col·laborat des
de fa molt de temps.
En definitiva, aquest mitjà de comunicació escrit local us convida a un
viatge entre el passat a través dels seus article i entrevistes sobre persones
i fets de la nostra història: el present representat pels esdeveniments
i activitats que s’han portat a terme, i el futur amb articles com, per
exemple, els projectes de Parc Natural del Montgrí o el del parc eòlic.
Tot i esperant que aquest nou número d’El Castell sigui del vostre grat,
només ens queda que desitjar-vos una molt bona festa major i que
participeu i gaudiu de les activitats programades.

El Consell de Redacció

Edita: AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D’EMPORDÀ
Consell de Redacció: M. Carme Serra, Ferran Teixidor, Marta Fuster i Carles B. Gorbs
Han col·laborat en aquest número: Josep Baus, Mariona Font, Marta Fuster, Consol
Gifre, Carles B. Gorbs, Valentí Llorens, Mn. Josep Riera, M. Carme Serra, Ferran
Teixidor, L’AMPA CEIP El Rajaret.
Foto portada: Christine Grunder.
Elabora: JJ Comunicació – Edició i Disseny SL – Tel. 972 213 087
Imprimeix: Gràfiques Fornells
Dipòsit legal: GI-442-92

4

Fil directe amb l’alcalde

Benvolguts amics i amigues,
Ja torna a ser la Festa Major! El temps passa ràpid i

iniciativa. Pel que fa a l’equip de govern, d’entrada, ens

sembla que era ahir que per primera vegada m’adreçava

mirem aquesta iniciativa amb bons ulls; això sí, atents

a vosaltres com a alcalde, però la vida té aquestes

als efectes positius que pugui comportar aquest projecte

coses, passa el temps i anem fent camí i, potser, el més

al nostre municipi.

important és que quan mirem enrere no ens avergonyim
de no haver fet tot allò que teníem a les mans per intentar
construir un món millor per a tots.

Una altra de les qüestions que m’agradaria comentar-vos
són les jubilacions de dues persones molt emblemàtiques
del poble: en Jaume Hugues i Mn. Josep Riera. A en

Fa un any us parlava dels projectes de les obres del

Jaume Hugues, i per iniciativa popular, se li va retre un

rec del Molí, de les del Castell i de les del Centre Cívic.

merescut homenatge a la seva trajectòria com a mestre

També de la necessitat de pavimentació de carrers o del

de Bellcaire, homenatge al qual l’Ajuntament s’hi va unir

conveni amb els ajuntaments de la Tallada i Albons per

de tot cor.

a la contractació d’un tècnic de joventut, entre altres. A
la pàgina del Grup Municipal de Bellcaire-AM trobareu

Pel que fa a Mn. Riera, aquests dies de Festa Major, tot

com hem anat avançant i convertint en realitat aquests

el poble s’ha abocat en la seva persona. Si no vaig errat,

objectius.

són cap a dinou anys de servei als pobles d’Albons, Torla Tallada i Bellcaire. No vull acabar aquest escrit sense

Hi ha alguns temes, però, dels quals us en vull parlar

agrair públicament, en nom de l’Ajuntament de Bellcaire

explícitament, algun perquè és motiu de queixes, com és

d’Empordà i en el meu propi, el suport que hem rebut

el cas del Wi-fi o perquè pot generar inquietud, com és el

sempre de Mn. Josep Riera. Com a alcalde de Bellcaire

cas de projecte del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes

em sento molt satisfet que la cordialitat, la col·laboració

i Baix Ter. Pel que fa al Wi-fi, cal dir-vos que són moltes

i el respecte mutu de les institucions que representem,

les queixes sobre el funcionament d’aquest sistema que

Església i Ajuntament, hagin estat del tot exemplars i que,

rebem a l’Ajuntament. En aquest sentit, en el darrer Ple

ben segur, continuaran amb el seu successor. Tampoc

ja vam explicar la intenció de canviar a un nou sistema:

no vull oblidar-me d’acomiadar públicament una altra

el Vimax, que ha de garantir un bon servei a tots els

persona que, amb la marxa de Mn. Riera, també ens

usuaris actuals de Wi-fi, sense que el canvi els suposi un

deixa: la Sra. Caterina Sau, una persona molt estimada

cost addicional. La intenció de l’equip de govern és, més

per tots els veïns del poble. De totes maneres, no se’n

endavant, fer una exposició pública d’aquest sistema als

van gaire lluny, així és que esperem que ens visitin ben

usuaris i a tota la gent interessada.

sovint. Aprofitem, doncs, la seva companyia per gaudir
tots d’una MOLT BONA FESTA MAJOR!

Pel que fa al Parc Natural Montgrí, Illes Medes i Baix Ter,
es tracta d’una iniciativa de la Generalitat de Catalunya

Jaume Gifre

Alcalde

amb la intenció de crear un parc natural de protecció
d’unes zones que pertanyen als municipis de Torroella
de Montgrí, l’Escala, Pals, Palau-sator, Fontanilles i
Bellcaire. En aquests moments el projecte es troba a
exposició pública fins al 15 de setembre. En el moment
d’escriure aquestes línies, ja hem fet algunes gestions:
hem demanat a la Conselleria del Departament de Medi
Ambient que vingui a Bellcaire a fer-nos una explicació
del projecte; hem assistit a la presentació del projecte
que va fer el conseller de Medi Ambient a can Quintana,
ara farà un mes; i també hem parlat amb altres
ajuntaments afectats per veure com veuen ells aquesta

C/ Major, 37 - Tel. 972 76 50 23
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CARTA OBERTA al Sr. Jaume Gifre,

alcalde de Bellcaire d’Empordà
Noi, l’has cagat. La teva obligació com a
alcalde de Bellcaire i president honorífic
de l’Associació Bandera de Catalunya
era vetllar perquè una activitat tan rica
culturalment parlant i tan estimada pel
poble tingués una continuïtat.
I no ho has sabut fer.

No era per a nosaltres un compromís professional més.
Era assistir, viure i participar en l’expressió d’un poble
que s’implicava i es comprometia davant d’ell mateix
i davant dels forasters, davant de tot Catalunya, en fi,
en una mata de jonc que tu, com un nen de vuit anys,
has deslligat per anar arrencant tota la mata, de
jonc en jonc. T’adones, company? Ja pots tergiversar,
calumniar i mentir. Per a molts la realitat final del
procés és aquesta.

De vegades l’autoritat es demostra cedint, comprenent,

Els músics som aquí, fent la música de Bandera, com

acceptant. De vegades la intel·ligència aconsella

sempre, per dir-te que malgrat tot el soroll, el desori,

reconèixer un error i demanar disculpes. De vegades

les intemperàncies, les mentides i els insults, per a

la fermesa es demostra amb la humilitat. La tossuderia

nosaltres Bandera de Catalunya és viva, sempre ho

i l’arrogància no són fermesa, sinó tot el contrari:

serà, encara que els egoismes i les vanitats personals

són demostració de por i debilitat. La responsabilitat

hagin volgut convertir-la en

d’un alcalde, de qualsevol càrrec polític, no és manar,

penyora d’altres interessos absolutament aliens a

sinó servir la societat, posar els mitjans perquè es

l’esperit que l’obra posseeix, en si mateixa i com a

desenvolupi i creixi materialment i espiritualment.

patrimoni de vivències, de records, de compromís

moneda de canvi i

individual i col·lectiu, en fi, com a expressió de l’ànima
Un dirigent d’Esquerra Republicana que no sap

dels bellcairencs de tres generacions.

mantenir –tan sols mantenir, Jaume, no calia que
fossis tan actiu en aquest procés– una iniciativa

Com a músics i catalans estem orgullosos del paper

cultural generada pel patriota Esteve Albert i que

que hi hem fet, portem Bandera al cor i tenim molt

aconsegueix un arrelament profund en el poble i una

clar que el que amb el teu equip de govern heu fet,

qualitat artística gens menyspreable, no pot lluir de

Bandera de Catalunya i la gent de Bellcaire no s’ho

fidelitat al catalanisme.

mereixen. No és digne. Sigues conscient: tens molta
feina a reparar el mal fet.

Si tot el que he dit fins ara s’ajusta al que hauria de
ser idealment, per a mi està clar que no has demostrat
tenir autoritat. No has estat intel·ligent. Tampoc no
has estat responsable. I tampoc no has estat fidel a

Ramon Manent
Músic de Bitayna
Responsable de la música de Bandera de Catalunya
des de fa una vintena llarga d’anys

la identitat cultural que el teu partit proclama a tort i
a dret que defensa.
Els músics som aquí, puntuals, a l’assaig que cada
dimecres sant, des de fa molts anys, amb fred,
tramuntana o fins i tot pluja, durant molts anys hem
suportat. Seguim aquí per dir-te a tu, com a responsable

FUSTERIA

CARLES GIFRE QUER

màxim de Bandera de Catalunya, que no entenem el
què ha passat. Que per a nosaltres tot havia d’haver
estat com sempre: dimecres sant assajar, treballar i
preparar teatre, música i danses per a un espectacle
que era quelcom més que un espectacle.

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

Resposta a Ramon Manent

bellcairencs que tenen la mateixa autoritat i amb els quals
anem parlant per intentar trobar una solució al problema i

Ramon Manent,
Es fa difícil contestar una carta que
comença d’una manera tan barroera
com “Noi, l’has cagat”.

poder veure com els seus fills i néts s’enfilen per les pedres
fent de pirata, actuen de poble o fan de soldat.
En segon lloc, tampoc no et negaré la crispació que
hi ha hagut i que no hi havia d’haver estat mai! Però
penso, Ramon, que per parlar amb tanta contundència i

Pel que sé, la carta que avui es publica i que no es va

coneixement que dius tenir dels fets hauries d’haver vingut,

poder incloure en el número anterior perquè ja estava

com a mínim, a una de les moltes reunions que es varen

tancat, és la mateixa que em vas enviar a mi personalment

fer per intentar salvar “Bandera”.

fa quatre mesos. Em sorprèn que, passat aquest temps,
l’hagis volgut publicar íntegrament. Està clar, doncs, que

Per acabar, “Bandera de Catalunya” és, ha estat i serà

com a persona al·ludida em veig obligat a fer-te algunes

patrimoni del poble de Bellcaire; ni d’un partit, ni d’un altre;

consideracions:

ni d’un govern, ni d’un altre i, com a alcalde de Bellcaire,
pots estar ben segur que treballaré fins a l’últim dia perquè

En primer lloc, que amb el fet de voler publicar aquesta

“Bandera” es faci, perquè així m’ho ha demanat el poble.

carta en els mateixos termes i actitud que fa quatre mesos

I si això s’aconsegueix i, si tant t’estimes “Bandera de

queda clar que no és el mateix mirar-se “Bandera de

Catalunya” com dius, m’agradaria pensar que podrem

Catalunya” des de la distància que en el dia a dia. Aquí, a

comptar amb tu per al futur de “Bandera de Catalunya”.

Bellcaire, “Bandera” s’ha patit més enllà de Setmana Santa.
No et negaré mai l’autoritat que et dóna el fet d’haver-

Jaume Gifre

hi estat des del primer dia, però, com tu, hi ha molts

Alcalde de Bellcaire d’Empordà

Serveis Municipals - Informacions d’interès
TELÈFONS D’INTERÈS

HORARIS SARFA

Escola pública El Rajaret....................................... 972 788035
Parròquia de Bellcaire.............................................972 788201
Mossos d’Esquadra................................................................. 088
Bombers................................................................................... 085

AJUNTAMENT
Tel. 972 788105
Fax. 972 765064
www.bellcaire.net
ajuntament@bellcaire.net
Oficines municipals
Secretari, JOSEP BLANCO CARBÓ
secretaria@bellcaire.net
Matins, de dilluns a divendres,
de 10 - 13h del migdia
Tardes de 16 - 19h
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
BERNAT BRUGUERA I LAURA
CORSUNSKY
Dimecres de 10 - 14h
Cal concertar cita prèvia.

SERVEIS SOCIALS
2n i 4rt dijous del mes. Visites al
Disoensari de Bellcaire de 9 a 11h.
Cal trucar a l’ajuntament per
concertar la visita.
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.

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

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

Amb la col·laboració de

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

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

Informació municipal
Resum dels plens
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Se sotmet a votació la ratificació per a la posterior
tramesa a la Junta Electoral de la Zona dels resultats
obtinguts i de les persones designades, i el resultat

Sessió ordinària del
12 de febrer de 2008

és la seva aprovació per unanimitat, amb el vot
favorable de tots els assistents.

Ratificació de la designació dels membres de
març de 2008

Sessió ordinària del
27 de març de 2008

Realitzat el sorteig corresponent a la mesa electoral

Aprovació de les actes

la mesa electoral per a les eleccions del 9 de

per als propers comicis generals del proper 9 de
març, segons les indicacions de la Subdelegació del

S’aproven les actes del Ple ordinari del 31 de gener de

Govern a Girona, i mitjançant el sistema informàtic

2008 i del Ple extraordinari del 12 de febrer de 2008,

de sorteig del Consell Comarcal del Baix Empordà,

amb el vot favorable de tots els membres assistents,

han

a excepció del senyor Joan Geli Martín, que s’absté.

estat

designades,

sens

perjudici

de

les

al·legacions que es puguin presentar, les següents
persones:

Coneixement de decrets i resolucions dictats
per l’Alcaldia des de la data de la convocatòria

President de la Mesa:

del Ple ordinari anterior fins a la data de la

Maria Soledat Balaguer Sánchez Arjona

convocatòria actual

Primer suplent:
Eduard Carbonell

Per part de l’alcalde es posa en coneixement del Ple

Segon suplent:

de la Corporació que, des de la data de la convocatòria

Maria Immaculada Gascón Feliubadalo

del Ple ordinari anterior fins a la data de convocatòria

Primer vocal:

de l’actual, ha dictat decrets i resolucions. Tots els

Carles Gifre Quer

membres en prenen coneixement.

Primer suplent:
Miquel Grabulosa Guerra

El senyor Joan Geli i Martín demana que se’ls trameti

Segon suplent:

el detall dels decrets i resolucions que consten en

Jacinto Hernández Camps

l’acta de les Juntes de Govern, tal com es feia fins

Segon vocal:

fa pocs mesos. A petició de l’alcalde es requereix

Manel Marín Ballester

al secretari de la Corporació un aclariment sobre

Primer suplent:

aquesta qüestió i aquest manifesta que en tot cas la

Silvino Martínez Cabrera

comunicació es únicament als efectes de publicitat

Segon suplent:

dels acords presos en les juntes de Govern. També,

Jorge Manuel Mendes Rafael

el secretari ratifica la validesa de la convocatòria
feta amb una antelació de dos dies hàbils.
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Informació municipal

Aprovació del plec de clàusules administratives

Pren la paraula l’alcalde per explicar que aquests acords

per a la contractació de les obres consistents

vénen motivats per tal d’efectuar un canvi d’ubicació

en la pavimentació dels carrers del nucli urbà

de la deixalleria municipal, ja que abans es pretenia
col·locar-la en una zona residencial. El que es vol fer és

L’alcalde

explica

en

què

consistiran

aquestes

actuacions i la seva urgència, atès l’estat de la

posar-la en un lloc més convenient pels serveis propis
que presta una instal·lació d’aquest tipus.

pavimentació d’algun dels carrers. Es tracta d’una
actuació prevista i que ara s’ha decidit impulsar-

Així, explica l’alcalde, que la deixalleria anirà davant del

la. Un cop aprovades aquestes clàusules i prèvia

cementiri i de la zona industrial, ja que es vol treure de

la publicació en el Butlletí Oficial de la Província

dins del municipi tal com han fet, per exemple, altres

es procedirà, seguidament, i un cop adjudicades, a

pobles de l’entorn. A on estava prevista la deixalleria hi

l’inici de les obres.

anirà una zona verda.

El senyor Joan Geli i Martín demana que es concreti

A partir d’aquí el que primer s’ha de fer és una

quins carrers seran els que es veuran beneficiats per

modificació puntual del POUM i, per raons d’urgència,

aquesta actuació.

una ocupació temporal de la finca propietat a data
d’avui de la senyora Echevarría, mitjançant aquest
els

conveni per tal de garantir l’ocupació temporal. La

carrers. El senyor Joan Geli i Martín pregunta si

L’alcalde,

mitjançant

un

plànol,

enumera

urgència ve motivada per la necessitat de garantir les

els “bans“ estan inclosos en aquesta actuació.

subvencions destinades a aquest projecte per part de

L’alcalde respon que sí. El senyor Geli demana

l’Agència Catalana de Residus.

quants “bans“ estan previstos, ja que considera
que segons com es posin poden afectar i modificar

A continuació pren la paraula el senyor Joan Geli i Martín,

el trànsit. L’alcalde respon que en principi són

per qüestionar la propietat de la finca, ja que diu que

nou els “bans“ previstos, però que en qualsevol

creu que aquesta finca és de l’Ajuntament. L’alcalde

cas serà en el moment oportú quan es decidirà

respon que s’han fet comprovacions en aquest sentit.

quants i a on s’ubiquen, que ara el més urgent és
la reparació dels carrers del nucli antic.

Seguidament, el senyor Joan Geli i Martín qüestiona la

A continuació se sotmet a votació la proposta que

diu que hauria d’estar dins del poble. Pren la paraula el

idoneïtat del lloc on s’ha de destinar la deixalleria, ja
és aprovada amb el vots favorables de Jaume Gifre

senyor Cèsar Hugas per manifestar que en la majoria

Viñas; Marta Fuster Carbó; Cèsar Hugas Marcos;

de poblacions està als afores. El senyor Geli diu que no

Cecília Barnosell Sabria i Mònica Hurtado Parra, i el

és el cas de l’Escala i replica el senyor Hugas que en

vot en contra de Joan Geli Martín.

aquesta població ja s’estan plantejant el canvi i el seu
trasllat als afores.

Aprovació del conveni urbanístic per a la ocupació
temporal d’una finca destinada a la instal·lació i

Se sotmet a votació el conveni que s’aprova amb els

construcció de la deixalleria municipal

vots favorables de Jaume Gifre Viñas; Marta Fuster
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Carbó; Cèsar Hugas Marcos; Cecília Barnosell Sabrià

pel que sembla, en principi semblen favorables a la

i Mònica Hurtado Parra, i el vot en contra de Joan

seva concessió.

Geli i Martín.
Segueix l’alcalde explicant que hi ha en curs el
Adhesió al manifest en defensa del cabal del

projecte de creació del Parc Natural de Montgrí Illes

riu Ter

Medes, que afecta una bona part del territori del

L’alcalde explica que des del Mas Badia, i atenent

avança i l’Ajuntament segueix la seva tramitació.

municipi, en concret un trenta per cent. El projecte
els públics i notoris problemes d’aigua que pateix el
país i de cabal del riu Ter, s’ha redactat un manifest

Esmenta també l’alcalde que com tothom ha pogut

amb el qual s’insta el govern de la Generalitat i el

comprovar, han començat les obres d’adequació de

Parlament de Catalunya per tal que prenguin una

l’entorn del rec del Molí aquesta mateixa setmana.

sèrie de mesures per tal de garantir de manera
immediata un cabal mínim ecològic per al riu Ter.

També amb caràcter institucional lamenta la no

Més concretament es demana al Govern de la

destaca el nivell de civisme mostrat per la majoria,

Generalitat que els nous cabals aportats per les noves

alhora que reitera el suport personal i institucional

dessaladores serveixin per retornar la quantitat

perquè es torni a representar.

representació de Bandera de Catalunya i malgrat això

equivalent de cabal al riu Ter; que el Parlament
de Catalunya aprovi una nova llei que minimitzi

A continuació pren la paraula la senyora Marta Fuster

l’aportació

per dir que en resposta a moltes peticions rebudes

fora

de

conca

i

un

reconeixement

institucional a la contribució i paper del riu Ter al

s’ampliarà l’horari de guarderia i ara no es tancarà al

desenvolupament del país.

migdia. Per tant, els pares podran portar els seus fills
de manera ininterrompuda des de les nou del matí

A continuació se sotmet a votació l’adhesió al

fins a les sis de la tarda. També hi haurà servei de

“Manifest en defensa dels drets del riu Ter”. S’aprova

menjador, entès com que els pares portaran el dinar

per unanimitat.

preparat i el personal de la guarderia l’escalfarà i el
donarà als nens.

Informacions d’Alcaldia i regidors
Informa també la regidora de Cultura que s’han
L’alcalde informa que ha tingut entrada una sol·licitud

realitzat diferents actuacions a l’escola (s’ha

per a la instal·lació d’una planta fotovoltaica al

posat sorra, canviat els bancs, col·locat fundes

municipi. Explica que el que s’ha fet és donar curs

als fluorescents i instal·lat un porter automàtic

a l’expedient i sotmetre’l a informació pública. A

amb

dues

entrades).

Esmenta,

a

més,

que

més, s’han realitzat diferents gestions amb les

s’estan fent uns cursos de cuina i que tothom és

administracions que hauran d’informar sobre aquest

a temps encara d’apuntar-s’hi. També esmenta

expedient (Medi Ambient, ACA, Direcció General de

les activitats previstes per a la festa de la Divina

Paisatge, etc. ) per tal de copsar la seva opinió i,

Pastora.

Promotor - Constructor
Rehabilitació Cases rústiques
Venda de Solars

can brancós - turisme rural

www.canbrancos.com
tel. 972 788 581

Tel. 972 776 099 - Fax 972 776 266
Av. Riells, 12 - 17130 L’Escala
plansoninvers@telefonica.net
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Pren la paraula a continuació la Mònica Hurtado

Així, del total de 2.048.053’35 € del pressupost

per comunicar que s’està fent de manera gratuïta al

segons l’arquitecte Josep Maria Fortià Rius, de l’Àrea

dispensari un control auditiu a totes les persones que

d’Arquitectura i Urbanisme del Consell Comarcal

ho desitgin. Recorda també que l’expenedor de tiquets

del Baix Empordà, n’hi ha concedits un total de

està ja instal·lat i que s’està a l’espera de col·locar també

182.000 €, els quals, a parer d’aquest equip de

unes mampares. Exposa que ens aquests moments

govern, es consideren insuficients. Per tant, amb

l’assistent social està de baixa per maternitat.

les al·legacions es pretén incrementar la partida
assignada.

La Cecília Barnosell destaca el Pla Local de Joventut,
agraeix la col·laboració a tothom que ha col·laborat en

Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de

la seva confecció i espera que ben aviat el municipi

tots els presents.

disposi d’un tècnic que dinamitzi el jovent del municipi.
Ratificar l’aprovació del Pla Local de Joventut
A continuació pren la paraula el senyor Joan Geli i Martín,
el qual llegeix un manifest en què denúncia el fet que

L’alcalde exposa que en la darrera Junta de Govern

Bandera de Catalunya no s’hagi fet aquest any, el canvi

del 21 d’abril de 2008 es va procedir a l’aprovació del

d’emplaçament de la deixalleria i la ingerència política

Pla Local de Joventut per al període 2.008 – 2.011,

en àmbits autònoms. Finalitza demanant la dimissió del

el qual té com a objectiu apostar per la realització de

l’alcalde i de la regidora de Cultura Marta Fuster.

polítiques integrals de joventut al municipi. Ara, en
compliment de les bases, es vol que el Ple ratifiqui

Intervé l’alcalde per manifestar que el que acaba de

l’aprovació realitzada.

dir el senyor Joan Geli i Martín no mereix cap tipus de
comentaris i en darrer lloc la regidora Marta Fuster, que

La regidora Cecília Barnosell explica en què consisteix

deixa clar que en tot cas serà el poble de Bellcaire qui

exactament el Pla Local de Joventut. Esmenta que

decidirà d’aquí a tres anys, i que de moment tenen el

la confecció del Pla ha servit per fer una diagnosi

mandat per governar tota la legislatura que els hi ha

del poble en aquest vessant. Així, diu que els tres

atorgat la majoria de ciutadans i ciutadanes del poble.

pobles que compartiran tècnic (Bellcaire d’Empordà,
Albons i la Tallada d’Empordà) han seguit el mateix
format per a l’elaboració, fent enquestes a cada

Sessió ordinària del
30 d’abril de 2008

municipi.
El regidor Jordi Antúnez pregunta si se sap qui serà

Presentació d’al·legacions a la publicació del Pla

el tècnic. Respon la regidora Cecília Barnosell que en

Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, quinquenni

principi està previst que sigui una noia de Palamós.

2008-2012
Se sotmet a votació l’aprovació i ratificació del Pla
L’alcalde exposa que el darrer 22 de desembre de 2007

Local de Joventut i s’aprova per unanimitat de tots

es va formalitzar la sol·licitud d’adhesió a la convocatòria

els assistents.

del PUOSC 2008-2012 per dur a terme l’actuació
anomenada “Reurbanització del nucli antic de Bellcaire”
i l’aprovació de la memòria valorada de “Reurbanització
del nucli antic de Bellcaire”. Destaca el senyor Gifre

Sessió ordinària del
29 de maig de 2008

que ara, un cop resolt i publicat el Pla Únic d’Obres
i Serveis de Catalunya per a l’esmentat quinquenni i

Aprovació de les actes

atès que és intenció d’aquesta Corporació municipal
disposar del màxim finançament per a aquesta actuació

S’aproven les actes del Ple ordinari del 27 de març

i que el proper 3 de maig de 2008 venç el període per

de 2008 i del Ple extraordinari del 30 d’abril de

presentar-hi al·legacions, és voluntat d’aquest equip de

2008, amb el vot favorable de tots els membres

govern presentar les al·legacions en temps i forma.

assistents.

Informació municipal
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Es valoraran les ofertes i, si no agraden o no són

per l’Alcaldia des de la data de la convocatòria

atractives des d’un punt de vista econòmic, podria

del Ple ordinari anterior fins a la data de la

quedar deserta l’adjudicació. El tipus de tarifa és, en

convocatòria actual

qualsevol cas, el que apliquen els pobles de l’entorn.

Per part del Sr. Alcalde es posa en coneixement

Per tant, el que proposem és aprovar aquest Plec de

del Ple de la Corporació que, des de la data de

Condicions per tal d’adjudicar el servei d’abastament

la convocatòria del Ple ordinari anterior fins a la

d’aigua al nostre municipi sota la modalitat de

data de convocatòria de l’actual, ha dictat decrets

concessió pel procediment negociat. Significa això

i resolucions en què tots els membres en prenen

que les empreses que es convidin ens hauran de

coneixement.

presentar prèviament les seves propostes per tal
d’adjudicar o no el servei.

Aprovació

del

plec

de

condicions

per

a

Es parlarà amb diferents empreses que actuen a la

l’adjudicació de la gestió del servei de l’aigua

zona i, ja que en el Plec de Condicions es preveu,

potable al municipi de Bellcaire d’Empordà

l’alcalde aprofita per convidar el cap de l’oposició,
senyor Joan Geli, a participar en una Comissió de

L’alcalde comença explicant que la millora de la

Seguiment per tal de dotar de transparència i per

gestió i el subministrament de l’aigua del poble és

tal que en aquest assumpte, en ser d’extraordinària

una de les prioritats i que, com tothom sap, ara

transcendència per al municipi, s’impliqui tothom.

s’està gestionant des de l’Ajuntament. Anteriorment
hi havia una empresa contractada al municipi que

A continuació pren la paraula el senyor Joan Geli per,

feia tots els serveis (cobrament i emissió dels rebuts,

en primer lloc, agrair l’oferiment del senyor Alcalde

lectura de comptadors, seguiment i comprovació

en relació amb la seva presència en la comissió

de la qualitat de l’aigua, manteniment de les

de seguiment i per exposar que al seu parer hi ha

instal·lacions, etc.).

problemes amb la gestió de l’aigua i es pregunta
i afirma si comportarà això un augment del rebut

Segueix l’alcalde dient que el fet que es porti ara

de l’aigua. Que la opció que pren l’Ajuntament és

des de l’Ajuntament el servei ha permès comprovar

voler calés (esmenta el cànon) i “fora maldecaps”.

millor la necessitat d’externalitzar el servei, ja que

Així, critica el tipus de licitació que consta en el

s’ha vist que és impossible gestionar-ho amb les

Plec de Condicions i el fet que no s’inclogui tot el

condicions exigibles. Així, per una banda, hi ha el

sanejament del municipi, ja que, al seu parer, aquest

tema econòmic. És a dir, faria falta incrementar la

és el problema d’origen. El que s’havia d’haver fet és

plantilla de personal i, per l’altra, cada cop més, cal

des del principi plantejar la necessitat de fer-ho tot,

gent especialitzada per tal d’oferir un bon servei

sanejament inclòs.

com, per exemple, la detecció ràpida d’avaries,
servei vint-i-quatre hores, mesures que assegurin

Pren la paraula l’alcalde i diu que en el Plec de Condicions

la qualitat de l’aigua, etc.

es preveu la possibilitat que si es considera convenient
s’acabi també fent extensiu a tot el sanejament. També,

Per totes aquestes raons es pensa que el millor és

i en referència amb què el rebut de l’aigua pot ser més

externalitzar el servei a través d’alguna d’aquestes

car, tal com diu el senyor Geli, afirma que ara s’està

empreses especialitzades, tal com han fet els

a Bellcaire molt per sota de la mitjana dels municipis

pobles de l’entorn com Ullà, la Tallada d’Empordà,

dels voltants. L’alcalde diu que la qualitat de l’aigua

Albons… La concessió d’aquest servei ha d’implicar

cada cop pren més importància, que ara les avaries no

inevitablement, la millora del servei.

es detecten en el moment, que els rebuts no arriben

Manifesta l’alcalde que això implicarà més endavant

vostès qui ho gestionen i l’alcalde respon que hi ha un

correctament. El senyor Geli contesta dient que son
un increment dels rebuts, però en qualsevol cas

lampista que ho fa i que, a més, hi ha un tema de

mai superior al dels municipis abans esmentats.

responsabilitat que cal tenir en compte. Esmenta el
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senyor Geli el cas de Palamós, un municipi gran i que

Pren la paraula l’alcalde per explicar que l’objectiu del

ara ha adjudicat tot el sanejament.

Govern Territorial de Salut de l’Alt Empordà és contribuir
a la millora de la salut de la població de referència i que,

Seguidament, se sotmet a votació i s’aprova el Plec de

per a la consecució d’aquest objectiu, la funció bàsica

Condicions, amb els vots favorables dels cinc membres

del Consorci serà l’ordenació, la priorització i coordinació

de l’equip de govern i els vots en contra del senyor Joan

dels recursos del territori. Per tot això, explica l’alcalde,

Geli i el senyor Jordi Antúnez.

la creació d’aquest Consorci del qual ara es pretén
l’adhesió conjuntament amb els seus Estatuts d’aquesta

Aprovació de la modificació de les condicions

Corporació ha de significar, inevitablement, la millora

que regeixen les condicions de la gestió del

dels serveis sanitaris per als ciutadans i ciutadanes de

casalet

Bellcaire. Proposa, per tant, l’adhesió del municipi a la
creació de l’esmentat Consorci i als seus Estatuts.

L’alcalde exposa que en atenció a les demandes que
reben, s’ha acordat modificar parcialment les condicions

A continuació se sotmet a votació l’adhesió a la creació

que regeixen la concessió del casalet i s’ha acordat amb

del Consorci i als seus Estatuts, el resultat és favorable

la concessionària dues modificacions que, en essència,

i la seva aprovació amb caràcter unànime.

són equiparar als habitants de la Bolleria i Sobrestany
les quotes dels de Bellcaire; oferir el servei de menjador

Informacions d’Alcaldia i regidors

(sense cuina) i un horari a partir d’ara ininterromput
des de les nou del matí, tot l’any, fins a les sis de la

La regidora Cecília Barnosell explica que aquest any es

tarda de setembre a juny; i fins a les set de la tarda el

fa la Festa de la Gent Gran. A diferència del que s’havia

juliol i l’agost.

fet es farà anualment i no cada dos anys com fins ara.
Explica, a més, que hi haurà ofici solemne, ball amb

Se sotmet a votació aquestes modificacions i són

l’orquestra Camelot i que pel que fa als acompanyants

aprovades per unanimitat de tots els assistents.

caldrà que paguin vint euros.

Adhesió al conveni per a la prestació conjunta del

Segueix explicant la regidora que finalment ja hi ha

servei de taxi a l’àmbit territorial comarcal

tècnic de joventut, es diu Mar Batallé i que a partir
de demà mateix ja comença. Ja té concertada una

Exposa l’alcalde que a través del Consell Comarcal

reunió amb diferents joves del municipi per començar a

del Baix Empordà s’impulsa el conveni que promou el

concretar diferents aspectes.

Departament de Política Territorial i Obres Públiques
mitjançant el qual es pretén assolir que els ciutadans

A continuació pren la paraula la regidora Mònica Hurtado

del Baix Empordà, independentment del municipi on

per subratllar que ja s’han començat a repartir els lots

visquin, puguin accedir a un taxi, a qualsevol hora i en

corresponents a la campanya “Banc d’Aliment”. Avisa

qualsevol lloc de la comarca.

que si algú vol, encara s’hi pot acollir.

A la pràctica suposarà que si no es disposa de taxi en

Posteriorment pren la paraula la regidora Marta Fuster

el municipi per poder prestar el servei, es pugui accedir

per destacar que un any més hi haurà el Casal d’Estiu i

a un taxi del poble més pròxim. D’aquesta manera el

que es farà el curs de natació. Explica que s’ha repartit

servei de taxi passaria a ser un servei públic a l’abast

un tríptic i que es farà o es mancomunaran alguns

de tots els ciutadans de la comarca.

aspectes de gestió i organització entre els pobles de
Bellcaire d’Empordà, Albons i la Tallada d’Empordà

A continuació se sotmet a votació la proposta, el resultat

i que hi haurà una directora de Casal que ho

és favorable i l’aprovació del conveni per unanimitat.

coordinarà.

Adhesió a l’acord i als Estatuts relatius a la

Segueix la regidora Marta Fuster i diu que s’enceta

constitució del consorci del Govern Territorial de

el curs de cuina, el tercer, i que comença demà, o

Salut de l’Alt Empordà

sigui, des del trenta de maig de 2008 fins al 27 de
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juny de 2008. Hi ha llista d’espera a causa de la

acaba d’anar bé. La regidora Cecília Barnosell recalca

bona acollida que ha tingut. Recorda també que s’ha

que canviar el sistema no seria la solució. Es mirarà de

atorgat la subvenció per tal de comprar material

canviar d’empresa si persisteixen les deficiències.

esportiu consistent en dues cistelles de bàsquet.
Per altra banda, el senyor Jordi Antúnez pregunta a
En referència amb el tema de l’escola la regidora recorda

la regidora Marta Fuster si té clar que, en cas que hi

la reunió amb el delegat d’Educació, senyor Otero, per

hagi una directora del casal d’estiu, no pot compartir

replantejar la renovació de l’escola. S’està pendent que

diferents pobles. La regidora Marta Fuster contesta

vingui un tècnic de Departament per copsar la viabilitat

que malgrat haver-hi una única directora encara s’està

del projecte. L’alcalde afegeix en aquest punt que això

elaborant l’organigrama.

suposarà que la guarderia canviï de lloc.
A continuació pren la paraula el senyor Joan Geli
A continuació pren la paraula l’alcalde per reconèixer

per demanar com està el tema de les rotondes al

que, efectivament, els terrenys a on s’ha d’ubicar la

centre del poble, el tema del rec del Molí i el tema

deixalleria municipal es van comprar per l’Ajuntament,

de la subestació de FECSA ENDESA. Pren la paraula

tot i que no estan registrats. S’està procedint a practicar

el senyor Alcalde per contestar i manifesta que, pel

la inscripció a nom de la Corporació municipal. Així

que fa a la companyia elèctrica, hi ha converses i,

mateix, informa que s’ha realitzat una reunió a Mas

pel que respecta al rec del Molí, les darreres pluges

Badia on s’ha explicat la construcció per part de l’Agència

han motivat que s’hagi parat per esperar que les

Catalana de l’Aigua d’una canonada que passarà per

condicions siguin millors.

les propietats de tots els regants. Aquesta canonada,
explica l’alcalde, té una doble funció que és transportar
accedir per als seus regadius a l’aigua que transporta.

Jornades Europees del
Patrimoni

Finalitza l’alcalde dient que s’han desbrossat, amb la

Les Jornades Europees del

brigada del Consell Comarcal del Baix Empordà, els

Patrimoni se celebren a tot

l’aigua, però, alhora, permetre que els regants puguin

camins del nucli urbà de la població.

Europa, durant un cap de setmana del mes de
setembre i a Catalunya se celebraran el 26, 27

Precs i preguntes

i 28 de setembre de 2008. Nosaltres també ens

Al torn de precs i preguntes, el senyor Jordi Antúnez

de tot Catalunya i durant aquell cap de setmana

hi hem acollit juntament amb 300 municipis més
pren la paraula per demanar què passa amb el Wi Fi i

es podran visitar elements del patrimoni que

amb la seva fiabilitat. Es reconeix per part de diferents

cada poble hagi escollit, com poden ser esglésies,

membres de l’equip de govern, com la regidora Cecília

castells, ponts, jaciments arqueològics...

Barnosell o el regidor Cèsar Hugas, que manifesten que
el sistema no és eficient, que l’empresa que el gestiona

Us convidem, doncs, a una visita guiada pel nucli

de manera contínua està arreglant-lo però que no

antic del nostre poble, amb una visita al Castell–
Palau, l’Església, la Capella de Santa Maria amb
una exposició del Montgrí després de l’incendi
a càrrec de la Christine Grunder i una visita a
l’església preromànica de Sant Joan.
La visita guiada es farà el dissabte 27 de setembre
a les 11:00 h.
Hi esteu tots convidats!
Àrea de Cultura

14

Informació municipal

Asfaltat de carrers
S’han asfaltat alguns trams dels carrers: Rajaret,
Nord, Mas Rovires, entrada Local Social, Víctor
Català, Montgrí, Ter Vell, Camí d’Ullà i Segalàs
a l’entorn del Rec del Molí.

Moviments demogràfics, segons el Registre Civil
de Bellcaire, des de l’1 de gener de 2007 fins al
30 de juny de 2008.
DEFUNCIONS

NAIXEMENTS
NOM I COGNOMS                              

DATA

NOM I COGNOMS                                            

Bernat Micolau López            
Ilham Hadouz                    
Alfie George King                 
Guillem Orr Saavedra           
Lluc Camps Pagès   
Jofre Ciberta Font
Oriol Aupí Font

14/02/2007
30/08/2007
20/09/2007
18/09/2007
02/10/2007
28/12/2007
03/03/2008

Asunción Casas Plaja                                     
Narcisa Teixidor Ferrer                              
Emília Bataller Mico                                       
Jorge Cortal Nicolau                                      
Maria Teresa Asens Perpiñá                     
Joaquim Puig Casadellà                                 
José Vila Fontanella                                       
Fidel Torrent Teixidor                                                     
José Viñas Font                                            
Maria Àngela Alsina Tarrats                     

DATA
11/06/2007
21/06/2007
22/07/2007
22/07/2007
22/07/2007
30/07/2007
01/12/2007
23/03/2008               
27/03/2008
13/06/2008

MATRIMONIS
NOM I COGNOMS                                                           

DATA

Àngel Montojo Jordán i Ana Fabri Gallego                              
Thomas Steiner i Laura Torrent Puig                                      
Antonio Fernández Agudo i María Iria Renendo Chantres

28/04/2007
08/06/2007
16/06/2007

Carrer Major, 27
Tel 972 76 50 62
Mòbil 629 86 95 95
17141 BELLCAIRE D'EMPORDÀ

Tema
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ENTREVISTA a Mossèn Josep Riera

Quasi 20 anys de servei a Bellcaire
La parròquia de Bellcaire d’Empordà,
d’Albons, Marenyà, Tallada i Tor
en pocs dies es quedarà sense el
Mossèn Josep Riera. A priori, molta
gent podria pensar que això succeeix
cada dia en centenars de parròquies
de tot el Principat, però queda clar
que tota aquella gent que ha tingut
el goig de conèixer la seva persona i
assistir a les seves misses parroquials
no compartirà aquesta opinió i, a
més, reconeixeran que el buit que
deixarà serà eternament palpable.

a persona. Malgrat que reconeix que la seva malaltia
l’ha limitat en moltes de les activitats i intencions de
procrear, sobre el que creu que és millor intenta donar
el seu consell i dóna a conèixer la seva voluntat.
“Quan un vol tenir la raó i l’altre també, saps què passa?
Que hi ha raons”, explicava Mossèn Josep Riera. Sempre
es diu que un acaba el dia sabent, com a mínim, una cosa
nova. Aquest és el meu cas. En conèixer-lo vaig marxar
amb la sensació d’haver après més d’una qüestió de la
vida. Tal com explicava, “pots involucrar-te al poble de
diferent manera: participar en activitats o, simplement,
estar-hi present; passejar pel poble; parlar amb els
veïns del poble o simplement escoltant i intentant
ajudar”. Aquest és el seu cas. Amb la seva arribada al
municipi, Mossèn Josep Riera va interessar-se per les
activitats que hi havia organitzades, i es fa amb tothom.
El perquè, és senzill si s’observa des de la seva postura:

Mossèn Josep Riera –el qual es jubila, per desgràcia de
tots, per una malaltia– va néixer a Sant Esteve d’en Bas
i després d’estudiar per a capellà al Seminari de Girona,
es va quedar durant una temporada a l’arxiu del Bisbat
i va passar catorze anys a la parròquia de Fontcoberta
(Pla de l’Estany) “va aparcar”, com ell mateix assegura,
“en un poble que ha canviat molt, amb coses positives
i d’altres, com en tots els pobles, de diferent manera”.
A l’edat de 66 anys Mossèn Josep Riera ha vist molt
canvis, tant en el món eclesiàstic com en els mateixos
veïns del municipi. “Recordo que quan fa 18 anys vaig
arribar a Bellcaire moltes de les associacions no havien
ni nascut i molts dels moviments existents ara tampoc”.
És partidari de fer canvis, de democratitzar totes les
opinions i sensacions, però sempre sota el consell “de
Déu, perquè les coses es poden fer molt millor i sempre
intentant fer-ho sense fer mal a ningú”. És conegut no
tan sols per la seva implicació al municipi, sinó també
per les seves misses. Particularment vaig poder assistir
a una missa al migdia d’un dissabte festiu i realment
donava goig de veure com encara, en un municipi
petit com Bellcaire, l’església estava plena en la seva
totalitat, no només de la gent de tota la vida del poble,
sinó també de gent de totes les edats i, també, de fora
de Bellcaire. El seu discurs es deu a la fe donada en
Déu, però també per la seva saviesa i experiència com

Mossèn Josep Riera, a l’església de Bellcaire d’Empordà
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“Si vols ser partícip de la gent del poble on t’instal·les has

Fa un piló d’anys, d’això

de saber de quina casa són, com pensen, on treballen i
quines són les seves preocupacions, cosa que s’obté a còpia
de temps llarg”. Tant és així que ha ajudat en algunes de

El mossèn ja ha arribat!
Serà un mossèn trempat?

les activitats que s’hi han

Trempat i molt bon mossèn;

desenvolupat. Fins i tot, va

millor no l’hauríem triat.

donar el vistiplau perquè
a l’església de Bellcaire
s’hi

pogués

realitzar

un concert acústic. Em

D’això fa cap a vint anys,
i no voldríem res més
que el mossèn amb nosaltres es quedés.

comenta una espina que
té i que li fa mal, per una

Però la vida és així:

mala reacció que va tenir

avui per tu i demà per mi,

vers els dos joves que el

no podem triar el destí.

varen organitzar: resulta
que per a aquest concert, de gent de música vinculada a

El mossèn diu: “Déu sobre tot”

Bellcaire, llogaren a Perpinyà un piano, de molta qualitat, i

ens en deixa bon exemple

el portaren a l’església uns dies abans i el col·locaren davant

i un bon record.

l’altar; l’endemà divendres, dia feiner, el mossèn, en entrar al
temple per celebrar la missa i veure que el piano destorbava

En el nostre poble s’ha trobat

per a la celebració, els va dir que el traguessin per a la missa,

amb coses bones i no tan bones;

d’això ara se’n dol. Cal dir que el concert fou un èxit.

dies per recordar i dies per oblidar.
Nosaltres no l’oblidarem tan fàcilment,

Mossèn Josep Riera té molt clar que totes les coses, amb

molt temps estarà en la nostra ment

coneixement de causa, es poden realitzar, però tothom ha
de ser molt conscient de quin paper té a la seva vida i, per

Ja sabem que el temps ho esborra tot

tant, prioritzar-lo. En unes setmanes, Mossèn Riera deixarà

o, almenys, l’amargor del moment

d’exercir la funció de rector a Bellcaire i amb ella divuit

es torna més dolça.

anys de vivències, sermons, consells i, sobretot, estimació

Com vostè sé que faria,

cap a un poble que, de ben segur, l’enyoraran no només

en la nostra pregària

per tot el que ha aportat al municipi, sinó també com a la

sempre hi haurà una oració per al nostre mossèn.

persona que és. Escolta i sap escoltar, però per sobre de tot
intenta postular-se en les opinions de tots, tot i que també

Moltes gràcies per tot.

té molt clar quina és la seva ideologia i per quina creu ell
que s’ha de lluitar. “El manaments de Déu són els que són i,

Consol

per tant, si existeixen, són per complir. Som qui som, però
hem de partir de la base de la fe en la cristiandat”.
Es jubila a la casa del Bisbat de Girona, junt amb altres
capellans que també estan malalts, però ell mateix assegura
que “s’ha d’acceptar”. A més, podrà, de ben segur, gaudir
amb els seus antics companys de professió i relatar, dia
darrere dia, les vivències que han tingut, com han intentat
aconsellar però, sobretot, donar exemples a la vida. I és
que a tots aquells que hem tingut el plaer de conèixerlo, no ens ha deixat indiferents i ens ha fet reflexionar
sobre una vida que, entre tots, podríem fer més fàcil.
Alba Sala

C/ Major, 41 - 17141 BELLCAIRE D’EMPORDÀ
972 788 591

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

tel. 972 78 81 38
fax 972 78 85 13
excavacionsfont@bellcaire.net
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Medi ambient

Els molins de la discòrdia
Una nova infraestructura al cor de l’Empordà
Amb data 3 d’octubre de 2007, s’ha publicat
en el DOG l’anunci d’informació pública sobre
l’autorització administrativa de l’aprovació
del Projecte i avaluació de l’Estudi d’impacte
ambiental del Projecte del parc eòlic Ventalló
i de la seva línia d’evacuació, als termes
municipals de Ventalló, Viladamat, Albons, la
Tallada i Bellcaire.

Muntatge virtual de la ubicació dels molins.

La plataforma incideix en el fet que el parc se situaria en una
serra que va patir un incendi l’any 2006, vulnerant la llei que
impedeix el canvi d’ús de sòl cremat fins, com a mínim, trenta

Aquest projecte significaria la construcció d’un parc eòlic

anys després de l’incendi.

sobre la carena de la serra de Ventalló a Tor, i una línia
d’evacuació fins a Bellcaire, amb la instal·lació de 10 molins

Pel que fa a l’afectació a Bellcaire, aquesta ve donada, a

aerogeneradors d’uns 120 metres d’alçada total i 90 metres

més de l’enorme impacte visual que produirà aquest parc

de diàmetre de pales, i crearia, entre d’altres aspectes, un

eòlic, i dels efectes de veure totalment malmesa una serra

important impacte estètic, visual i paisatgístic sobre un

propera amb un ric patrimoni natural, social i històric, per la

dels pocs punts de gran valor natural i connectiu com és el

línia d’evacuació i la instal·lació de torres elèctriques i que,

d’aquesta serra.

entre tot plegat, lògicament, es veurà devaluat el patrimoni
de cases i terrenys.

Aquesta serra, a més, comprèn un gran patrimoni cultural,
històric i natural com ho demostra, entre d’altres, l’antic

Segons el “Proyecto Básico de Ampliación del Parque Eólico

monestir i castell de Sant Feliu de la Garriga, els pous de glaç i

de Ventalló” realitzat per Endesa, Cogeneración y Renovables,

de calç, els jaciments arqueològics, esglésies preromàniques,

la línia d’evacuació tindrà una longitud de 5.588 metres,

fonts emblemàtiques, el veïnat de Palauborrell, etc.

“instalándose en 32 apoyos metálicos y el conductor será
de aluminio con alma de acero. Se construirá una línea

Davant aquest fet, es va constituir una plataforma ciutadana

subterránea de 25 kV para transportar la energía generada

–integrada per veïns dels diversos municipis afectats i d’altres

en el parque eólico, desde la línea aérea de evacuación del

de les rodalies– per tal d’oposar-se a la construcció d’aquest

parque hasta el punto de conexión o entrega a Compañía en

parc eòlic i, alhora, demanar que els veïns expressin la seva

un nuevo Centro de Medida a instalar dentro del recinto de la

opinió en una consulta popular.

Subestación existente de Bellcaire”.

Per a aquesta plataforma (Salvem el Terraprim), els parcs

A més, com sembla ser, ja que dins del municipi de Bellcaire

eòlics s’haurien de construir en zones més degradades i amb

no hi va cap aerogenerador, no hi haurà cap mena de

menys impacte paisatgístic. A més, no hi ha dades de vent

compensació econòmica. En aquest sentit, doncs, Bellcaire

fiables per poder estimar la producció d’energia que generarà

patirà, per la seva proximitat, tots els efectes del Parc Eòlic i

el parc. Per altra part, segons Salvem el Terraprim, el parc

no rebrà, a més, res a canvi.

eòlic afectaria negativament tant a l’avifauna que nidifica a
la zona i els voltants com a la que es troba de pas camí del

La solució a la construcció de parcs eòlics –com el de la serra de

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, a tan sols uns 5

Ventalló–, segons els col·lectius de defensa del medi ambient,

km de distància.

passa evidentment per la potenciació d’energies netes que
reduïssin el consum d’altres energies fòssils, però no pas a

Aquesta plataforma alerta, també, que la construcció dels

qualsevol preu; i sobretot, per un canvi en el model d’energia

nous vials d’accés al parc eòlic i els d’interconnexió entre els

del país i del consum que en fem tots els ciutadans.

10 aerogeneradors destruiran patrimoni de l’arquitectura rural
tradicional de pedra seca i altres jaciments arqueològics.

Carles B. Gorbs
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Josep Bellapart Vilà
Vaig néixer el dia de Sant Pere, el 29
de juny de 1923, i els meus pares
eren en Martirià Bellapart Pujol i la
Maria Vilà Guday. Dels avis paterns
recordo el nom de l’avi, en Josep
Bellapart Payet, de Bellcaire. L’àvia
era de can Pujol de Colomers. Els
avis materns varen ser en Joan Vilà
de Bellcaire i la Caterina Guday de
la Tallada. Tinc un germà més petit,
en Carlos, que té quatre anys menys
que jo i que viu a Barcelona.
Els avis paterns, primer eren els masovers a can Perich,
actual plaça dels Comtes d’Empúries número 9, i després
varen anar a la casa pairal de can Llapart, l’actual Orient
número 15. Era una casa molt petita i quan vaig tenir
quatre anys l’avi i el pare es van llogar de masovers

El dia del casament.

a can Bofill, a la cantonada entre el carrer Major i el
carrer Tramuntana. Era un mas propietat de la família

i la que sobrava la portàvem a un camió que ens la venia

de la Caterina Albert, de l’Escala, i ens hi vàrem estar

a buscar amb cantines. Aquesta llet la portaven a Castelló

durant quasi 40 anys. Mentrestant, la nostra casa la vam

d’Empúries, on la tractaven i en feien formatges.

arrendar i s’hi estava l’Àngel Colgat.
La casa on vivim ara la vàrem construir l’any 1962
La feina d’aquell temps era cuidar les quatre o cinc

perquè la nostra casa era molt petita per viure-hi i tenir-

vaques, els dos cavalls que teníem per treballar la terra,

hi bestiar. Vàrem comprar el terreny a en Grau de Jafre.

la userda, el blat de moro, el blat, la civada, les faves...

Recordo que aquell any es va trencar la resclosa de

També munyíem les vaques i venia la gent a buscar la llet

Colomers i no baixava aigua al rec del molí i al poble no
hi havia aigua. Les fonts també es varen assecar i només
hi havia el pou de davant de can Talla per anar a buscar
aigua, ja que era molt fondo. Tampoc no es podia anar
a rentar la roba al rec ni al safareig que hi havia al molí.
Però aquell any, el poble va estar quasi un any sense
aigua i, per aquest motiu, es va buscar de fer un pou nou
i es va perforar la Font de Montserrat on també s’hi va
construir un safareig.
Abans, l’aigua del rec era molt neta, tan transparent
que es veia el fons, en bevíem i ens hi anàvem a
banyar. L’aigua es va embrutir quan varen construir
les fàbriques de paper a Sarrià. Abans les cases que

Família Bellapart. L’avi, els pares i els dos nens.

no tenien cisterna anaven a buscar aigua al rec amb
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bótes, que després buidaven a dins dels pous i així quan
necessitaven aigua la pouaven.

d’Hermanos de Figueres a fer comerç. Allà hi era intern,
només tornava al poble per les vacances i hi anava
amb la SARFA. També hi va anar el meu

Nosaltres vàrem poder fer les obres
i construir la casa gràcies a l’aigua
de pluja que havia quedat en una

germà a estudiar, ell va fer batxiller
i després va anar a la Universitat
i va estudiar química. Va anar a

guixera que hi havia al cantó de

treballar en un laboratori de

la casa. Quan vàrem tenir la

química a Barcelona, i gràcies

casa acabada vàrem tapar la

a ell vaig conèixer la que va

guixera, que va ser una de les

ser la meva dona, la Mercè

primeres feines de l’empresa

Vallvé, ja que va ser ell qui

Excavacions Font.

ens va presentar. Ella és

Al poble, abans hi havia

Tarragona, i com que havia

de Constantí, al cantó de
quatre o cinc guixeres, una al

quedat sense pare ni mare,

cantó de casa i la resta al puig

havia anat a viure a Barcelona

de davant on hi ha can Barceló.

a casa d’una tia i treballava en

Com que antigament no hi

el mateix laboratori farmacèutic

havia camions, tot es traginava
amb carros i s’havien de buscar els
materials a prop de casa per poder
fer les feines i per això aquí a Bellcaire
teníem guixeres on s’extreia la pedra que
després es portava a coure en uns forns que hi
havia a can Matas, al cantó de can Salleras. Allà la

que

el

meu

germà.

Vàrem

festejar durant tres anys, jo anava
tot sovint a Barcelona, anava a Flaçà
amb moto i després agafava el tren cap
a Barcelona. Era un tren amb els vagons
de fusta i que funcionava amb carbó. Al carrer
València de Barcelona tots els edificis eren ben negres,

pedra es coïa per fer guix que més tard s’utilitzava per

fumats pel fum del tren. La Mercè, primer em va dir

a la construcció. No era un guix blanc com el que estem

que no volia venir a Bellcaire, però al final com que

acostumats, sinó més aviat negre. Durant molts anys es

ja tenia la casa quasi feta, vaig poder convèncer-la i

va treure molta pedra d’aquestes guixeres, però jo no

ens vàrem casar el 22 d’abril de 1965 a la parròquia

ho he aconseguit, només ho he sentit explicar.

de Sant Ildefons de Barcelona. De viatge de nuvis
vàrem anar a Montserrat i a Tarragona i cap a casa.

El que fèiem quan érem petits era anar a buscar

Primer vàrem viure a can Bofill, però al cap de poc ja

“vidrets” (quars cristal·litzat) a aquestes guixeres, que

vàrem estrenar la casa, on ja hi va néixer en Josep,

ho consideràvem com una joia. Abans aquestes guixeres

el nostre fill. A la casa vàrem construir una nau gran i

eren basses i hi havia peixos i tot!, sobretot tenques, i

volíem tenir-hi bestiar. Primer hi volíem tenir vaques,

gent del poble els anava a pescar com, per exemple, en

però una vaca va tirar una coça a l’avi i el va matar;

pare d’en Carlos Fuster, en Quim.

per això vàrem decidir millor engreixar pollastres i
truges. Les gàbies de les truges també va ser una de

L’avi quan era petit em deia “nen, vine que menjarem

les primeres feines d’en Grabalosa. Per construir-les

tall”, i volia dir que menjaríem rates. Això que nosaltres

vàrem anar a veure una granja a Parlavà per veure

ara trobem tan esgarrifós abans era normal i la gent les

com es feien, o sigui, que va fer provatures aquí a

anava a caçar al rec del molí. No es menjava gaire carn

casa. A la cria de pollastres encara s’hi dedica el

i no ens feia fàstic de menjar rates, però hem de pensar

nostre fill, en Josep.

que tampoc res no estava brut ni contaminat com ara.
El meu avi matern era el carter del poble i cada dia
Vaig anar a escola aquí al poble, primer amb el iaio i

anava caminant a l’empalme, a recollir el correu o

després amb el senyor Flavio, que varen ser els mestres

a portar-ne, i també recollia els diaris que tenien

durant molts anys. Hi vaig anar fins als 12 anys, després

subscriptors, que portaven els cotxes de Torroella.

vaig anar un any al col·legi dels Fossos, un col·legi

Més tard, l’avi Vilà va obrir el cafè perquè al seu fill
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gent als cafès hi havia gramola per
fer ball els diumenges a la tarda.
A can Vilà, després de la guerra,
va començar a fer cine i també
va tenir la primera televisió. Per
anar-la a veure cobrava entrada
i hi anava molta gent, tant de
Bellcaire com de l’Escala, perquè
la muntanya del Montgrí evitava
que els arribés bé el senyal i quan
feien partit de futbol, els escalencs
venien tots a Bellcaire a veure’l.
Durant la guerra, com que l’oncle
va anar a la guerra, amb el requetè
a Pamplona, a vegades anava a
ajudar al cafè els diumenges.

Els avis Vilà.

gran, en Miquel, no li agradava gaire treballar. Quan

L’any que va baixar el riu, la tardor de l’any 1940, va

el negoci va ser engegat, en Miquel va marxar a fer

ser un any que hi va haver molta sequera i llavors a

gracioses a Palafrugell, després a Melilla, a l’Argentina, i

la plana es van ajuntar el Ter, el Fluvià i la Muga. Aquí

s’hi va quedar el germà petit, en Josep, amb el negoci.

va ploure molt poc, però a muntanya sí que ho va fer i
van baixar els rius. I des del Padró es veia tota la plana

Varen obrir el cafè abans de la guerra, i en aquell

com una mar d’aigua.

temps hi havia tres cafès a Bellcaire: aquest que era
més aviat de la gent del partit de dretes; després hi

Quan varen fer els pantans al Ter ja es van acabar les

havia can Ramon, dels pares d’en Custals, al cantó de

vingudes dels rius, a més, ara plou menys que abans!

can Minguet, que dóna tant al carrer Molí, més aviat
afins al partit d’esquerres i després hi havia can Badia,
al cantó de cal Ferrer, que era neutral. Per atreure la

Anècdota del canti de llauna
Cada dia acompanyàvem a pouar aigua al rec amb un
càntir per tenir aigua fresca, i com que el trencàvem tot
sovint, ens en varen comprar un de llauna a mercat a
Torroella.

Transcripció: Montse Casas
Text: Mariona Font

La família Bellapart, l’any 1967.
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L’escola

L’AMPA: una entitat que fa poble
Els darrers anys, la revista El Castell ens
dóna l’oportunitat de fer-nos sentir com
una entitat del poble que té coses a dir, i
l’AMPA no en desaprofita l’ocasió.
És per això que el que llegireu a
continuació no és res més que el recull de
la feina feta durant el curs escolar 20072008 i algunes reflexions en veu alta.
Pel que fa a l’escola, ha passat per moltes etapes,
mestres, infants i famílies de Bellcaire i nouvingudes.
Fins i tot, hi va haver uns temps en què hi havia pocs

aprofitar bé tots els espais o bé fer-ne una de nova

alumnes i potser s’havia plantejat tancar-la. L’esforç

començant de zero en una nova ubicació. L’AMPA

d’un equip humà i la convicció d’un poble ha fet

creu que es trobarà l’opció més adient a les nostres

sempre que l’escola miri cap al futur. Tant és així que

necessitats.

el proper any serem 67 alumnes, 5 mestres–tutores,
4 itinerants, i un total de 51 famílies.

Pel que fa a les actuacions, hem passat un altre curs
escolar deixant enrere moltes coses de les quals, de

L’escola se’ns fa petita! Tenir una escola al mig

ben segur, en guardarem un bon record. Nosaltres

del poble és ideal, però actualment hi ha una

també volem aprofitar per fer un breu recorregut

manca d’espai considerable, i cal que entre tots

a totes les activitats que hem promogut durant

ens replantegem com podem fer front a aquestes

el curs 2007-2008. Totes les activitats, tot i que

mancances. Tots sabem que s’està treballant entre

tenen l’objectiu de recaptar diners, també és cert

l’Ajuntament i el departament d’Educació per trobar

que implícitament fan que hi hagi cohesió social i

la millor opció per a la nostra escola. Podem dir

convivència al poble.

que hi ha dues opcions: rehabilitar tota l’escola per
La primera trobada va ser al mes de novembre amb
la Castanyada, considerada com una festa més del
poble. Al desembre, l’escola organitza la representació
de teatre dels pastorets al local social i el pessebre
vivent al pati de l’escola, gràcies a la col·laboració
de les famílies que s’impliquen desinteressadament
en el muntatge i organització d’aquestes activitats
i, any rere any, es va millorant l’escenografia de
cada representació. Cal destacar que aquest any
hem estrenat un bastidor per poder penjar els nous
decorats pintats a mà. Enguany, amb el sorteig de
la loteria de Nadal, vàrem ser agraciats amb els dos
últims números del segon premi. Amb la recaptació
del premi, l’AMPA va fer una donació a l’escola d’un
ordinador. I per acabar l’any es van poder celebrar 3
dies de quina. Agraïm les aportacions realitzades per
les diferents empreses col·laboradores, com a tota
la gent que hi va assistir. Coincidint amb la “festa
petita” de la Divina Pastora es va celebrar la Fira
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L’escola
Escolar amb els habituals jocs de cucanya i per segon

en el cost del menjador escolar, per considerar-lo un

any consecutiu diversos tallers de manualitats, com

servei bàsic, educador cohesiu entre els nostres fills

també la venda de llibres i roses.

i imprescindible, en molts casos, per a la conciliació
de la vida laboral i familiar.

Aquest curs, també, l’AMPA s’ha beneficiat d’un
programa del departament de Benestar Social de la

També cal apuntar el fet de que un dels membres

Generalitat en el qual s’ofereix un espai de xerrades,

de la junta de l’AMPA ha entrat a formar part de la

debats i reflexions d’interès educatiu per a totes les

junta de FAPAC (Federació d’Associacions de Mares

famílies.

i Pares d’Alumnes de Catalunya), on es treballa per

Per segon any consecutiu, l’escola ha assistit en el

aconseguir ser l’òrgan de relació i coordinació entre

Certamen de lectura en veu alta. L’AMPA vol felicitar

les AMPAS, amb l’objectiu de potenciar les seves

la Paula Espada i la Júlia Gifre per la seva participació,

possibilitats d’actuació i la consecució dels seus

que han deixat l’escola de Bellcaire en una molt bona

propòsits.

posició. Felicitats Paula i Júlia!
Des del punt de vista de la Junta
de l’AMPA, fem una valoració
positiva de com s’ha desenvolupat
el curs i us convidem a seguir
col·laborant per tal de millorar dia
a dia el funcionament de l’escola.
Bon

estiu

i

bona

festa!

Ens

retrobarem al setembre... A totes
les famílies, recordeu que el 9
setembre, a les 21:30 hores, hi
haurà la reunió d’inici de curs
amb l’equip de mestres.
L’AMPA CEIP El Rajaret
I per acabar el curs, al mes de juny, es va celebrar
la festa de Fi de Curs, malgrat que el temps no
va acompanyar, es van poder realitzar totes les
activitats programades al local social: espectacle
infantil amenitzat pel grup “Circ Nic”, exposició de
fotos de les activitats realitzades durant tot el curs,
obsequi a tots els alumnes i mestres d’una samarreta
com a record de l’escola i interpretació per part dels
nens de la cançó “Qualsevol nit pot sortir el sol” del
cantautor Jaume Sisa i, després de parar taules, un
bon sopar amb gresca i xerinola.
A banda de totes les informacions esmentades, ens
agradaria donar a conèixer una iniciativa de la qual
l’AMPA en forma part. Des del passat mes de març,
la nostra AMPA va acordar adherir-se al manifest en
relació amb el servei del menjador escolar, promogut
per diferents AMPAS del Baix Empordà, i en el qual es
demana una participació necessària de la Generalitat
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Notes sobre l’edifici de l’església de
Sant Joan de Bellcaire
Plantes de l’edifici segons l’ordre de construcció fins arribar a l’estructura actual

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Notes i comentaris sobre aquest
nostre temple

Figura 4

Hem d’agrair la constància dels nostres dirigents locals,
sobretot els batlles que, des de la dècada dels 50, una i altra
vegada insistiren a organismes superiors, principalment

L’Església de Sant Joan i El Castell són els monuments

la Diputació, i després també a la Generalitat restaurada,

més importants de Bellcaire. L’Església de Sant Joan se

per tal que fos reparat aquest bell temple. També cal

salvà en el S. XVII d’una ampliació, que en el fons hauria

agrair-la als especialistes del país, com Oliva i Prat i Joan

estat una destrucció de parts de l’edifici, les afectades per

Badia i Homs, que elevaven les seves veus en aquest

fer l’ampliació. No s’amplià perquè es transformà tota la

sentit. De fet, sé que fou restaurat el 1960 i 1962; pels

part de ponent del castell en església que passà a ser la

volts del 1.977; sobretot la gran restauració del 1981 a

parroquial. Cal dir que per aquell temps s’ampliaren o es

1984; i l’última s’inicià el 1985 i durà uns dos anys, que

destruiran totalment quasi totes les esglésies parroquials

principalment fou complement i conclusió de l’anterior.

dels pobles veïns
Recordem que en aquest temple ja no hi havia culte i que
D’aleshores ençà l’església de Sant Joan fou només

la parròquia feia la seva servitud en el temple parroquial,

l’església del vell cementiri, que és com dir bastant

per tant, l’església de Sant Joan era lliure de càrregues

abandona i, per tant, el deteriorament hi tenia el terreny
més abonat. Passada la guerra civil, anul·lat aquell
cementiri (ja hi havia l’actual), havent sortit moltes
esquerdes a les seves parets, i nombroses goteres a la
teulada, tretes les pintures romàniques..., aquell edifici
cada vegada era més ruïnós, fins una aulina s’havia fet
gran damunt mateix de la teulada –com em contava un
feligrès– i la porta de migjorn estava tapiada perquè la
terra hi arribava més amunt de la meitat... En les fotos
de l’Empordà I, de Joan Badia Homs, es pot veure una
mostra d’aquella trista situació.

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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Joan Badia i Homs L’Arq. Med.
l’Empordà - 1977

Full inauguració en la
restauració culte religiós - 1984
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aquestes pedres les buscaren per l’entorn i altres
llocs. Tant el temple com el seu entorn, ara són una
passada, dóna gust entrar-hi. Els treballs més forts
han estat els de solidificació dels fonaments de l’edifici,
el drenatge de l’entorn, el nou talús d’obra, i en gran
manera, ampliat que rodeja l’exterior de l’absis en la
part més oriental i que permet passar en ell de migjorn
a tramuntana i contemplar el bé de Déu d’aquest absis
romànic llombard amb el seu conjunt de 5 grups de 4
finestres cegues (3 en l’esmentat absis i dos en l’espai
del presbiteri, una per banda).
La pregunta que hom es fa és si és molt antic aquest
temple. I la resposta unànime és que, exceptuant petits
aspectes com algunes finestres de doble biaix i la porta
de ponent (la que dóna a la carretera), tot ell ja ve
del segle XI (presbiteri, naus, transsepte...). És més,

Catalunya Romànica - 1989

Catalunya a l’època carolíngia
en el treball d’Eduard Carbonell
1999

aquestes construccions, exceptuant l’absis romànic, ben
segur que tenen uns precedents anteriors que degueren
ser construïts amb materials febles i que foren refets en
aquest temps del segle X-XI.
Vista la construcció hom sol dir que el transsepte, i més
en concret els seus braços, (això és, aquest dos recintes
que vénen a continuació de les naus laterals en la part
de llevant, o dit amb altres paraules, aquell espai on hi
ha el sagrari per un cantó i l’espai on hi tenim la pica de
batejar), és la part més antiga del que es veu; després
d’això ja vénen les tres naus, però tots opinen que són
quasi del mateix temps.
No explico tots els arcs de mig punt allargats com de
ferradura, que apareixen en molts llocs, com tampoc
la volta de canó de mig punt també allargada de la

i la seva restauració no perjudicava el servei religiós de

nau central...

Bellcaire.

plànols que he transcrit ho expliquen molt bé. Sobre

Els treballs dels llibres que porten els

la construcció en espiga, que en trobem en la paret de
M’han dit que una de les primeres coses que s’hi restaurà

tramuntana, remarco el que sobre opus spicatum ens

fou la teulada, i per dues vegades. En l’última vingueren

explica el nostre Dr. Eduard Carbonell i Esteller –fins fa

a restaurar-la gent de muntanya que hi posaren teula de

poc director del Museu Nacional d’Art de Catalunya– que

pissarra, una innovació per a una edificació de l’Empordà,

és un estil que perdura, i que per ell sol no podem datar

quan el més lògic i adient hauria estat restaurar-la amb

una construcció.

teula; ara ho tenim així, i no ens desagrada del tot.
Si ens fixem ara en el terra d’aquesta església, més en
No sé, ni puc, repassar tot el que s’hi ha fet. S’han tret les

concret en el de la nau central, admirem que 3/4 parts

esquerdes de l’absis i de les parets, de tal manera que

de la mateixa nau és un gran empostissat (parquet)

si volguéssim saber on n’hi havia abans no ho trobaríem

molt ben ornamentat (i dintre el qual vegem la llosa de

pas, perquè els qui ho repararen hi col·locaren pedres

la tomba d’un capellà). Al presbiteri, a l’entorn de l’altar,

ajustades i convenients a l’espai on havien d’anar, i

també hi trobem parquet. La forma d’aquest conjunt
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de parquet és quadrada, tirant a trapezi. (El transsepte
–fig.3– se’l data com a preromànic –fig.5–; i les naus –fig.
4–, de preromànic –fig.5–; mentre que l’absis actual

se’n ressentís. Per això, actualment s’estan fent els
treballs de refonamentar totalment l’edifici, a fi i efecte
d’assegurar la consolidació de l’església...” .

segur que és romànic –fig.5–).
Tot el que el Sr. Jaume ens ha descrit és el que ara
Fins fa ben poc, em semblava que aquests conjunts de

veiem realitzat quan entrem dins el soterrani: les rases,

parquets, el de la nau central i el del presbiteri, només

diferents punts de refonamentació, un mur de terra que

indicaven que a sota havia estat excavat i que era el

corre pel mig de la nau central fins a la tomba i que ens

lloc del soterrani que es podia visitar. També creia que a

indica on es trobava el nivell de la terra ferma.

la vegada servia d’ornamentació, però quan recentment
vaig entrar-hi per primera vegada vaig adonar-me que

L’edifici,

els dos conjunts de parquet estaven emmarcats amb

mossaràbiga, anterior a la litúrgia romana? Les figures 1

rectangular,

no

podria

ser

una

església

pedra i que aquesta pedra coincidia exactament, en el

i 2 tenen molta semblança amb l’església de Sant Romà

que vaig observar, en els vestigis de parets d’un edifici

de Sidillà o de Les Arenes.

anterior.
Cristian Folch Iglesias en el seu treball “El poblament al
Més gran fou la meva sorpresa i satisfacció en veure

Nord-est de Catalunya durant la transició a l’edat mitjana

que revelaven ben clarament el rectangle de la nau que

–segles V-XI–”, publicat en un fragment als Annals de

en el plànol del full que es repartí en l’acabament de les

l’Institut d’Estudis Gironins de l’any 2005, esmenta la

obres del 1981-1984 i restauració del culte catòlic del

nostra església junt amb una colla d’altres que tenen

diumenge 8.4.1984 apareixia com a paleocristià (figura

nau rectangular, absis trapezial i la presencia d’arcs de

6, any 1984; i figura 1) i que el quadrat o trapezi de

ferradura, i conclou que podríem afirmar, sense cap

l’empedrat del presbiteri revelava les parets d’un absis

mena de dubte, que aquesta estructura de les esglésies

quadrat, tirant a trapezoide, i que en aquest full era

es pot atribuir a cronologies dels segles VIII-IX.

d’època preromànica (figura 6 any 1984; i figura 2).
Crec que havia tingut lloc aquesta descoberta a principis
del 1981. Fou una gran i bona notícia. Es varen datar
aquells vestigis com a signes d’una església paleocristiana.
El rajaret se’n va fer ressò i en el núm. 8 d’aquell any, el
de la primavera, ho divulgà en un preciós i concís article
de Lluís Saballs, Eduard Torrent i Isidre Gallego, els quals
per fer-ho més entenedor hi ajuntaren un dibuix de la
planta de l’església, però, en ell, no hi consta encara el
lloc (el rectangle) on es trobaven els vestigis d’aquesta
descoberta. Per error, en el full del 1984 ens dibuixa
aquest absis lateral com començant al mateix inici de la
paret nord del transsepte, quan en la realitat és tal i com
els dibuixen els altres i tothom pot veure.
En el Punt Diari (14.04.81) el corresponsal (el Sr. Jaume)
explica les obres que s’estan fent a Sant Joan i les
seves troballes recents “En primer lloc, cal dir que, bo
i buscant el terra primitiu, se n’adonaren que l’església
s’havia bastit sobre una edificació anterior que sembla
ser paleocristiana. Això ha portat a què s’hagi hagut de
fer un rebaix considerable de terra de l’interior, i vist el
tipus de terrenys on és edificada i el fet de ser bastida
sobre un edifici anterior, hi havia el perill que l’església

Parròquia
Aquests vestigis d’una anterior església (fig. 1) que

27

També voldria citar que he intentat llegir les lletres del

s’anomenà paleocristiana s’avenen amb el presbiteri

sarcòfag del frontis i de moment només he tret l’aigua clara

rectangular (fig. 2 ) i amb l’actual, el romànic; també amb

que hi fou sepultat un tal Bartomeu, que morí el 1330.

els braços del transsepte (fig. 3). En canvi, el presbiteri
actual, per encaixar amb la nau central actual pel cantó

Haureu notat que en entrar dins aquest temple hom no

de tramuntana, ho ha de fer passada la paret de la nau,

sent olor de resclosit o de local tancat, ja que s’ha salvat la

com queda ben palès en el transsepte, i ho manifesten tots

humitat per mitjà d’una ventilació de tot el soterrani, l’aire

els quatre plànols enters presentats, això és, els dels anys

hi circula des d’un respirador situat al punt més oriental

1977, 1984, 1989 i 1999.

del talús nou que sosté l’absis, fins a dalt la teulada en la
part nord-oest i passa per un tub de canal que hi ha a dins

Referent a aquests plànols, voldria anotar que el primer

l’edifici en el lloc de la sagristia.

no porta ni podia portar cap signe d’absis quadrat ni de
l’edifici rectangular perquè no s’entenia cap notícia. Dels

I acabo amb les paraules que dic a tots els que els explico

altres, tots ho porten, però el de la Catalunya Romànica

aquesta església, que és una gran meravella i una joia, i que

només el de l’absis. Cap d’ells porta un absis en la nau de

d’això se n’adona tothom, sigui de carrera o no, però que una

migjorn. I el de la part de tramuntana, en els dos últims,

meravella millor som totes i cada una de les persones, perquè

insinuen que fa referència a l’absis rectangular.

tots hem estat creats per Déu amb sement de vida eterna.

Observem com la nau central actual és més estreta que

Josep Riera i Berga,

els vestigis de l’edifici primitiu rectangular i també parem

rector de Bellcaire

atenció en els punts d’unió d’una amb l’altra.
Voldria anotar que des de les tres portes actuals es veu
directament l’altar i la volta, això ens pot explicar el perquè
l’arc de la paret que separa la nau lateral de migjorn del
transsepte en la part interior té aquella base.

Dono el meu agraïment a tots els que m’heu ajudat a estudiar l’església:
Narcís Camps i Montserrat Bonmatí; Joan Pellicer; Miquel Giró...; Enric
Nadal, els del Mas, Catalina del Mas Roviras, els matrimonis Joan Salom
i Paquita i David Maleon i Marisa, amb qui per primera vegada vaig
entrar al soterrani; Josep Alabau i Coloma; el Sr. Buscatò del Patrimoni
de la Diputació,... i molts i molts altres, però, sobretot, he d’agrair la
gran col·laboració en la part informàtica de la Ceci Barnosell, que hi ha
esmerçat temps llarg i paciència

P R A V I M A R S .L .
Ap. 235 - Tel. 972 77 19 57 - 17130 - L'ESCALA

ENIGEST, SL
c/ Bonaventura Carreras Peralta, 5, pral
17004 GIRONA
Tel: 972-21-56-71 Fax: 972-22-11- 40
e-mail: enigest@enigest.com

EMPRESA D’ENGINYERIA CIVIL, SERVEIS I GESTIÓ
-

Ha redactat projectes d’obres marítimes, com ara el nou port esportiu de Roses.
Ha redactat projectes de carreteres, com el desdoblament de la carretera A-26 de Besalú a Olot.
Ha redactat projectes de ponts, com ara la passarel·la atirantada de Sant Antoni de Calonge.
Actualment es troba redactant projectes d’infraestructures al municipi de Bellcaire d’Empordà.
Ha portat a terme la direcció i control d’infinitat d’obres dins la província de Girona.
Amb un equip pluridisciplinar de persones i mitjans realitzem tot tipus de projectes d’enginyeria
civil, assessorament tècnic a particulars i empreses, així com direccions d’obra.
Els nostres camps d’actuació passen pels de l’enginyeria civil, enginyeria industrial, enginyeria
mediambiental i urbanisme.
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Davant la casa en què jo vaig néixer i vaig passar part
de la meva infància (carrer del Molí, 46, de Bellcaire)
en Perich hi tenia la seva païssa (casa i païssa eren del

Quan jo era petit, recordo aquell aparell
que anomenàvem “la premsa d’envelar”
(una altra activitat que ha quedat
obsoleta), consistent en un caixó de fusta
d’uns dos metres d’alçada, amb dues
rodes d’un diàmetre aproximat de 70 o
80 centímetres.

mateix propietari). Fa uns quants anys que el seu fill,
en Pepito (e.P.R.), resident en aquell moment a Llinars
del Vallès, va convertir la païssa en segona residència.
Sovint venien a embalar. Desenganxaven l’animal i
treien les rodes de la premsa, la deixaven descansar al
terra i la col·locaven al lloc oportú per arribar-hi amb
les palades d’userda

A mi, per la seva estètica, i salvant les distàncies, em

La premsa, aquell caixó de fusta de 2 metres d’alçada,

recordava aquelles carretes tirades per una quadriga que tant

mesurava uns 90 centímetres de llarg per uns 70

es van popularitzar en les carreres d’aquesta composició de

d’ample. AI centre de les cares de 70 cm. (o sigui:

cavalls en la famosa pel·lícula “Ben Hur”, Això sí, aquestes

davant i darrere) hi havia una cremallera metàl·lica a la

eren tirades per un sol animal i no, precisament, per a

qual anava subjectada una tapa de la mida interior de

competir. Anaven de païssa en païssa a empacar la userda

la caixa que la feien baixar premsant, dent a dent, fins

(excepcionalment també la palla) quan el pagès l’havia venut.

a la meitat de l’aparell i a les quals s’acoblaven unes
barres de ferro.

La userda o alfals seca s’emmagatzemava a les païsses
i, quan el propietari ho considerava oportú pel preu, era

La premsa anava servida per dos homes. Un tirava la

venuda, però abans s’havia d’embalar. Els compradors

userda dins, i l’altre l’anava escampant i pitjant amb

que més recordo que es dedicaven a aquest negoci

els peus de manera que quedés ben repartida. Quan

eren: en Clavaguera, de Sant Feliu; el Carlí, de Verges

estava plena fins a dalt, posaven la tapa i, un de cada

(pare dels germans Roura); en Riera, de Verges també;

costat, anaven fent-la baixar fins a l’última dent de la

el Pèsol (Bofill), de Torroella, etc.

cremallera.

BAR

LOCAL SOCIAL
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)

DE BELLCAIRE

Menús, brasa i... SOM ELS MILLORS!!!
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Cada dent que baixava requeria un esforç més gran,

Quan l’empacada ja s’havia realitzat i les “bales” estaven

calia repenjar-se a la barra de ferro corresponent a cada

apilades arribava el camió del negociant comprador

un, ja que com més comprimida més esforç s’havia de

amb el xofer i un ajudant. Els dos es protegien de la

fer per compactar-la.

picor que causa la userda seca i que era molt molesta
amb una “caputxa” feta amb una “saca” i s’ajudaven

En aquell temps era freqüent veure
a les carreteres camions encimbellats
que semblaven piràmides ambulants.

amb un “ganxo” de ferro.
L’ajudant es carregava una “bala” a l’esquena i
l’aguantava amb el “ganxo” fins a dipositar-la a la

Llavors, en un punxó llarg que portaven hi enfilaven un

plataforma del camió. El xofer les repartia fent sostres

fil ferro i, per uns forats que hi havia, el feien passar

i assegurant l’estabilitat. A mesura que anaven pujant

d’un costat a l’altre i el lligaven. Em sembla que hi feien

pisos arrambaven una escala al camió i l’ajudant cada

dues o tres lligades. A continuació llevaven la tapa,

cop pujava més amunt mentre el xofer les anava

obrien una porta de baix la premsa i treien la “bala”

repartint i assegurant.

ben empacada. Les apilaven en un cantó a punt de
carregar-les al camió.

Una vegada el tenien ben encimbellat, es lligava
la càrrega amb llibants i es tensaven amb el

Recordo, com si fos ara, la fressa característica,

“torn” a fi de garantir-ne l’estabilitat que moltes

barreja de ferro i fusta, que feien les palanques amb

vegades, a causa de l’estat de les carreteres,

la cremallera i, sobretot, la retirada, amb catapulta, de

perillava.

la tapa.
En aquell temps era freqüent veure a les carreteres
Tinc present, especialment, una parella d’embaladors,

camions encimbellats que semblaven piràmides

molt mainaders i simpàtics amb mi, que era una criatura.

ambulants. Avui això no seria possible, ja que

Un era molt alt i prim, venia de Torroella i l’hi deien “Llos”.

l’alçada de la càrrega està regulada per llei.

L’altre era en “Sureda”. Venia de Santa Caterina i tenia
quelcom a veure amb la família que regentava l’ermita.
Una vegada que els meus pares m’hi van portar,
recordo que aquell home es dedicava a poar aigua del

Valentí Llorens Pagès

GIROPES

pou i repartir-la a tothom que en demanava i jo estava
intrigat per veure si en algun viatge la galleda pujava
una criatura, ja que a la mainada se’ns explicava que
els nens sortien del pou de Santa Caterina.
Més tard, aquest home va passar a viure a l’Escala i
va esdevenir el sogre del meu col·lega i amic Francesc
Masjoan (paleta de la localitat escalenca).

Camí Vell d’Ullà, s/n
17141 Bellcaire d’Empordà
fbellcaire@hotmail.com

tel. 972 78 81 41
fax 972 78 84 17

falta !!

Activitats
Marxa del xino-xano
Dia: 24 de març de 2008
Organitzador: Comissió Marxa Popular
Cal destacar: Es va realitzar un recorregut curt de 12,600
Km i recorregut llarg de 21 Km. Va haver-hi 221 participants,
menys que l’edició anterior a causa de la pluja.
Durant els controls es donaven entrepans, pomes i
aigües i, a l’arribada, sardinada. A més, es va regalar una
enciamera de terrissa.

Festa de la gent gran
Dia: diumenge, 15 de juny
Lloc: al Local Social
Actes: La Festa es va iniciar amb un Ofici solemne amb
la Coral Els Passerells de l’Estartit. Tot seguit, es va
realitzar una entrega de records a la plaça del castell, un
dinar al Local Social i ball amb el grup Camelot. Durant
l’acte es va fer lliurament de dues plaques a les dues
persones més grans del poble, que són en Carles Gifre
Quer i la Caterina Pagès Llach. La placa de la Caterina
Pagès va ser recollida per un dels seus fills.¡
Organitzador:
Ajuntament de Bellcaire. Àrea d’Acció Social
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Homenatge a
Jaume Hugas
El diumenge 29 de juny es va retre un
homenatge al “Sr. Jaume”, mestre durant
???? de l’escola de Bellcaire i des de l’any
1996 mestre a l’IES Montgrí de Torroella,
al qual ara li ha arribat el moment de la
jubilació.
Es va fer un berenar al pati de l’escola amb
parlaments de la gent que va voler adreçar-li
unes paraules. Se li va fer un obsequi d’un
llibre de signatures amb records i anècdotes
de la gent del poble i l’Ajuntament li va lliurar
una figura del Castell de Bellcaire.

Revetlla de Sant Joan
Dia:
23 de juny, a 2/4 de 10, al camp de futbol
Organitzador:
Ajuntament i Joves de Bellcaire
Cal destacar: Gran foguera i petards,
acompanyats per la música a càrrec dels
joves de Bellcaire. Servei de bar i coca per
als assistents.
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Festa de la Divina Pastora
Dies: 5 i 6 d’abril
Organitzador: Ajuntament de Bellcaire
Cal destacar: Animació infantil a càrrec de Tururut, teatre
de QMEDIA i ball amb la Montecarlo. Ofici solemne amb
acompanyament del bellcairenc Oscar Bonany, fira escolar,
sardanes, i concert i ball amb l’Orquestra Amoga.
Exposició de fotos de Christine Grunder i interessant
xerrada a la Capella de Santa Maria a càrrec de la Gent
del Ter.

Casal d’estiu
Dies: de dilluns a divendres, matí i tarda, de juliol i agost
Assistents: 38 nens i nenes entre matí i tarda
Activitats: dos dies de piscina, matí i tarda, a la Tallada; jocs,
esports, manualitats, tallers de cuina, teatre, acampada a
la Tallada (mes d’agost).
Directora: Marta Blanch
Monitores: Sílvia Puig i Mariona Tubau
Organitzador: Ajuntament de Bellcaire d’Empordà. Àrea
de Cultura

Activitats
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Nits a la fresca

Sortida a la natura

Dies: dijous 3 de juliol, divendres 11 i 25 de juliol
Lloc: a la plaça Comtes d’Empúries i al pati del Castell
Actes: Espectacle professional de dansa amb ballarins
nacionals i internacionals arribats des de Puerto Rico,
Taiwan, Nova York, Argentina, Holanda, i indrets de
Catalunya i Espanya. Espectacle englobat dins de
l’InterTOURdansa 2008.

Dia: diumenge, 18 de maig
Recorregut: Palau, Sant Briu, Els Cossis i Camí dels
Termes (4 hores aproximadament)
Organitzador: Ajuntament de Bellcaire. Àrea de
Cultura
Cal destacar: Interessant sortida guiada a càrrec de
Narcís Arbusé, autor del llibre El Montgrí pas a pas.
A la sortida hi van assistir unes 30 persones.

Cinema a la fresca amb la projecció de la pel·lícula “Con
faldas y a lo loco” de Billy Wilder.
Nit de jazz i bossanova a càrrec del Black Cat Jazz Trio
format per Carles Bech, Oriol Casadevall i Juanma
Morer.

Donat l’interès cultural de la sortida aprofitem per
explicar-la amb més detall a la secció “Sortida”
d’aquesta mateixa revista.

Organitzador: Ajuntament de Bellcaire. Àrea de Cultura
Col·labora: Diputació de Girona, Consell Comarcal del
Baix Empordà, Interdansa, Joves de Bellcaire.
Cal destacar: Es va poder gaudir d’una magnífica
vetllada de dansa variada com hip hop, contemporània,
cant gospel,… a l’aire lliure. Tot un luxe!

Havaneres
Dia: dissabte, 16 d’agost
Lloc: a la plaça del Castell
Cal destacar: Actuació del grup Els Cremats i cremat
per a tots els assistents ???
Organitzador: ??????

El 13 de setembre, a la tarda, hi haurà el partit de
beisbol Butis-Pirates de la Draga. I al vespre, el Baseball
Rock amb els grups: Es un Placer, La granja Makabr,
Neurothic Hell, Human Ashtray i Streaks.
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Eds Callinghan
Eds Callingham és un artista
que va néixer a Stroud, al sud
d’Anglaterra. És un poble petit al
mig dels Cotswolds, una comarca
molt bonica, situada entre Bristol i
Oxford. Fa uns anys, l’Eds, va venir
a viure a can Casas a l’Ovellaria.
Pinta uns quadres infantils molt
entranyables inspirats en el nostre
entorn, ja que el fons dels quadres
són la muntanya del Montgrí, les
Illes Medes, o els nostres pobles,
com Bellcaire, Pals i altres.
Segons ens recorda: “He pintat des que vaig néixer.
El meu pare també és pintor i jo quan era petit tenia
una habitació preparada per pintar, com ell. El pare,
durant molts anys, va tenir una botiga de bromes i ho
combinava amb la pintura, però quan va fer 50 anys

Eds Callingham amb la seva filla Mila.

va decidir dedicar-se exclusivament a pintar. Sobretot
pinta aquarel·les i treballa per encàrrec fent retrats de

no entenia que no ho volgués, però aconsellat per

família, paisatges i marines”.

altres persones vaig estudiar la carrera de Turisme i

Quan era jove va estudiar batxillerat de pintura durant

de la pintura”, ens confirma.

Direcció Hotelera, per tenir uns altres estudis a més
dos anys a Anglaterra “Eren uns estudis molt pràctics
i érem un grup reduït de 7 alumnes en els quals hi

Li agrada pintar temes relacionats amb la natura

vaig aprendre molt. Després volia anar a la universitat

–sobretot l’aigua i els seus estats–, així, per exemple, la

a estudiar art, però el meu pare s’hi va oposar! Jo

seva obra està inspirada amb la pluja, la boira, el mar,
els rius, etc. La seva preferència,
a més, és pintar bàsicament sobre
tela i amb olis. En aquest aspecte,
segons reconeix, “sóc molt clàssic,
a

diferència

actuals,

que

de

molts

pintors

experimenten

de

pintar sobre altres superfícies o
amb materials no convencionals”.
Però quan va néixer la Mila, la
seva filla, va canviar i va voler
pintar tot el que pogués per a
That’s Bellcaire! – Luke.

ella. Primer volia decorar la seva
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Hah haaar! Found it! – Las Medas.

habitació i com que no trobava res que li agradés va

i després a la Fira de Sant Andreu de Torroella de

proposar-se fer-ho ell mateix. “Per això vaig començar

Montgrí, i va poder comprovar que hi havia moltes

a pintar amb acrílic, perquè els colors són molt vius

persones a les quals agradaven les seves pintures

i brillants i és més espontani que no pas a l’oli, que

per decorar l’habitació dels seus fills i va començar

has d’esperar que s’assequi. Primer vaig pintar els

a vendre quadres. “Ara la meva intenció és continuar

animals de la granja, com les vaques, els porcs, els

anant a alguna fira i també tinc un bloc per si algú vol

xais, les gallines,... que pasturaven a la muntanya del

comprar-me algun quadre o bé me’n vol encarregar un

Montgrí. Després, vaig començar a pintar a l’avi de la

d’especial. En un futur m’agradaria poder viure de la

Mila treballant a les oliveres o fent altres feines amb el

pintura, tot i que és molt complicat i molt poca gent ho

tractor. També he anat fent altres temes com cigonyes

aconsegueix, però sí que és un desig que tinc.”

que porten nens, pirates a les Medes o bé avions i
globus que sobrevolen el Montgrí. Ara he vist, però,

Per si voleu endinsar-vos en la seva pintura us

que pinto molts temes per a nens i ara vull fer més

recomanem entrar en el seu bloc. L’adreça és

coses per a nenes”.

edscallingham.blogspot.com.

L’any passat va començar a anar a fires d’art, com
la que es va fer a Girona per les Fires de Sant Narcís,

FRUITES I
VERDURES
FONT
Quiosc i queviures

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

Mariona Font

Custals, S.L
Obres i restaura.
Llum, aigua, calefacció, gas i AC

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
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Nova coral a Bellcaire
Haureu vist fa poc un cartellet groc penjat
per diferents indrets del poble on es
convocava a qui “tingui ganes de cantar”
en una coral.

Durant aquest mes de juliol passat hem fet una primera
reunió de la qual ja en vàrem sortir uns 30 cantaires
i una directora genial, la Montserrat Cristau, a qui el
projecte li engresca tant com a nosaltres.

Som un grup de gent que ens agrada cantar, expressar-

A partir d’ara, tots els assajos seran els divendres

nos mitjançant el cant i aprendre noves tècniques

de 21:30 a 23:00 hores, amb un calendari trimestral

i noves maneres de cantar. Alguns de nosaltres hem

marcat en el local social de Bellcaire.

cantat en altres corals, d’altres

començaran amb

aquesta coral a Bellcaire; vivim en diferents pobles

Aprofitem aquest espai que ens ha donat la regidora

de l’entorn: Bellcaire, l’Escala, l’Estartit, Ullà, Verges,

de cultura per agrair la rebuda que hem tingut per la

Sobrestany, Torroella, Tor... El que volem és iniciar una

seva part i al poble de Bellcaire, alhora que us volem

coral que sigui oberta a tots, de diferents pobles, i que

animar i engrescar-vos a venir el dia 19 de setembre,

el que ens ajunti sigui la música, el cant.

que iniciarem el curs amb la presentació de la directora

Volem una coral on tots participem a tirar-la endavant,

de veu per a qui no hagi cantat mai.

i el programa del primer trimestre, així com les proves
que qui vulgui participar es comprometi en els assajos i
que ens hi trobem a gust entre tots, i també participar

Per contactar amb nosaltres podeu dirigir-vos al correu

en cantades col·lectives i realitzar en un futur intercanvis

electrònic ganesdecantar@gmail.com, o parleu amb

de corals. Cantarem peces modernes, contemporànies,

la M. Lluïsa Montroig, a l’escola bressol de Bellcaire.

gospel , clàssica...
Ja us anunciem ara que quan tinguem un petit repertori
i tinguem nom, l’estrena serà al poble de Bellcaire.
Bon estiu a tots, amb música, clar!

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)

PP
P

FUSTERIA EBANISTERIA
PERE POCH PIJUAN
Carretera de l’Escala, s/n
Tel. 972 78 84 90
17141 Bellcaire d’Empordà
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CLUB FUTBOL BASE L’EMPORDANET
El final de temporada per al Club Futbol Base l’Empordanet
va acabar amb el ja tradicional dinar de cloenda que es
va celebrar el dia 22 de juny, a l’Empordanet de la Tallada.
En aquest dinar hi van assistir unes 350 persones entre
jugadors, familiars, equip tècnic i junta directiva i, durant
el transcurs de l’acte, es van lliurar diversos records i es
va fer el comiat de la temporada 2007-2008.
Els juvenils de la temporada 08-09, en el segon entrenament.

La propera temporada 2008-2009 serà l’onzena que se
celebrarà amb el nom de “l’Empordanet”. Com a novetat

del mateix Club s’incentivarà els jugadors juvenils perquè

principal està la de l’extensió del Club a jugar en una

“aquells que vulguin col·laborar amb el Club, es puguin treure

nova població: Jafre, en la qual jugaran els alevins.

el títol de monitor i se’ls hi pagarà la formació de monitor”,
comenta el seu president, Josep Baus. Aquesta és una manera

Els horaris i lloc dels 4 equips federats seran els següents:

de ser fidels a la filosofia de Club i dels seus objectius: que

Categoria		

Població		

Horari

els jugadors vagin pujant de categoria i que els juvenils, que

Juvenil		

Verges		

17:30 hores

coneixen la “casa”, es quedin com a monitors d’aquell club en el

Cadet			

Verges		

16:00 hores

qual han jugat i participat. A més, és una manera de consolidar

Infantils		Bellcaire		

16:00 hores

el Club. I per enfortir el Club cal enfortir i consolidar el futbol

Alevins		

11:30 hores

base, és per aquest motiu que, en l’actualitat, es manté, i fins

Jafre		

Tots aquests partits es realitzaran en dissabte.
Tot el que és futbol-7 es jugarà a Albons, els diumenges.

i tot va creixent progressivament. En aquest moment, doncs,
el Club Futbol Base Empordanet començarà aquesta nova
temporada amb 160 jugadors entre totes les categories, 25

Cal destacar els dos entrenadors nous per a la categoria de

persones del cos tècnic i 8 membres de la Junta Directiva.

juvenils que formaran part del Club la temporada vinent, que
seran l’Ernest Sabaté i l’Àlex Fernández (que va jugar en

Per a en Josep Baus, un dels èxits d’aquesta consolidació és el

primera divisió en clubs com l’Osasuna i l’Espanyol). Pel que

de mantenir el mateix nombre de jugadors cada temporada.

fa a la resta de categories, es mantenen els entrenadors de la

“Tenim la gran sort que de tot el Club no marxa absolutament

passada temporada, mentre que en futbol-7 és possible que

ningú. Això suposa que els pares també estan fent les

hi hagi alguna incorporació d’algun entrenador nou.

coses molt coherentment, ja que abans de què marxi algun
jugador ens demanen assessorament i, després, prenen la

Aquesta categoria de juvenils van començar els entrenaments

decisió més correcta. Considero que per marxar a un altre

per a la propera temporada el dia 8 d’agost. La plantilla està

club és per fer un salt força important”, ens diu Josep Baus.

formada per 21 jugadors, amb un 90% formats en els equips
base del Club. “De fet, només dos jugadors no s’han format en

El Club Futbol Base Empordanet no descarta, de cara en un

els equips base de l’Empordanet. Aquest, doncs, és el resultat de

futur, poder participar en segona categoria regional, però

la feina que s’està fent des de fa alguns anys i que ara ja s’està

sense haver de fitxar a ningú d’altres clubs. La gran quantitat

començant a veure”, ens confirma el president del Club, Josep Baus.

de jugadors en els seus respectius equips, en les seves
diverses categories, han de nodrir, lògicament, els equips

Pel que fa a la reestructuració que va proposar la Federació

de categories superiors. No obstant, el principal objectiu

Catalana de Futbol en la qual es volia adequar la categoria

continua sent el de futbol base en el qual, a través dels

aleví transformant el futbol 11 en futbol 7, de moment la

entrenaments, s’ensenya a millorar la tècnica de cadascun

Federació no ha posat en marxa aquestes mesures ja que,

dels jugadors i, sobretot, optimitzar al màxim possible el

molt possiblement, les posposarà fins un any més, ja que

vessant físic, a més d’inculcar els principis i esperit de l’esport,

hi ha hagut algun rebuig per part d’alguns clubs. Respecte a

sense oblidar l’aspecte humà i social que tot això comporta.

l’equip tècnic, es té previst que tots els monitors i entrenadors
tinguin el títol homologat corresponent. En aquest sentit, des

Carles B. GorbS
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Sortida

El massís del Montgrí
Per aquest motiu, a través de la seva
experiència i coneixement de la zona,
Arbusé va invitar a diversos veïns de
Bellcaire a visitar la zona, però a
través de la seva mirada. En aquest
sentit, es van poder veure i conèixer
dreceres que abans, antigament,
utilitzaven els caçadors i que s’han
perdut amb el pas del temps. Així
es van poder veure –a través de
El diumenge 18 de maig, l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament

gairebé quatre hores– Roc Ferran, l’únic forn intacte que

de Bellcaire d’Empordà va organitzar una sortida guiada

queda a la zona, barraques dels burros, parets del sector

al Montgrí, a càrrec de Narcís Arbusé, en la qual hi van

del pessic, la clàssica Santa Caterina i, fins i tot, la part

assistir una trentena de persones, aproximadament.

més planera de tot el sector. “L’excursió la vaig programar
de tal manera que el que ja hi havia estat podia conèixer

Durant les quasi quatre hores de recorregut es va poder

nous espais, nous camins i rutes i, no pel camí clàssic, el

visitar i veure, entre d’altres, Palau, Sant Briu, els Cossis

qual tothom té oportunitat de fer en qualsevol moment”,

i el Camí dels Termes.

explica el mateix Narcís Arbusé.

Narcís Arbusé, professor de l’Institut de Torroella de

Aquesta excursió va ser la primera de moltes, i és que

Montgrí –també veí del municipi– va estar, doncs,

s’espera que es pugui repetir, no només amb la gent

l’encarregat de guiar i comentar aquesta sortida per tot

de Bellcaire d’Empordà, sinó amb tots aquells que així

el Montgrí, però que per la seva temàtica, la distingeix

ho desitgin perquè tal com explica Arbusé, “tothom pot

de la resta de les programades fins al moment. És autor

conèixer nous espais i més parts de la història d’aquest

del llibre “El Montgrí pas a pas” i en ell s’hi expliquen

espai”. Probablement, d’aquí a poc temps es podran saber,

i s’hi detallen espais i camins desconeguts pel moment

de nou, més aspectes d’aquest espai perquè Arbusé

per molts dels vilatans del municipi, tant de Torroella de

acaba de finalitzar un altre llibre i que, encara que no

Montgrí com de l’Escala, Bellcaire i, fins i tot, d’Ullà. Com

té el nom clar, detalla de manera més explicativa altres

explica la sinopsi del llibre “La finalitat de l’obra és donar

històries i espais del Montgrí. “És molt més històric i en

a conèixer uns llocs i una toponímia que s’estan perdent,

ell s’hi recullen històries, anècdotes i, fins i tot, vivències

a través de 18 itineraris, la majoria cíclics, que es poden

de gent de la zona i dels pobles dels entorns, explicats

ajuntar en funció del temps i les ganes de caminar”.

en primera persona”. A més, per a tots aquells que
tinguin ganes de conèixer aquest nou llibre –malgrat que
s’hauran d’esperar uns mesos– també obtindran un dvd

Sortida

39

en el qual s’hi recullen més de 1.500
fotografies de l’entorn tan enigmàtic
de Montgrí.

El Parc Natural del Montgrí,
les Medes i el Baix Ter
Aquesta excursió, a més, ha servit per
donar a conèixer una mica més el que
serà el futur Parc Natural del Montgrí,
les Medes i el Baix Ter i que, en aquests
moments, i fins al

ecològica, conservar el patrimoni cultural i natural i promoure

15 de setembre, el

el desenvolupament socioeconòmic sostenible.

seu avantprojecte
de llei es troba en

Així doncs, segons recull el projecte de la Direcció General del

informació pública.

Medi Natural del Departament de Medi Ambient i Habitatge
de la Generalitat de Catalunya, el territori que abasta el Parc

Segons l’extracte

Natural ofereix uns paisatges culturals únics a Catalunya i

d’aquest projecte,

permet veure la interacció de l’home amb l’entorn des del

l’àmbit del parc

paleolític fins a l’actualitat. D’altra banda, aquest àmbit

conté tres espais

destaca per la important diversitat paisatgística present. En

inclosos

conjunt, aquests espais són un referent del paisatge del Baix

al

Pla

d’Espais d’Interès Natural, que es fusionen en un de sol. Es
tracta del Montgrí, les illes Medes i els aiguamolls del Baix
Empordà. A més, s’hi inclouen les zones humides de l’antic
estany de Bellcaire d’Empordà, l’estany de Pals i les
Closes Boues o antic estany de Boada, els arrossars
de Pals i el sistema de canals de rec que alimenten
les Basses d’en Coll, l’àmbit de Vilanera –les Corts
i el front litoral de l’Escala que es correspon amb la
Punta dels Cinc Sous– Bol Roig i la Torre Montgó.
L’àmbit final definit inclou una part marina i una
part terrestre, la qual implica territori de les dues
comarques de l’Empordà i set municipis: l’Escala
(Alt Empordà), Torroella de Montgrí, Pals, Bellcaire
d’Empordà, Palau-sator, Ullà i Fontanilles (Baix
Empordà).
Segons aquest projecte, el municipi de Bellcaire de
l’Empordà aportarà una superfície total al parc de
483,87 hectàrees i és, per tant, el tercer municipi
que inclou un major territori al futur parc.
Els objectius en la necessitat de creació d’aquest nou
parc natural són el d’establir una acció de planificació
i gestió coordinada del territori per assegurar la funcionalitat

Empordà, fet que representa un valor en si mateix.
Alba Sala
Carles B. Gorbs
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Alletament matern

No és necessari que mami cada vegada dels dos pits,
sinó que ha de buidar alternativament un pit.

La llet materna és el millor aliment que podem oferir al
nostre fill. Aporta tots el nutrients que el nadó necessita

El pit no té horari, s’ha d’oferir el pit a demanda.

durant els seus primers sis mesos de vida, el protegeix
de moltes malalties i afavoreix el seu desenvolupament

Alletament matern

intel·lectual.

Autora: Susana Agruña
Coordinació: Vocalia de Comunicació de la CAMFiC
Il·lustracions: Verónica Monterde

Ajuda a establir vincles afectius entre la mare i el nen.

Alletament matern MAIG 2008
La llet materna, a més, és un aliment ecològic i una font

FULLS D’INFORMACIÓ PER A PACIENTS

d’estalvi econòmic per a les famílies.

Pots trobar més fulls a la nostra web:
www.camfic.org

u

Com s’ha de fer?
u

Col·locació i manera d’agafar el pit

Cal oferir el pit tan aviat com sigui possible durant les
primeres hores de vida, i establir un contacte directe de

La majoria dels problemes són causats per una posició
incorrecta. Una bona tècnica evitarà les clivelles al

pell amb pell entre la mare i el nen.

mugró de les mares, que és un dels principals motius
A l’inici de la lactància flueix una llet groguenca (calostre),

d’abandonament, ja que són molt doloroses.

que és rica en proteïnes.
Passats els primers dies anirà donant pas a la llet madura.

Independentment de la posició escollida per donar el
pit (asseguda, estirada…), el que veritablement és

Un cop instaurada la lactància definitiva observarem que al

important és que hi hagi un contacte estret entre els

començament és un xic aigualida (rica en sucres) i cap al

dos (melic contra melic) i que el nen tingui els dos llavis

final més densa (rica en greix).

oberts al voltant del mugró.

u

Duració i freqüència entre les preses

No és necessari estar pendents del temps que la criatura

u

Altres recomanacions

La dutxa diària és l’única norma d’higiene necessària.

és al pit o de la quantitat que pren, ja que el nen regula

L’alimentació de la mare ha de ser variada i equilibrada.

les seves necessitats i l’organisme de la mare adaptarà

Cal evitar situacions d’estrès. Pot ser útil aprendre

la producció.

a

extraure’s

la

llet

i

emmagatzemar-la

(nevera,

congelador), així d’altres podran col·laborar quan
Cada nen i cada mare necessiten un temps diferent. La

la mare no pugui fer-ho. Si la mare és fumadora o

presa ha de durar fins que el nen deixi espontàniament

consumeix alcohol habitualment, és el moment ideal

el pit.

per deixar aquests hàbits.

XXX

Consultori - Salut

Lactancia materna
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No es necesario que mame cada vez de los dos pechos,
sino que debe vaciar alternativamente un pecho cada vez.

La leche materna es el mejor alimento que podemos
ofrecer a nuestro hijo. Aporta todos los nutrientes que

El pecho no tiene horario, se debe ofrecer a demanda.

el recién nacido necesita durante sus seis primeros
meses de vida, le protege de muchas enfermedades y

LACTANCIA MATERNA

favorece su desarrollo intelectual.

Autora: Susana Agruña
Coordinación: Vocalia de Comunicació de la CAMFiC

Ayuda a establecer vínculos afectivos entre la madre y el niño.

Ilustraciones: Verónica Monterde
Lactancia materna MAIG 2008

La leche materna, además, es un alimento ecológico y

HOJAS DE INFORMACIÓN PARA PACIENTES

una fuente de ahorro económico para las familias.

Puedes encontrar más hojas en nuestra web:
www.camfic.org

u

¿Cómo hay que hacerlo?
u

Colocación y forma de coger el pecho

Hay que ofrecer el pecho tan pronto como sea posible
durante las primeras horas de vida, y establecer un
contacto directo de piel con piel entre la madre y el niño.

La mayoría de los problemas son debidos a una posición
incorrecta. Una buena técnica evitará las grietas en el
pezón de las madres, que es uno de los principales

Al inicio de la lactancia fluye una leche amarillenta

motivos de abandono, ya que son muy dolorosas.

(calostro), que es rica en proteínas. Pasados los
primeros días irá dando paso a la leche madura.

Independientemente de la posición escogida para dar el
pecho (sentada, tumbada…), lo que verdaderamente es

Una vez instaurada la lactancia definitiva observaremos

importante es que haya un contacto estrecho entre los

que al comienzo es un poco aguada (rica en azúcares)

dos (ombligo contra ombligo) y que el niño tenga los

y hacia el final más densa (rica en grasa).

dos labios abiertos alrededor del pezón.

u

Duración y frecuencia entre las tomas

No es necesario estar pendientes del tiempo que la

u

Otras recomendaciones

La ducha diaria es la única norma de higiene necesaria.

criatura está en el pecho o de la cantidad que toma, ya

La alimentación de la madre debe ser variada y

que el niño regula sus necesidades y el organismo de la

equilibrada. Hay que evitar situaciones de estrés. Puede

madre adaptará la producción.

ser útil aprender a extraerse la leche y almacenarla
(nevera, congelador), así otros podrán colaborar cuando

Cada niño y cada madre necesitan un tiempo diferente. La

la madre no pueda hacerlo. Si la madre es fumadora o

toma debe durar hasta que el niño deje espontáneamente

consume alcohol habitualmente, es el momento ideal

el pecho.

para dejar estos hábitos.
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Grups polítics

Un any de govern de GMB.
Feina que es fa i que es veu?
Ens diuen des de l’Ajuntament que la feina es fa i

Estil GMB

que també es veu. Que ens ho expliquin si us plau.
Local Social. El llogater ha durat sis mesos; mala
Es canvien projectes-concessions sense cap tipus

sort! però abans, s’obria un concurs públic per tornar

d’informació, ni tan sols als mateixos veïns, com

a adjudicar la concessió del bar. Ara, no cal, s’ha fet

és el cas del Rec del Molí, la cessió del Local Social,

a dit. Deixen el bar, que és un patrimoni públic, a

l’aigua, l’escola, el Centre Cívic...

qui més els agrada i els soluciona el problema. Ja
es farà el concurs més tard i a mida, per tal de no

La ubicació del Centre Cívic és molt discutible, ja

haver de tenir el bar tancat per segona vegada des

que s’ha projectat a l’altra punta del poble d’on

que governen.

tenim el local social (al costat del dispensari). Com
podem potenciar el local social i entorn si es treu

Aigua. A finals de l’any passat varen reduir el mínim de

la poca gent que hi va? A no ser que es vulgui

consum de l’aigua de 30 a 18 m3, això ha representat

arruïnar el Local Social construït amb l’esforç de tot

pagar més del doble del que es pagava el 2007.

un poble...

Després, per afany de control i diners, varen absorbir
els comptes i la facturació des de l’Ajuntament (que

L’escola, un projecte del qual ens penedirem de no

per cert ha sigut un caos) i, evidentment, tothom ha

haver-lo tirat endavant, què farem? Tornarem a

pagat més.

invertir en una escola obsoleta, sens tan sols saber
els diners que ens costarà i, a l’igual que en els

Ara, volen traspassar el servei (perquè ningú no truqui

últims anys, farem anar la mainada a peu fins a la

a l’Ajuntament i els molesti) i donar-lo a una empresa,

zona esportiva del local social a fer esport (per falta

a dit, que rebi les trucades. Això sí, l’Ajuntament

d’espai a l’actual escola)?

exigeix 6.000 € l’any nets, més 0,40 € m3 facturat
(ara 0,20), més aigua gratis a totes les dependències

Si fem memòria, només fa dos anys l’actual senyora

municipals. Què vol dir això? L’Ajuntament vol fer

regidora de Cultura reclamava a l’Ajuntament del

negoci amb l’aigua del poble, sense maldecaps ni

moment no haver entregat a ensenyament els

haver de donar la cara. Això sí, cada casa pagarà com

documents acreditatius dels terrenys d’on hauria

a mínim 3 vegades més que ara.

d’anar emplaçada la nova escola. En canvi, a hores
d’ara, ni es treballa pensant en el futur (per a GMB

Activitats i festes. Organitzen una festa de la gent

el lloc ideal és l’actual) ni es fa res per millorar el

gran a “bombo i platerets”. Sembla ser que no va

present, tot sabent que reconstruir és més car que

complir les seves aspiracions de lluïment. Solució: un

construir de nou. Qui ho pagarà?

acte que no ha existit, ja que ni tan sols se’n va fer
menció en l’últim Ple. Informar del bo i del dolent.

Xavier Puig Vicente
construcció en general
piscines de poliester i formigó
Ctra. de l’Escala, km, 2,9
Mòbil: 630 658 794		
Tel/Fax: 972 78 81 47
17141 - Bellcaire d’Empordà
xavierpuigvicente@wanadoo.es

Que no va anar del tot bé?
Per a la Revetlla de Sant Joan posaven una música
que feia mal a les orelles, només calia veure la “cara”
de la poca gent que hi va anar.
De qui fins ara organitzava “Nits a la Fresca”,
aquest any l’Ajuntament ha prescindit de la seva
col·laboració, encara que malintencionadament es
digui el contrari.

Grups polítics
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A Bellcaire es reparteixen aliments (segons informació

si sou bons per cobrar el vostre sou, sigueu bons per

municipal) a les persones més necessitades i cada

assumir les vostres responsabilitats.

tres mesos. Quin criteri hi ha per definir “més
necessitades”?

tan

Els antics col·laboradors de la revista ja no hi són,

necessitades? Hi ha tanta gent que passa gana a

Qui

són

aquestes

persones

l’organitzador de les Nits a la Fresca ja no hi és, Bandera

Bellcaire?

de Catalunya no s’ha fet, festes i activitats ja veiem com
van. L’aigua? el local social? l’escola? el castell? el pàrquing,

Creiem, des de la nostra opinió, que hi ha altres llocs

la deixalleria? com s’ha acabat el Rec del Molí? etc.

on aquest menjar faria realment servei.
Claredat, transparència, informació... solucions?
La transparència, la informació i la claredat no arriba
als mínims. Parc Natural (afecta al 40% del municipi),

Que passeu una bona festa de Sant Joan! que l’any que

on és la informació municipal?

bé també ens ho canvien i serà de la Divina Pastora a
l’agost, com constava en l’últim ple.

Més d’un any governant i encara les culpes són dels
anteriors equips de govern. Potser ja és hora que

FIRMA?

ESTANC EL MOLÍ
FALTA!!
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Grups polítics

GMB - AM

Continuem treballant per Bellcaire
Passada la barrera del primer any
de govern del Grup Municipal de
Bellcaire-AM, continuem treballant
per complir el compromisos de
millorar l’estat del nostre municipi i
potenciar la dinamització de la vida
social del poble.

Des de l’Àrea de Cultura, aquest estiu hem tornat a tirar
endavant el Casal amb una àmplia participació de nens i
nenes. Pel que fa al Casalet i a petició d’alguns pares, aquest
any s’ha pogut ampliar l’oferta del Casalet amb un servei de
menjador.
Una altra de les activitats que volem destacar són les Nits
a la Fresca al pati del Castell, que cada cop se’ns fa més
petit. Aquest any hem pogut gaudir d’un espectacle de
dansa professional de l’Intertour Dansa 2008, que per raons

Pel que fa a l’Àrea de Joventut, i tal com vàrem anunciar

d’espai vam fer a la Plaça Comtes d’Empúries; hem rigut

en la revista anterior, ja s’ha incorporat la tècnica de

amb la pel·lícula “Con faldas y a lo loco” de Billy Wilder i

joventut compartida amb els ajuntaments de la Tallada i

hem pogut gaudir de la nit de jazz i bosanova amb el grup

Albons i coordinada pel Consell Comarcal del Baix Empordà.

Black cat jazz trio. I, abans dels actes de la Festa Major, que

El paper d’aquesta tècnica és el d’agilitar totes les iniciatives,

esperem siguin del vostre grat, haurem pogut gaudir de la

propostes, projectes i actuacions dels nostres joves. De

vetllada d’havaneres amb el grup Els Cremats, acompanyats

moment, aquest grup de joves, que ha decidit “patentar-se”

del gust i l’aroma d’un bon cremat, i mai millor dit.

amb el nom de Joves de Bellcaire, ja ha col·laborat activament
en les activitats d’estiu com són la Revetlla de Sant Joan i

Dins l’Àrea d’Obra Pública, continuem treballant per

les Nits a la Fresca. Ara, i provisionalment, disposen d’un lloc

millorar l’estat del municipi. Com haureu vist aquests dies,

per reunir-se a l’antic dispensari; la imminent construcció

s’han asfaltat alguns trams de carrers en molt mal estat

del Centre Cívic suposarà que puguin disposar d’un local fix

(Rajaret, Nord, Mas Rovires, entrada Local Social, Víctor

per a les seves trobades.

Català, Montgrí, Ter Vell, Camí d’Ullà i Segalàs a l’entorn del
Rec del Molí). Això ha estat possible gràcies a la recuperació

Des de l’Àrea de Benestar Social i Sanitat, creiem que

d’un antic projecte existent a l’Ajuntament subvencionat per

l’adequació de les consultes de la treballadora social al

un Pla d’Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya. A

dispensari mèdic ha representat una millora d’aquest servei.

més, al mes de juny vam dur a terme el desbrossament

També volem fer esment de la participació de l’Ajuntament

de voreres dels camins rurals, l’arranjament dels camins en

de Bellcaire en el Banc d’Aliments. Aquesta iniciativa, en la

mal estat i la col·locació d’un contenidor de restes vegetals al

qual hi participa també el Ministeri de Treball i Afers Socials

final del carrer Rajaret, el qual ha tingut molt bona acollida.

de l’Estat, consisteix a repartir paquets d’aliments a aquelles
persones que reuneixen uns requisits concrets (persones

Un cop acabades aquestes obres, estarem en condicions

amb algun tipus de discapacitat, persones jubilades que

d’iniciar l’obra del Centre Cívic; comptem que a finals

reben pensions mínimes, etc.). A dia d’avui ja s’han fet dos

d’aquest mes sortirà a exposició pública el concurs per a

repartiments dels quatre que es preveuen que es podran

l’adjudicació de l’obra. Per altra banda, l’acabament de l’obra

fer cada any.

del Rec del Molí comença, per fi, a ser una realitat. Tots sabeu
que ha estat una obra polèmica que hem hagut d’assumir,

Pel que fa a la gent gran, aquest mes de juny vam celebrar

però acabar-la sense expropiacions i amb el màxim consens

la X Festa-Homenatge a la Gent Gran. A la campanya

possible era un repte que havíem d’assolir.

electoral ens vam comprometre a estudiar la possibilitat de
convertir aquesta festa, que fins ara es feia cada dos anys,

Malgrat que, sovint, els procediments de l’administració

en una festa anual. Hem fet els deures: ho hem estudiat i

pública són més lents que el que tots plegats voldríem,

hem pensat que podíem fer-la cada any. Creiem que s’ho

sabem que només treballant dia a dia aconseguirem poder

mereixen: la nostra gent s’ho mereix i, amb més o menys

complir el nostre compromís amb vosaltres.

pressupost, si no és per algun impediment de causa major,
la farem cada any!

Molt bona Festa Major a tothom!

La recepta

45

Natilles de pinya
Ingredients: (per a 6 persones)
w
w
w
w
w
w

6 rodanxes de pinya al natural
150 grams de sucre
500 ml de llet
30 grams de maizena
4 ous
100 ml de suc de pinya

Preparació:
Cal dissoldre la maizena en una mica de llet. Tritureu amb el túrmix la resta de la llet, la pinya, el sucre i el suc.
Cal colar-ho fi per tal de treure els fils de la pinya. Poseu aquesta barreja en un cassó al foc fins que estigui a
punt de bullir. A part, bateu els ous i barregeu-los amb la maizena ja dissolta. Afegiu la mescla calenta de la pinya,
barregeu i torneu a posar-ho tot al foc, remenant sense parar, a la que arrenqui a bullir, traieu la crema del foc i
repartiu-la a les copes. Deixeu refredar i reserveu a la nevera fins al moment de servir.

Entreteniments

Conèixer el nostre municipi
Volem saber si podeu ubicar o dir a on pertanyen les dues fotos següents:
Foto 3:

Foto 4:

				

Resposta a les fotos anteriors:
Foto 1- Finestra de Can Listosella.
Foto 2- Interior de l’Església de Sant Joan.

Envieu les vostres respostes a la següent adreça: elcastell@bellcaire.net
Marta Fuster i Carbó

46

Entreteniments

Envieu les vostres respostes a la següent adreça: elcastell@bellcaire.net. Us animem a que ens contesteu.
Elaborem un rànking d’encertats! Les solucions, les trobareu en el proper número de la revista.
Marta Fuster i Carbó

SUDOKU

El Castell núm. 38 (dificultat baixa)

Les 7 diferències

SOLUCIÓ AL SUDOKU del Castell núm. 37

Construcció sostenible de carreteres
Tractament de sòls i ferms in situ
Formigó lliscant en continu
Àrids granítics
Mescles bituminoses en calent

C/ Enginyer Algarra, 65
17256 PALS (Girona)
Tel. 972 66 79 36
Fax 972 63 70 98
servia@serviacanto.com

FESTA MAJOR

DE

BELLCAIRE D’EMPORDÀ

29, 30 i 31 AGOST DE 2008
DIVENDRES, 29 D’AGOST
11:00 h u

OFICI SOLEMNE, amb acompanyament de la Coral del Recer de Torroella

Aperitiu al pati del Castell en homenatge al mossèn Josep Riera i Berga
			Tot seguit, sardanes amb la cobla ELS ROSSINYOLETS a la plaça Comtes d’Empúries

12:30 h u

		

Espectacle de circ a càrrec de TOT CIRC, amb l’espectacle “Caravan”,
a la pista poliesportiva

23:30 h u

Ball amb ELS MÀGICS, a la pista poliesportiva

18:00 h u

DISSABTE, 30 D’AGOST
11:00h u

Concurs infantil de pintura. Tema: El nostre poble

12:00h u

Festa de l’escuma a la pista poliesportiva, a càrrec de PEP AYORA

17:00 - 21:00h u TALLER DE GRAFFITIS al camp de futbol
18:00h u

Audició de sardanes amb la COBLA ELS ROSSINYOLETS a la plaça Comtes d’Empúries

20:00h u

Concert amb l’ORQUESTRA SETSON, a la pista poliesportiva

23:30h u

Ball amb l’ORQUESTRA SETSON, a la pista poliesportiva

DIUMENGE, 31 D’AGOST
10:30 - 14:00 h / 16:30 – 20:30 h u CASTELLS INFLABLES a la pista poliesportiva
20:00 h u

Concert de l’ORQUESTRA DE CAMBRA DE L’EMPORDÀ a la plaça Comtes d’Empúries

EXPOSICIÓ DE BONSAIS de Caterina Sau
a la Capella de Santa Maria
Horari visita: els tres dies de la festa d’11:30 a 14:00 h i de 18:00 a 20:00 h.

Reserva de taules i cadires a l’Ajuntament, del 25 al 27 d’agost
Inscripcions del Concurs de pintura i del taller de graffitis a l’Ajuntament.
Podeu trucar al telèfon: 972 788 105
L’organització es reserva el dret de variar l’ordre si causes imprevistes l’obliguessin a fer-ho
Organitza:

						Col·labora:

AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D’EMPORDÀ			

