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Col·laboraCions:
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Editorial
REVISTA DE BELLCAIRE D’EMPORDÀ

El Castell, un racó per a la informació, la història i la reflexió
Ja dins de les festes nadalenques tenim un altre número d’El Castell. Tal 
com dèiem en el número anterior, aquesta nostra revista de bellcaire, 
entre altres molts aspectes, ens convida també a fer un viatge al passat, 
a recordar o descobrir episodis de la nostra història.
En aquest sentit, en aquest nou número, hi ha diversos articles que 
fan referència al passat i, per tant, ens aporten diversos fragments de 
la nostra història, que pot ser recent o més llunyana, d’un fet quotidià, 
personal, o més general, però al cap i a la fi són escrits que ens diuen, 
i en alguns casos ens descobreixen, alguns esdeveniments passats que, 
sens dubte, ens ajuden a entendre el present i, sobretot, comprendre 
alguns fets que, amb la distància que ens atorga el temps, ens són ben 
útils com a eina de reflexió.
així doncs, oferim un emotiu article de comiat d’en Mn. riera, que ens 
explica algunes de les seves vivències i anècdotes durant el període de 
temps que ha estat a bellcaire. El “Món d’ahir”, d’en Josep Frigola, ens fa 
un retrat de la seva vida i ens relata algunes experiències compromeses 
viscudes. També tenim la història d’un establiment emblemàtic a 
bellcaire i que al mes d’octubre va tancar les portes: Cal Titus. l’abans i 
ara de la Muntanya Gran, amb la seva degradació i conseqüències i que, 
indubtablement, és un escrit per a la reflexió. I, sobretot, hi ha una carta 
sincera i valenta, plena d’emotivitat, que ens ha adreçat una mare per 
explicar el tràgic i dolorós desenllaç de la vida del seu fill. És un escrit 
que, a més, ens aporta una gran dosi d’anàlisi i, també, de reflexió sobre 
determinats comportaments i les seves causes (gràcies, Catalina).
Per altra part, incloem com a “Tema” un aspecte ben present: la crisi. De 
ben segur que tots hem sentit parlar llargament sobre la crisi, però moltes 
vegades de forma fragmentada: la crisi financera, la crisi immobiliària, 
la recessió, etc. De del Consell de redacció d’El Castell, hem volgut, 
encara que no sigui un aspecte intrínsecament local, fer un resum 
amb els antecedents de les crisis mundials, les seves repercussions, 
causes..., ja que ens afecten directament a tots. la nostra intenció ha 
estat, doncs, en poc espai fer un resum de tot plegat. 
També hem inclòs una presentació del nou rector, amb una breu biografia, 
per tal que tinguem un coneixement més proper de la seva personalitat 
i manera de ser. Tot això, com sempre, amb les altres habituals seccions 
que ens recorden les darreres activitats portades a terme, els resums 
dels plens municipals, el medi ambient, la salut, etc.
Desitgem, com sempre, que aquest nou Castell sigui del vostre interès. 
només ens queda que desitjar-vos unes bones festes nadalenques i un 
molt bon any 2009.
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benvolguts amics i amigues, 

Estem a les acaballes del 2008 i em torno a retrobar 
amb vosaltres en aquesta pàgina de la revista. 
Com passa el temps! Deixeu-me que us digui que 
cada número és com un rellotge que em serveix 
per passar revista –i mai millor dit– a la feina feta 
des del número anterior. Pel que fa als objectius 
marcats en el nostre programa electoral, de mica 
en mica, anem assolint els compromisos que vam 
establir amb vosaltres durant la campanya electoral, 
però si hi ha una cosa que m’agradaria destacar 
és l’actitud en la manera de fer de l’ajuntament: 
intentem que l’ajuntament sigui un lloc obert, que 
escolti els veïns i que intenti oferir solucions. no 
obstant això, som conscients que, tal com diu la 
dita, “no sempre plou a gust de tothom” i, per tant, 
pot ser que algunes actuacions de l’ajuntament 
no agradin a tothom, però el que és important és 
que en parlem i que hi trobeu respostes. En aquest 
sentit, ja sabeu que tant jo, com tot l’equip de 
govern, estem convençuts que aquesta és l’única 
via per a un bon funcionament.

Pel que fa a la feina feta, a la pàgina de GMb-aM 
trobareu un breu resum, per àrees, del que hem 
fet aquests darrers quatre mesos. Deixeu-me, però, 
que destaqui algunes actuacions concretes com és 
l’asfaltat d’alguns carrers, tal com us explicava en 
l’anterior revista, o les millores que anem fent al 
nucli urbà, com l’enllumenat en alguns punts foscos 
del carrer orient i carrer del nord, o l’encesa de 
l’enllumenat del rec del Molí, que juntament amb la 
connexió a la xarxa elèctrica de l’estació de bombeig 
del col·lector en alta culmina tota l’adequació del 
rec del Molí, una obra complicada, provinent de la 
legislatura anterior que hem hagut d’afrontar quan 
es trobava en una situació molt crítica.

També em plau dir-vos que quan llegiu aquestes 
pàgines ja tindrem adjudicades les obres del Centre 
Cívic, un dels projectes que nosaltres sempre hem 
cregut important i que ha de servir per millorar la 
vida social i cultural del poble. ara tenim al davant 
dos projectes importants a resoldre: el projecte de 
l’adequació del Castell i el tema de l’escola. Pel que fa 
a l’adequació del Castell, com recordareu, el projecte 
ja està aprovat per totes les parts implicades i en 
aquests moments estem treballant per enllestir el 
tema del finançament. Espero que durant el 2009 
puguem licitar l’obra. 

Pel que fa a l’escola, com bé sabeu, és un tema que 
s’arrossega de fa anys i l’únic pas fet per l’anterior 
ajuntament va ser posar els terrenys del camp de 
futbol a disposició del Departament d’Educació per 
ubicar-hi una nova escola. nosaltres no compartim 
aquesta idea, ja que suposaria, o bé prescindir del 
camp de futbol o bé comprar un nou emplaçament 
per ubicar-lo. Ens sembla que d’un equipament 
esportiu que funciona i gaudeix de bona salut, com 
aquest, no en podem prescindir; a més, no hem 
de perdre de vista que aquesta actuació allargaria 
molts anys una situació insostenible per a l’escola. 
Cal que tinguem en compte que la construcció d’una 
nova escola no depèn de l’ajuntament, sinó del 
Departament d’Educació i amb la situació de crisi 
actual, com la que estem travessant, no tenim cap 
garantia que l’adjudicació –en cas que hi fos– pogués 
ser en un termini curt o mitjà, més aviat al contrari. 
És per això que, després d’haver estudiat el canvi 
d’ubicació, sempre hem manifestat que el camí a 
seguir és l’adequació de l’actual escola, projecte que 
ha estat avalat pel Departament d’Educació, tal com 
us expliquem detalladament a la informació del grup 
GMb-aM. a més, sempre hem defensat mantenir 
l’escola dins del nucli urbà com a element enriquidor 
de la dinàmica social d’un poble.

Un altre tema a destacar, i que ens vam comprometre 
a solucionar, és el tema de l’aigua. En aquests 
moments, aprovat el plec de clàusules, estem en 
condicions de fer la concessió del servei. És veritat 
que això comportarà un increment del preu del 
cànon de l’aigua, però en cap cas aquest preu serà 
superior al que paguen la majoria de municipis del 
nostre entorn. Tots sabeu la necessitat que tenim 
de garantir tant la qualitat com la gestió de l’aigua. 
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Serveis Municipals - Informacions d’interès

TELÈFONS D’INTERÈS

ESCOLA PúBLICA EL RAJARET ..................................... 972 788 035
PARRòqUIA DE BELLCAIRE .......................................... 972 788 201
MOSSOS D’ESqUADRA ................................................................ 088
BOMBERS .................................................................................. 085 
BAR LOCAL SOCIAL .............................616 768 727 / 616 864 884

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

Direcció Palafrugell
9:25 (f.) / 10:55 (f.) /13:25 (dte., dge. i festius) / 14:25 (f.) / 18:55 (d.)

HORARIS SARFA

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 9 - 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 

Dispensari de Bellcaire de 9 a 11h.

Cal trucar a l’ajuntament per 

concertar la visita.

Serveis Socials de Torroella de 

Montgrí

Tel. 972 755005

Plens ordinaris de l’Ajuntament

L’últim dijous del mes, en mesos 

alterns.

Gener, març, maig, juliol, setembre i 

novembre, a les 9 del vespre.

Recollida d’escombraries

Recollida habitual els dilluns, 

dimecres i divendres al matí. 

Deixalleria mòbil

Cada primer dimecres de mes.

SERVEIS SANITARIS

Consulta mèdica

Metgesa: Arantxa Fernandez

Infermera: Rosa Cantò

Administrativa: Vanesa Rodríguez

Dilluns:

Metge i Adma.: 08:00 a 9:30h. 

receptes

Infermeria: 09:00 a 10:00h

Dimarts:

Metge i Adma.: 12:45 a 14:00h. 

receptes

Divendres:

Metge i Adma.: 10:30 a 12:00h. 

receptes

Infermeria: 10:00 a 11:30h

Urgències. ABS de l’Escala

Tel. 972 776060

Farmàcia

Lda. SARA BAGUÉ

Tel. 972 788471

AJUNTAMENT DE 
BELLCAIRE D'EMPORDÀ

Per altra banda, tal com es pot comprovar en les 
actes dels plens celebrats, i fruit de la situació 
de crisi que travessem, hem congelat la resta de 
tributs fiscals. 

Quant a les diverses activitats socioculturals que, des 
de dins i fora de l’ajuntament, s’han fet durant tot l’any, 
la resposta de la gent ha estat molt positiva. aquestes 
activitats contribueixen a millorar la dinàmica social, 
aconseguir una bona convivència, que la gent se senti 
orgullosa del seu poble a través del seu patrimoni 
cultural, social, arquitectònic i paisatgístic. Dintre 
de la riquesa del nostre patrimoni cultural, no vull 
obviar el que ha representat, i espero representarà 
un altre dia, l’obra Bandera de Catalunya. És per 
això que cal que siguem capaços de separar les 
diferències i permetre que es torni a formar una nova 
junta directiva, ja que no només és l’única via que pot 

garantir la representació de l’obra, sinó que, a més a 
més, és l’entitat cultural més important que tenim al 
poble. De res va servir el lamentable espectacle que 
vàrem oferir l’any passat. això només va contribuir a 
enrarir la convivència i a donar una imatge externa 
negativa del nostre poble. no deixem que es torni a 
repetir. Des de l’ajuntament continuem compromesos 
amb aquesta causa. 

Voldria acabar de la mateixa manera que l’any 
passat, animant-vos a la implicació de tots en la vida 
municipal amb el compromís de tot l’equip de govern 
amb la gent del poble i per al poble. Us desitjo que 
passeu unes molt bones festes de nadal i un pròsper 
any 2009!

JAUME GIFRE

Alcalde
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En Santi
Amb aquesta carta intento explicar 
uns records per descriure: el que va 
ésser la vida del nostre fill i els greus 
trastorns que va patir.

Des del seu naixement, en santi tenia un trastorn 
anomenat Gilles de Latourette, però no l’hi varen 
diagnosticar fins a l’edat de 25 anys. Es caracteritza per 
tics, moviments incontrolats, quequeig... no era greu 
en absolut si es medicava, però ell era molt al·lèrgic als 
neurolèptics, que és el medicament adequat. Per això, 
va arrossegar aquesta malaltia tota la vida, primer per 
no diagnosticar-la i llavors per no tolerar el medicament. 
El lleu quequeig que tenia era tan greu per a ell, que 
el va portar a tenir una baixíssima autoestima, que va 
arribar a una greu depressió.

l’altre trastorn era Borderline o personalitat límit. 
apareix a l’inici de l’adolescència o a l’edat adulta. 
les crisis apareixen de sobte i de la mateixa manera 
desapareixen, amb motiu o sense, passa de la serenitat 
a la crispació, de la veritat a la mentida, és incapaç 
de controlar-se i d’administrar-se, de tenir una gran 
sensibilitat a ser molt agressiu... Tot això, a causa del 
seu estat depressiu i, sobretot, per la droga.

a través d’ell hem conegut el món de la bogeria, la 
marginació i la droga. I com tot això pot desestabilitzar 
i destrossar una família. Malauradament també ens ha 
fet adonar de la hipocresia que hi ha a la societat. Hi 
ha persones que varen estimar el nostre fill, i altres 
que no l’han entès mai. Vull justícia per a ell i, sobretot, 
que tingui el lloc que es mereixia, perquè ell estimava 
molt i molt...

Per això va donar la vida, per no fer patir més a ningú 
(ho he trobat escrit en diverses cartes). Es va enfonsar 
perquè no va poder afrontar les crítiques, la ignorància 
i la malaltia. Tenia un gran cor, i va patir terriblement. 
aquest trastorn afectava la convivència i les relacions 
humanes. Tothom s’apartava d’ell, i ell es desesperava. 
Patia enormement. nosaltres, com a pares, estem 
orgullosos d’ell perquè l’estimem i perquè ens va ensenyar 
a enfrontar-nos al dolor i a assumir el problema, a buscar 
el tractament adequat una vegada i una altra.

En santi va néixer el 8 de desembre de 1973. De petit 
no va tenir problemes. Quan va començar a parlar no 
pronunciava bé 6 lletres, primer era, fins i tot, graciós, 
però quan ell va adonar-se que no parlava bé, no volia 
dir res. Es va solucionar amb una logopeda i va aprendre 
a parlar correctament i a llegir,  com qualsevol nen de la 
seva edat. Tenia algun tic, el deixava i n’agafava un altre. 
Era molt i molt emotiu i sensible, tant que patia per tot i 
per tothom. El període escolar, crec, va ésser l’època més 
bona de la seva vida. Tenia molts amics, però sempre es 
caracteritzava per la poca autoestima de si mateix. En 
anar a l’institut varen començar els problemes forts. no 
s’adaptava ni li agradava, i vomitava cada dia a l’autocar. 
Va començar la depressió i l’aïllament a casa. no 
acceptava ni consells, ni ordres, ni càstigs, ni tampoc el 
vàrem saber entendre gens, i culpava els altres d’intentar 
animar-lo o corregir-lo. El va afectar enormement la 
mort de la seva millor amiga. Es passava hores tancat 
a la seva habitació amb la televisió o la música posada i 
sense escoltar res. Passava nits senceres sense dormir, i 
moltes vegades necessitava llargues xerrades per buscar 
un sentit a la vida. als 20 anys, quan va ser conscient 
de la seva depressió, sense dir res a ningú, va buscar-
se un psiquiatre i, amb la seva ajuda, el seu esforç i la 
medicació va millorar molt. Treballava, sortia i estava 
més content. Però va començar a fumar, a beure alcohol, 
a provar els porros, a no respectar la medicació, i tot 
plegat va sumir-lo altra vegada a la depressió. 

Als 25 anys algú li va donar a provar la cocaïna, i a 
partir d’aquí l’infern va entrar a la seva vida, i també 
a la nostra. Primer va notar que amb la droga la 
depressió desapareixia, era el rei, extravertit, divertit..., 
no pensava, es desinhibia del tot, però la droga li va 
destruir el millor: la joventut, el futur, la família... la 
seva ment ja no li pertanyia i no podia controlar-se. 
sempre volia més i més. Quan li passava l’efecte era 
conscient del que feia i s’enfonsava encara més. Però 
era totalment incapaç d’evitar-ho. a casa vàrem entrar 
al món del dolor, dels robatoris, les mentides, les 
borratxeres, la violència, els plors, les nits d’absència... 
a vegades sortia bé de casa i pensàvem: com tornarà? 
arribava amb els ulls irritats i la mirada envidriada. Feia 
molta pena. alternava temporades d’alcohol amb altres 
de droga o ambdues coses alhora.

Va començar l’etapa de metges, residències, centres de 
desintoxicació, hospitals, mossos d’esquadra, jutjats..., 
tot va ser inútil, ningú no ens entenia, si ell no volia 
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Abraonant-nos contra els molins

l’Empordà és un mite. Quanta gent canvia l’expressió 
i t’admira o t’enveja perquè vius a l’Empordà! Deuen 
ser la seva amplitud i la seva llum, els seus cels..., les 
postes de sol i les albades.
l’Empordà és una Mare formosa i abundant. la coronen 
les alberes, el Cap de Creus i els Pirineus. la banya 
el mediterrani, pare de la nostra manera de viure. als 
seus peus, els alzinars de les Gavarres.
Des del Montgrí se sent la seva força i la seva majestat. 
Des de la serra de Ventalló –la Muntanya Gran–, el 
batec del seu cor. Damunt la seva pell, la nostra mirada 
reposa; l’esperit somnia.
El Montgrí és el Bisbe Mort, insígnia de la contrada, fita 
del vianant i el mariner: l’aparent immutabilitat de la 
natura.
la serra de Ventalló és la sirena, que dorm tranquil·la. 
les seves corbes dolces emparen els camps, els conreus, 
les fileres de xiprers i plàtans; els canyissars dels recs, 

les oliveres i pomers; tot ordenat per la mà dels homes, 
tant de temps.
la Mare Empordà impregna del seu esperit tot el que hi 
viu i hi està en contacte, just destorbada uns instants 
aquí o allà per l’ebullició diürna dels que van i vénen.
i hi ha el bram de la tramuntana... i hi ha el silenci.
i vindran monstres metàl·lics amb enormes braços 
a fendir la serra. les seves ombres s’estendran, 
llòbregues, per la plana.
En l’horitzó la sirena haurà estat traïda, apunyalada.
Qui podrà donar raó d’aquesta infàmia?
Com podrem explicar la nostra insensatesa?
Quedarem, potser, uns quants, com inútils quixots, 
abraonant-nos contra els molins.
i el silenci serà un altre.

CLARA PERxACHS

JOSEP M. MARqUÈS

no hi havia res a fer, però sí que volia sortir-se’n i anar 
endavant, però hi tornava a caure una vegada rere 
l’altra, i moltes més. Vàrem anar 4 anys a la Fundació 
Teresa Ferrer, on ens reuníem amb altres pares de 
situació semblant, i això ens ajudava.

a mesura que incrementava les dosis de droga varen 
començar les al·lucinacions. Terrible i impossible 
d’explicar. En tornar a la realitat no volia viure i va 
intentar treure’s la vida en moltes ocasions. Tot això 
portava a internaments a psiquiàtrics i centres, però 
no durava enlloc, ningú no el retenia perquè era major 
d’edat, i quan passava la crisi l’enviaven al carrer, perquè 
pel servei Mèdic això no és cap malaltia. Ens l’havíem de 
quedar a casa i esperar que en fes una de més grossa. 
Ens aconsellaven que no l’acceptéssim a casa i que el 
tiréssim al carrer per fer-lo reaccionar. Però uns pares 

no estaran mai preparats per fer una cosa així i anaven 
passant els dies. El 22 de gener del 2005 va sortir de 
casa sense poder-lo retenir, i la policia municipal el va 
trobar inconscient a l’Estartit; el varen portar primer 
al CaP de Torroella de Montgrí, i d’allà el varen derivar 
a l’hospital de Palamós. l’endemà, quan la crisi ja li 
havia passat, ens varen telefonar perquè l’anéssim a 
buscar. nosaltres vàrem suplicar que l’internessin a la 
força (feia 20 dies que havia sortit d’un centre) perquè 
estava molt malament, però no varen voler saber-ne 
res, i amb una ambulància ens el varen enviar a casa. 
l’endemà es treia la vida. Descansi en pau. ara, quasi 
quatre anys després, necessito explicar aquest drama 
per fer-li justícia.

LA MARE, CATALINA PUIG I GOU

BELLCAIRE D’EMPORDÀ, 13 D’OCTUBRE DEL 2008



Resposta al Grup Polític PSC-PM
Proveir els necessitats no trobeu que és una bona feina? 

benvolguts,
la present és per donar resposta als interrogants i 
dubtes que s’han publicat a la revista “El Castell 38”, 
concretament a la pàgina 40, on diu: a bellcaire es 
reparteixen aliments (segons informació municipal) a 
les persones més necessitades i cada tres mesos. Quin 
criteri hi ha per definir “més necessitades”? qui són 
aquestes persones tan necessitades? Hi ha tanta gent 
que passa gana a bellcaire?

Menxu Folch, com a presidenta de l’associació “Familiars 
Demència Senil i Alzheimer (FADESIA)”, donem 
resposta als dubtes que sorgeixen des de l’oposició de 
l’ajuntament de bellcaire.

Un dia vaig coincidir amb dues regidores de l’ajuntament 
i les hi vaig proposar que es podien acollir a l’ajut que 
ofereix el banc d’aliments als ajuntaments. arran 
d’aquesta trobada vàrem parlar de les persones que 
se’n podien beneficiar.

Els criteris de selecció de l’esmentat banc són:
Persones afectades amb una disminució física/• 
psíquica i/o sensorial.
Persones jubilades amb uns ingressos baixos.• 
Persones afectades amb malalties mentals.• 
Persones afectades amb malalties degeneratives.• 
Famílies monoparentals.• 

Cal remarcar que per dur a terme aquest estudi, les 
regidores de l’ajuntament varen disposar de poc temps 
per realitzar-lo, ja que el termini de presentació de 
les sol·licituds ve determinat i es corria el perill de 
presentar-les fora de temps.

Una vegada explicat com es va realitzar el treball, passo 
a exposar les qüestions motiu d’aquesta carta.

En resposta a la pregunta “Qui són aquestes persones 
tan necessitades?”. En el cas de bellcaire són famílies 
que cuiden algun membre afectat de disminució psíquica. 
També hi trobem persones grans amb rendes baixes. 
s’entén per persones amb rendes baixes, persones 
(majoritàriament dones) que han treballat tota la vida, 
però que no han cotitzat a la Seguretat Social. Per 
aquest motiu, aquestes persones cobren una pensió no 

contributiva que està entre 300 i 600 €. la prestació 
que regula el cobrament de la vellesa, invalidesa i 
viduïtat (coneguda com soVi) està concertada amb 
356,20 € mensuals. Un altre grup de persones amb 
rendes baixes són les persones que han cotitzat com 
a autònoms. aquestes persones, tot i tenir pensions 
contributives, no arriben a cobrar ni 600 €.

Des de l’associació ens ha sorprès moltíssim aquest 
escrit, ja que se suposa que els/les dirigents del poble 
(estiguin al govern o en l’oposició), saben perfectament 
les quanties de les pensions, ja siguin contributives 
com no contributives. En l’escrit ha quedat reflectit que 
des de l’oposició s’ignoren aquestes dades. També ens 
han quedat dubtes que potser no és només ignorància, 
ja que també pot haver-hi mala fe.

sigui com sigui, crec que el poble es mereix una oposició 
formada per persones amb més consciència social per 
afavorir les persones més desvalgudes de bellcaire.

El suport que es dóna des del banc d’aliments només 
representa un petit granet de sorra per ajudar aquestes 
famílies amb un membre afectat per una malaltia o 
per ajudar a subsistir a persones amb ingressos molt 
baixos. Perquè..., quina qualitat de vida es pot tenir 
amb aquestes miserables pensions?

Des de l’associació FaDEsia desitgem que les persones 
que han escrit l’article no es trobin mai en situació 
d’haver de recórrer a l’ajut de cap onG per entendre 
els problemes d’aquestes famílies. També cal esmentar 
que el fet de què existeixin aquestes associacions 
es fonamenta en les mancances socials fruit de les 
males polítiques a tots nivells: estatals, autonòmiques, 
comarcals i locals.

Crec que amb tot el que s’ha exposat queda suficientment 
clar a qui van dirigits aquests aliments. 

Des de l’associació intentem (dins les nostres 
possibilitats) ajudar a qui més ho necessita i, a més, ho 
fem de molt bon grat. En cap cas ho fem per obligació, 
ja que això és feina i responsabilitat dels polítics.

MENxU FOLCH
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La nostra crisi de cada dia
que estem en crisi ja no és cap secret. Augmenta l’atur, l’economia familiar 
sobreviu a empentes i rodolons i el país respira en general un Nadal auster. 

Però no és la primera ni serà la última crisi que ens 
toqui viure. En els moviments cíclics de l’economia, 
de bonança i de recessió, ara és temps de vaques 
flaques. El que fa més greu aquesta situació és que 
la crisi s’ha produït a nivell mundial i s’ha traduït en 
diferents claus econòmiques segons el país, que om-
plen pàgines i pàgines de diaris i revistes econòmi-
ques, i moltes hores de contertulians a diferents mit-
jans de comunicació. a l’hora de la veritat, però, el 
que compta és que cadascú de nosaltres pugui arribar 
a final de mes.

Dins dels cicles econòmics podem recordar diverses 
crisis que, d’una manera o altra, ens van afectar. la 
globalització en clau econòmica ja existia abans que 
a nosaltres ens arribés internet i li poséssim un nom 
al gran ventall de possibilitats de les noves tecnolo-
gies, vertaderes impulsores del fenomen social de la 
globalització. Recordem, per exemple, el crack del 29, 
que es va estendre arreu del món per causa de la de-

pendència financera respecte d’Amèrica del Nord; les 
crisis del petroli de 1973-1975 i de 1980-1982, amb 
la consegüent restricció del cru, l’encariment de l’or 
negre i les devastadores pujades de preus; la crisi 
asiàtica de 1997, que va devaluar la moneda i es va 
salvar només amb l’actuació del Fons Monetari inter-
nacional (FMi); o la crisi de les “puntocom” del 2001, 
provocada pel ràpid desenvolupament d’internet i la 
bombolla especulativa arran de la pujada desorbitada 
de les accions de les empreses d’aquest camp, i que 
va afectar especialment als Estats units.

ara li ha tocat el torn als sectors immobiliari i ban-
cari, derivant cap a una situació equiparable al 
crack del 29 per les seves connotacions negatives 
en els sistemes borsaris mundials. a l’hora d’ana-
litzar, però, com afecta la crisi a una família, és 
fonamental diferenciar el que és l’economia “finan-
cera” i l’economia “real”. Per entendre’ns, l’econo-
mia “financera” és la que afecta a la borsa i els 



seus moviments fluctuants, i que se’ns escapa a 
la majoria dels mortals. Els economistes i teòrics 
s’encarreguen d’analitzar aquesta qüestió. Però el 
que ens interessa és l’economia “real”, que és l’eco-
nomia de les famílies, i que ens toca directament: 
la pujada dels preus de crèdits i hipoteques, l’atur, 
les dificultats de les petites i mitjanes empreses... 
Tot això ens afecta directament. 

Immobiliària i finançament bancari
Ha explotat la bombolla immobiliària. aquest terme 
que tant s’ha utilitzat no deixa de ser impactant per 
la simplicitat de la imatge que ens fa venir al cap. 
Breument, el seu significat es resumeix en la insos-
tenibilitat del sistema especulatiu que s’havia instal-
lat en el sector immobiliari, on la compravenda de 
propietats s’havia convertit en una partida de pòquer 
plena de “farols” amb amplis beneficis propiciats per 
la gran demanda de pisos i cases, no solament de 
primera residència, sinó també, i molt especialment, 
de segona residència.

l’augment dels preus va anar lligat a la permissivitat 
bancària arran de l’exemple de bancs i financeres dels 
Estats Units. Propiciats per interessos baixos, i la cre-
ença generalitzada que l’habitatge era un bé que no es 
devaluava, les hipoteques i els crèdits eren cada cop 
més nombrosos. Tothom s’atrevia a demanar diversos 
serveis financers a l’hora (hipoteca, crèdit per al cotxe, 
crèdit per als mobles…) i s’havia perdut la cultura de 
l’estalvi. El nivell econòmic d’una família no es mesura-
va ja pels diners que es tenia al banc, sinó per la quan-
titat total que podia pagar mensualment en concepte de 
quotes d’hipoteques i crèdits diversos. 

El problema sorgeix amb la pujada dels interessos, que 
poc a poc ha augmentat substancialment les quotes 
mensuals a uns nivells insostenibles, tant per a famílies 

com per a empreses. això fa augmentar el nivell de mo-
rositat, impossibilita la sol·licitud de nous crèdits, i abo-
ca famílies i PiMEs a situacions econòmiques complica-
des. Moltes petites i mitjanes empreses han de tancar 
portes, amb la consegüent repercussió en l’atur, i aboca 
les famílies a nivells de subsistència sota mínims. si a 
això hi sumem les repercussions de la crisi de l’econo-
mia “financera” en les grans empreses i la retallada de 
llocs de treball, tenim el caldo de cultiu que explica la 
situació econòmica actual.

l’esperança per al ciutadà és que s’apliqui la baixada dels 
tipus d’interès tan anunciada pel banc Central Europeu, 
que es preveu per a aquest final d’any, i que serà la causa 
directa de la disminució de l’import de les quotes d’hipo-
teques i crèdits. amb sort, el gener de 2009 baixaran les 
quotes mensuals per primera vegada en anys.

Les restriccions de les administracions
El primer que han anunciat les administracions, tant a 
nivell local com, sobretot, a nivell autonòmic i estatal, és 
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la redacció d’uns pressupostos per al 2009 impregnats 
d’austeritat. la Generalitat de Catalunya, per exemple, 
ha disminuït en 45’9 milions d’euros el pressupost d’ad-
ministració i serveis generals, cosa que no és suficient 
per evitar que es generi dèficit públic, ja que els ingres-
sos cauen un 4’5%, però la despesa puja un 2’4%, és a 
dir, hi ha una diferència de pèrdues del 2’1%. 

Per què és produeix aquest fet? bàsicament, segons 
s’indica des del Departament d’Economia i Finances, es 
deu a la retracció del sector immobiliari, és a dir, a la 
baixada dels ingressos per impostos de Transmissions 
Patrimonials i actes Jurídics Documentals, que s’han re-
duït un 46% respecte l’any passat (en xifres, 1.762,8 
milions d’euros menys). 

Cal tenir en compte que els ingressos provinents d’im-
postos i taxes del sector immobiliari són partides de 
quantitats variables (en funció de les transaccions im-
mobiliàries) que fins ara eren creixents. Amb la crisi 
immobiliària s’ha tallat l’aixeta, i les arques públiques 
se’n ressenten. Potser un error ha estat contemplar 

aquesta partida d’impostos com un ingrés ordinari i 
previsible, quan la seva naturalesa és extraordinària 
i variable. sigui com sigui, el resultat és que trontolla 
l’economia de moltes administracions públiques, que 
hauran de retallar serveis no bàsics a la ciutadania.

L’increment de preus
Tot això es tradueix en pèrdua de poder adquisitiu de 
les famílies (és a dir, no tenir tants diners a la butxaca) 
i en la pujada de preus, que neix en el l’augment del 
preu del petroli i els costos de producció. la diferència 
del preu d’un enciam de fa un any a ara és prou signi-
ficativa, malgrat el poc (o nul) marge de beneficis per 
al sector agrícola. En aquest sentit Unió de Pagesos va 
convocar una protesta davant les oficines territorials de 
la Conselleria d’agricultura, alimentació i acció rural 
(Dar) el passat 28 de novembre per reclamar mesu-
res contra l’augment dels costos de producció. aquesta 
concentració va ser el preludi de diverses manifestaci-
ons encapçalades per tractors que es van dur a terme 
el dissabte 29 de novembre. 

El sector agrari i ramader és un dels més perjudicats 
per la crisi, ja que a la conjuntura econòmica actual 
cal afegir anys de decreixement dels beneficis i de 
manca de mesures provinents de l’administració. al 
poc marge de benefici per a pagesos i ramaders cal 
afegir l’augment del cost de producció (per causa del 
preu del petroli: carburants, pinsos, transport…), i 
això fa que s’agreugi encara més la crisi del sector. 
l’augment del cost de producció i de tot el que està 
relacionat amb el transport repercuteix directament 
en el preu del producte, i al poc que quedava a les 
nostres butxaques.

MERITxELL PLANAS 

CARLES B. GORBS
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Resum dels plens
Sessió ordinària 
del 25 de setembre de 2008

Aprovació de les actes 
s’aproven les actes de la sessió ordinària del 31 de ju-
liol de 2008, amb el vot favorable de tots els membres 
assistents. 

Coneixement de decrets i resolucions dictats per l’al-
caldia des de la data de la convocatòria del ple ordinari 
anterior fins a la data de la convocatòria actual.

Per part del l’alcalde es posa en coneixement del Ple de 
la Corporació que, des de la data de la convocatòria del 
Ple ordinari anterior fins a la data de convocatòria de 
l’actual, ha dictat decrets i resolucions. Tots els mem-
bres en prenen coneixement.

Aprovació de la declaració institucional en defensa 
de la implicació del món local en la gestió de l’ai-
gua dels aqüífers del Baix Ter i la promoció d’una 
comunitat d’usuaris
l’alcalde inicia la seva explicació tot detallant el plan-
tejament de l’ajuntament de Torroella de Montgrí en 
el qual constata que l’aigua s’ha convertit avui en dia 
en un tema de gran importància i complexitat i que la 
seva gestió s’ha de fer des d’una perspectiva àmplia 
que tingui en compte diferents aspectes. això preocupa 
a tots els municipis de la conca del Ter i especialment 
als municipis que estan circumscrits a l’àrea que es co-
neix com a baix Ter.

Per tot això, i conscients que la gestió de l’aigua ha 
d’incorporar models nous de gestió, la creació d’una 
comunitat d’usuaris d’aqüífers del baix Ter permetria 
canalitzar aquesta inquietud i treballar al servei d’una 
millora dels seus usos.

ara, a proposta de l’ajuntament de Torroella de Montgrí, es 
demana que el Ple d’aquest ajuntament manifesti la seva 
adhesió a la declaració institucional en defensa de la impli-
cació del món local en la gestió de l’aigua dels aqüífers del 
baix Ter, i la voluntat de constituir la Comunitat d’Usuaris 
del baix Ter, la qual és llegida, no en la seva integritat, per 
l’alcalde. En aquest sentit, l’alcalde explica que al baix llo-
bregat n’hi ha una de constituïda i que funciona bé. 

a continuació pren la paraula el regidor Joan Geli per 
dir que li sembla bé repartir usos i que cal tirar-la en-
davant. 

se sotmet a votació l’adhesió a la declaració institucio-
nal en defensa de la implicació del món local en la ges-
tió de l’aigua dels aqüífers del baix Ter i la voluntat de 
constituir en el futur la Comunitat d’Usuaris i s’aprova 
per unanimitat de tots els assistents.

Ratificació de l’acord pres en junta de govern 
en data 4 d’agost de 2008 i relatiu al canvi de 
sistema wifi en la xarxa municipal de telecomu-
nicacions pel sistema prewimax i ratificar la vo-
luntat de l’alcalde per tal de signar el contracte 
amb l’empresa Corporació Megatel SL
l’alcalde explica que, com se sap, el dimarts passat 
va fer-se una xerrada informativa per a tots els usua-
ris de wifi actuals i que ara l’Ajuntament de Bellcaire 
d’Empordà té confeccionat un contracte pendent de 
signatura que vindria a substituir l’actual sistema wifi 
que no funciona bé. Per a l’usuari de wifi no tindrà cap 
cost i que se’ls donarà d’alta al nou sistema fins que 
s’amortitzi. Els usuaris nous tindran una quota d’alta 
i una quota mensual de quinze euros.

a continuació pren la paraula el regidor Joan Geli per 
dir que és un fet que fins ara el sistema no funcionava i 
que la seva intenció seria votar favorablement al primer 
enunciat, donat que com ha dit cal canviar el sistema, 
però que no pot votar a favor del segon enunciat, ja que 
no ha vist el contracte. 

Pren la paraula el secretari Josep blanco per dir que 
és un únic punt i que la votació no pot fraccionar-
se i que, per tant, es vota en un sentit o un altre. 
Posteriorment l’alcalde recalca que el contracte està 
confeccionat però no signat per l’empresa i que, per 
tant, no es pot sotmetre a votació. Que aquí es fa-
culta l’alcaldia per signar amb les condicions que es 
van quedar en la reunió informativa general amb els 
usuaris.

a continuació se sotmet a votació amb el vot favorable 
de tots els assistents excepte els regidors Geli i antú-
nez, que s’abstenen.



Ratificar l’acceptació efectuada per la junta de govern 
de data 25 d’agost de 2008 i relativa a l’Àrea de Noves 
Tecnologies de la Diputació de Girona per un import de 
tres mil euros 

Explica l’alcalde que en la Junta de Govern del 25 d’agost 
de 2008 es va aprovar l’acceptació de la subvenció ator-
gada per la Diputació de Girona per un import 3.000 eu-
ros, destinada a noves tecnologies i que ara es pretén 
ratificar als efectes oportuns aquesta acceptació.

a continuació se sotmet a votació aquest punt i s’apro-
va per unanimitat de tots els assistents.

Informació d’Alcaldia i regidors
l’alcalde pren la paraula per informar del Parc na-
tural i de la xerrada informativa que es va fer a les 
dependències municipals amb l’assistència del dele-
gat territorial de Medi ambient, Emili santos, i del 
senyor salvador Grau. l’alcalde manifesta que ja és 
coneguda la postura de l’ajuntament. segueix l’alcal-
de tot dient que s’ha allargat el termini per presentar 
al·legacions i que finalitza el proper 30 de setembre 
i és voluntat de l’ajuntament presentar-ne unes que 
anirien en dos sentits. 

En primer lloc, tenint en compte la superfície que 
aporta el municipi a la creació del Parc natural, s’ha 
de demanar una més concreta participació de l’ajun-
tament de bellcaire d’Empordà en els òrgans de ges-
tió. l’altra petició que s’inclourà en les al·legacions, 
segons explica l’alcalde, és la voluntat de disposar 
d’un centre d’informació a l’entrada del Parc de ma-
nera que, pel vessant nord, l’entrada natural sigui per 
bellcaire d’Empordà. afegeix l’alcalde que a la xerra-
da es va parlar de les millores que la creació del Parc 
Natural significaria des del punt de vista turístic i de 
subvencions.

segueix el senyor Joan Gifre explicant que el darrer di-
lluns va concórrer a la firma del Conveni del Taxi amb el 
director general al Consell Comarcal del baix Empordà 
per tal que, tal com va explicar-se en el Ple ordinari del 
mes de maig, el municipi pugui tenir total cobertura 
d’aquest mitjà de transport públic.

Per altra banda, explica que s’ha procedit a pavimentar 
els carrers com tothom ha pogut constatar i només falta 
retocar algun punt dels desguassos.
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a continuació pren la paraula la regidora Marta Fuster 
per fer tres valoracions i explicar dues informacions.

En primer lloc, afirma que en el Casal d’Estiu, per pri-
mer cop, hi ha hagut directora i que ha funcionat bé. 
Que hi ha hagut uns quaranta nens i que s’ha deixat 
d’anar a Palafrugell pel cost que suposava.

Pel que fa a la Festa Major, explica que hi va haver la 
novetat del taller de graffitis i que la intenció és de se-
guir amb aquesta experiència a l’hivern. 

En tercer lloc, explica la regidora Marta Fuster que es 
va fer la Festa del Pedal amb seixanta-quatre partici-
pants i el dinar de l’11 de setembre amb uns dos-cents 
participants.

Pel que fa a les informacions, la regidora explica les Jor-
nades de Patrimoni que ha editat el Consell Comarcal i 
que el proper 27 de setembre es farà una visita guiada. 
segueix explicant que ben aviat es farà l’entrega dels di-
plomes del concurs infantil de pintura i una exposició de 
fotografies relatives a l’incendi del Montgrí. Esmenta les 
activitats d’hivern i demana si algú vol algun aclariment.

Precs i preguntes
Pren la paraula el regidor Joan Geli per parlar del Parc na-
tural i explica, pel que fa a les al·legacions que ha detallat 
l’alcalde, que hi troba a faltar la petició relativa a la repre-
sentació dels propietaris, els quals queden dins del futur 
Parc. l’alcalde respon que es tindrà en compte aquesta 
proposta a l’hora de les al·legacions i s’hi afegirà.

segueix el senyor Joan Geli per queixar-se que no s’ha dit 
res del tema de l’aigua i que fa poc va haver-hi una reunió. 
l’alcalde diu que és cert i que efectivament es va fer una 
reunió amb tres empreses per tal d’explicar el Plec de Clàu-
sules i per procedir més endavant a fer la invitació formal. 
alhora es va constituir una Comissió de seguiment.

En tercer lloc, el senyor Geli demana com està el local 
social, donat que es va fer pel procediment d’urgència. 
l’alcalde diu que es farà el concurs i que mentrestant el 
que és important és que el bar no estigui tancat i funci-
oni, que els tècnics de l’ajuntament han fet vacances i 
que s’iniciarà el procediment per atorgar-lo. 

segueix el regidor Joan Geli amb el rec del Molí per 
demanar per què hi ha fanals que entren a la propietat i 
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d’altres no. L’alcalde respon que senzillament perquè hi 
ha hagut propietaris que ho han deixat i d’altres no, que 
sortosament pel punt més estret s’ha pogut comptar 
amb la voluntat del propietari. subratlla el regidor Joan 
Geli que així al propietari que se li paga la paret no ha 
deixat posar el fanal.

segueix el senyor Joan Geli demanant què passa amb 
l’estació de bombeig i l’alcalde respon que falta que 
FECsa-EnDEsa doni el permís i que, efectivament, 
van lents.

El senyor Joan Geli diu que hi ha un mirall de tres po-
tes a la confluència entre el carrer Major i Migdia dient 
que fa nosa. Que s’hauria de treure. i a continuació i, 
per acabar, demana per la situació de l’assessora d’ur-
banisme, donat que tenia un contracte de deu mesos. 
l’alcalde diu que se li ha reduït la jornada a tres dies 
setmanals, amb menys hores cada dia i amb les reduc-
cions corresponents pel que fa a sou.

Sessió extraordinària 
del 23 d’octubre de 2008
Aprovació inicial de les Ordenances Fiscals 
per a l’exercici 2009
l’alcalde explica que no s’han augmentat –atès el con-
text econòmic actual– les diferents ordenances fiscals 
com l’ibi, les escombraries, l’impost de vehicles de 
tracció mecànica i que l’únic que es puja és l’ordenança 
fiscal corresponent al servei d’aigua que, com tothom 
sap, està en fase d’externalitzar-se el servei i cal tenir 
uns preus suficientment competitius. Els trams són els 
que marquen els paràmetres de i’agència Catalana de 
l’aigua. així exposa que són els següents:

TARIFA PRIMERA
Consum mínim .................30 m3 metres per trimestre
Fins al mínim .....................................  0,2460 €/ m3

TARIFA SEGOnA
Excés de 30 m2 a 54 m3 per trimestre  ..... 0,4920€ /m3

TARIFA TERCERA
Excés de 54 €/m3 per trimestre ............ 0,7380 € / m3

Manteniment de comptadors ................................ 3 € 
 abonat per trimestre

Manté, l’alcalde, que s’afavoreix el tram de menor con-
sum, és a dir, les economies domèstiques per davant 

de consums superiors. Significa això que es grava més 
el consum desmesurat d’aigua, però no un consum res-
ponsable.

assenyala també que els preus que ara s’aproven estan 
dins dels trams que tenen els pobles del nostre entorn 
com la Tallada d’Empordà, albons o Ullà.

Pel que fa a l’altra modificació d’ordenança per a l’exer-
cici 2009 explica que és la corresponent a l’expedició 
de documents administratius i es tracta de cobrar una 
petita taxa pel servei de fotocòpies, ja que s’ha detectat 
que hi ha un augment de peticions considerables per 
fer fotocòpies de vilatans per a usos no relacionats amb 
les gestions amb l’Ajuntament i l’expedició de certificats 
administratius.

PREuS DE LA TAxA
Certificats de secretaria .................................. 5’00 €
Fotocòpies ......................................... 0’20 € / unitat

a continuació pren la paraula el senyor Joan Geli per dir 
que no entén que l’augment d’ara es contradigui amb 
l’aprovació de fa un any. Creu que és un contrasentit. 
Diu que es puja perquè l’ajuntament vol més calés i que 
l’augment és d’un tres-cents per cent.

Pren la paraula el senyor Cèsar Hugas per dir que en 
cap cas això suposa l’augment que diu el senyor Geli.
Torna a prendre la paraula l’alcalde per repetir que els 
preus són els normals a pobles del nostre entorn i que 
bellcaire ve d’una situació d’uns preus molt per sota de 
la resta. També torna a recalcar que els augments no 
són del percentatge que diu el senyor Geli.

El senyor Geli diu que s’ha canviat la filosofia que es 
portava fins ara i que s’ha pujat els mínims. Replica l’al-
calde tot dient que ja ha donat les raons per les quals 
es proposa l’augment en la ordenança relativa a l’abas-
tament de l’aigua i que se sotmetin les noves tarifes a 
votació.

Tot seguit, se sotmet a votació l’aprovació de les orde-
nances relatives a les tarifes d’aigua i d’expedició de 
documents administratius, i el vot és favorable de tots 
els assistents excepte els senyors Geli i Antúnez, que hi 
voten en contra.
no hi ha precs ni preguntes atès que es tracta d’un ple 
amb caràcter extraordinari.
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Actuacions de l’últim trimestre del 2008 
sembla que era ahir que fèiem l’últim balanç de la feina 
feta. Ja som al final de l’any 2008 i dia a dia continuen tre-
ballant per millorar el nostre municipi; no només amb els 
projectes endegats o en tramitació, o en millores i mante-
niment del municipi, sinó també amb la voluntat de donar 
més vida social i cultural a tota la gent que hi vivim. 
Abans d’explicar-vos què hem fet des de cada Àrea, vo-
lem fer, per al·lusions, una referència a l’escrit que el PsC-
PM va publicar en el darrer número d’aquesta revista. Ens 
acusen reiteradament a l’equip de govern de manca de 
transparència, informació i claredat. se suposa que els dos 
regidors del grup del PsC ja deuen saber que tenen a la 
seva disposició tota la informació a la qual, per llei, hi té 
dret qualsevol membre del Consistori, només cal que vagin 
a buscar-la. a més, des de l’equip de govern, vàrem acor-
dar establir unes reunions informatives amb els membres 
de l’oposició en el moment de rebre la convocatòria del ple. 
a la tercera convocatòria, ja no varen comparèixer, sense 
ni tan sols excusar-se. Finalment, voldríem destacar, tam-
bé, que en els plens ordinaris del nostre ajuntament tenim 
la sort, des de fa molts anys, que un cop acabat el Ple és 
dóna la paraula als assistents de manera que tothom pot 
opinar, manifestar o preguntar qualsevol tema referent al 
nostre municipi. Per altra banda, tots sabem que per fer 
segons quines afirmacions o crítiques cal tenir la informa-
ció de primera mà, per exemple si es vol fer alguna crítica 
a la Festa Major, Festa Petita, Festa de la Gent Gran (on van 
ser convidats oficialment), etc., seria bo que, per la seva 
pròpia credibilitat i per la confiança que es mereixen els 
qui els han votat, hi assistissin, però això és decisió d’ells 
i del que entenen per ser regidors d’ajuntament. De tota 
manera, l’ajuntament continuarà obert a tots els regidors, 
siguin del grup que siguin.
ara sí, us passem informació d’algunes de les actuacions 
fetes des del mes de setembre.
Pel que fa a l’Àrea de Joventut, s’han organitzat una sè-
rie de cursos. Cal destacar el curset de monitors. aquest 
curs permet obtenir el títol oficial de monitor. També cal 
realçar l’èxit d’assistència que va representar l’excursió a 
Port Aventura organitzada des d’aquesta Àrea i que va ser-
vir per culminar la participació dels joves en les activitats 
d’estiu. En aquests moments estem impulsant el projecte 
de “nadal Jove 08”, en el qual esperem que hi hagi una 
bona participació.
Des de l’Àrea de Benestar Social cal destacar dins el 
programa de cursets d’hivern, les diverses activitats adre-
çades a la gent gran: activitat física per a la gent gran, ta-
ller de manteniment de la memòria. I finalment, cal dir que 
continuem amb la participació de l’ajuntament de bellcaire 
en la col·laboració amb el banc d’aliments.

Des de l’Àrea de Cultura comentem, en primer lloc, que 
la Festa Major, aquest any s’ha concentrat en un sol cap de 
setmana. Tots els actes han estat triats amb la intenció de 
passar els tres dies de festa amb caire festiu i agradable i 
on s’hi poguessin divertir tant la canalla com la gent més 
gran. En la festa d’aquest any es varen incloure dos actes 
innovadors, com van ser el taller de grafits adreçat als jo-
ves i el concurs infantil de pintura, que feia anys que no es 
feia i que va gaudir d’una gran participació. El diumenge, 
com a fi de Festa, vam tenir el goig d’escoltar el magnífic 
concert “Cançons de la Cançó, d’un Temps d’un País”, que 
ens va oferir l’orquestra de Cambra de l’Empordà, tot acon-
seguint omplir la plaça de gom a gom. no podem acabar la 
referència a la Festa sense recordar els actes de comiat de 
mossèn riera i la Caterina sau i agrair la iniciativa de to-
tes aquelles persones que van col·laborar en l’organització 
del seu homenatge. Finalment, cal remarcar la participació 
de l’ajuntament de bellcaire en les Jornades Europees de 
Patrimoni, que van ser molt interessants. agraïm a Joan 
Pellicer i Eduard Carbonell la visita guiada que van fer. 
Des de l’Àrea d’Educació, destaquem la visita a finals 
d’octubre del delegat d’Educació, el sr. otero, i el tècnic del 
Departament per veure la viabilitat de remodelar l’escola. 
Des del Departament d’Educació veuen bé dur a terme la 
reforma, però això implica treure la guarderia del recinte 
de l’escola per posteriorment iniciar el projecte d’adequació. 
la intenció de l’ajuntament és construir la nova guarderia 
en uns terrenys propietat de l’ajuntament situats molt a la 
vora de l’escola, a l’altra banda del rec del Molí, en el sector 
denominat PMU3 segons el planejament urbanístic.
Dins l’Àrea d’Obra Pública, continuem treballant per mi-
llorar l’estat del municipi en actuacions com és l’adequació 
del camp de futbol que es trobava en molt mal estat, fruit 
d’anys de no fer-hi cap actuació, o l’arranjament dels pro-
blemes d’entrada d’aigua al bar del local social. També 
s’han iniciat tota una sèrie de millores a la Capella de sta. 
Maria, a l’interior del Castell, per fomentar la projecció cul-
tural de la sala. i aquests dies també ha tingut lloc l’adju-
dicació de l’obra del Centre Cívic, les obres del qual estan 
a punt d’iniciar-se. Finalment, pel que fa al rec del Molí, ja 
podem donar per acabades les obres del tram Molí–Pont 
Moròs amb el nou de l’enllumenat. En aquest moments es-
tem pendents de connectar l’estació de bombeig a la xarxa 
elèctrica per portar les aigües residuals a la depuradora de 
l’Escala. 
Com vàrem dir en l’escrit anterior, només treballant dia a 
dia aconseguirem poder complir el nostre compromís amb 
vosaltres. 

bones festes de nadal i feliç any 2009!
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Carta als Reis Mags
Ara que arriba Nadal i que tothom pensa amb les neules i els torrons, des de 
l’oposició hem cregut oportú escriure una carta als Reis Mags perquè ens ajudin 
a fer de Bellcaire un poble millor.

“Benvolguts Reis Mags,

Aquest any volem demanar-vos una escola nova, on tots 
els nens i nenes puguin créixer i educar-se amb les millors 
condicions. On puguin jugar i fer esport, on no haguem 
de patir per manca de places fins d’aquí a un bon temps. 
Vostès ja saben que el nostre poble, des de fa uns anys, 
no para de créixer i l’escola s’ha quedat petita, sembla ser 
que als voltants del camp de futbol podria quedar prou bé. 
Alguns veïns diuen que és lluny del poble, no s’ho pensin 
pas, a més, la majoria de nens i nenes vénen amb cotxe i 
almenys tindríem la pista poliesportiva més a prop.

Voldríem també que, ara que estem en temps de crisi i 
que els serveis tampoc no han millorat, no s’apugés un 
20% el preu base de l’aigua. On s’ha vist que nosaltres 
ens estrenyem el cinturó i l’Ajuntament s’enriqueixi?

Per al nou any voldríem una Bandera de Catalunya amb 
tanta iniciativa i empenta com hi havia ara fa un any 
(Ep! Que l’any sabàtic que es va dir que es faria ja ha 
passat).

Senyors Reis, vostès ja saben que amb la llum a Bellcaire 
hi ha molta feina a fer i els que governen ho saben prou 
bé (fa uns anys, no paraven de denunciar-ho), però veiem 
que amb dos anys encara no han fet res. Per això ens 
podrien portar fanals i bombetes de baix consum?
 
Abans no vinguin més pluges voldríem que les rieres fossin 
netes, tampoc ens hem portat tan malament, no?

I el rec de Molí, voldríem una tanca pel costat de la 
carretera, no creuen que hi ha el mateix perill per un 
costat que per l’altre?

Posats a demanar, porteu-nos 2 semàfors per a la 
carretera de l’Escala perquè tothom pugui travessar-la 
sense perill. Potser ja toca després de tants anys, no?

I per últim, demanem un govern que treballi pel poble 
i que compleixi totes les seves promeses, ja que de 
moment no han fet res, i que no es malgastin els nostres 
diners amb empreses de neteja quan hi ha contractades 
dues persones per fer aquestes tasques.

Moltes gràcies, Reis Mags”

Des del nostre grup us desitgem molt bones festes, un 
feliç any nou i que els reis ens portin moltes coses.
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Exposició“1956, l’Any de la fred”

PP
P FUSTERIA - 

EBANISTERIA
PERE POCH PIJUAN

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

17141 Bellcaire d’Empordà

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)

Estem preparant una exposició sobre l’any “1956, l’any 
de la fred”. Potser ja heu vist algun cartell en les boti-
gues i comerços del nostre poble on es demana que si 
algú té alguna fotografia, record o vivència d’aquell dia 
i ens ho vol fer arribar serà molt benvingut.
Tenim ganes de muntar una exposició viva, entranyable 
i propera en la qual tota la gent del poble que en tingui 
un record el pugui explicar.

aquesta exposició es durà a terme durant el mes de fe-
brer de 2009. Us animem, doncs, perquè en qualsevol 
cas us poseu en contacte amb Mariona Font o Montse 
Casas o bé amb l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament.

ÀREA DE CULTURA 

Ajuntament de Bellcaire



Cal Titus 
(1913-2008)

El passat mes d’octubre va tancar les 
portes una botiga emblemàtica de 
Bellcaire, cal Titus, després de 95 anys 
d’antiguitat. En homenatge a la tasca 
social que ha portat a terme volem 
repassar breument la història d’aquest 
establiment seguint les passes de les 
tres generacions que l’han regentat.

Tot va començar l’any 1912 amb el casament d’en Josep 
Puig i Perpinyà, Titus, del mas Martí d’albons amb la 
lluïsa bellapart i Valls de can sadurní de bellcaire. la 
família de la lluïsa va donar un tros de terra al cantó 
de la casa pairal perquè el nou matrimoni es construís 
una casa. la primera pedra de la casa la varen posar 
el 1913, any en què també varen obrir la botiga. En 
un principi, en Josep feia de pagès i la lluïsa era 
l’encarregada de despatxar a la botiga. Tenien un forn 
de pa i, a més, en Josep, els dissabtes, amb els cotxes 
de can Xifarder, anava a comprar gènere a Girona i 
després un transportista ho servia a la botiga. També 
tenien un camió, un dels primers autos de bellcaire, per 
anar als camps a comprar i vendre gra. De botigues de 
queviures abans de la Guerra només hi havia cal Titus 
i can Salleras, les dues situades al carrer molí, una a 
l’actual número 58 i l’altra a l’actual 6.

Quan va esclatar la Guerra Civil, el pare i el fill gran, 
en Josep i en Pepito Titus, varen anar a lluitar al front i 
després van passar uns anys a la presó. Durant aquells 
anys, tot i l’escassetat, la botiga continuava oberta i 
per fer el pa van contractar primer a en Josep Vilanova, 
l’avi Talla, com a mosso i encarregat del forn i després 
a en sebastià bahí. Tot dos quan va acabar la guerra 
es varen casar i varen obrir cadascú una botiga. Can 
Talla era al carrer Major i, en canvi, can Sebastià primer 
era al carrer Molí número 28 i després es va traslladar 
al número 16. El temps que en Josep Puig i bellapart 
va ser tancat a la presó de Figueres, el va aprofitar per 
estudiar la carrera de Comerç i aprendre mecanografia. 

Quan va tornar l’any 1944, un dia que jugava a futbol es 
va conèixer amb la que tres anys més tard seria la seva 
dona, la Maria Gou i Canals de can Garrigoles d’Ullà, i 
mare de les seves dues filles. Es varen casar l’any 1947 i 
la Maria es va posar a despatxar a la botiga, ajudada per 
la seva sogra. En aquells moments la botiga tenia al fons 
una prestatgeria on es col·locava el pa per vendre, amb 
un mostrador a davant amb les balances i una talladora 
de pa. a la paret de la dreta, també a tot el llarg, hi havia 
una altra lleixa amb llaunes de tomata, conserves, llet 
“La Lechera”, i a la lleixa de dalt de tot hi venien càntirs, 
cassoles, orinals, etc. a la part de sota, hi havia uns 
caixons on es posaven a dins els sacs de fideus, d’arròs, 
de macarrons, de sucre i de sal per vendre a granel. Tot 
davant, hi havia un altre mostrador de color verd amb un 
molinet de cafè i un molinet de formatge al damunt. En un 
cantó hi havia la fruita que en aquell temps era, sobretot, 
taronges; i en un ganxo es penjaven els plàtans. a la 
paret esquerra, hi havia unes altres prestatgeries en les 
quals hi havia ampolles de colònia de litre, cotó, alcohol, 
esparadrap, detergents, sosa i, sobretot, espardenyes 
de treneta i de betes i també esclops. Prop de la porta 
d’entrada a la botiga, a mà esquerra, hi havia una petita 
habitació amb les bótes de vi i un tinar d’obra on hi havia 
oli d’oliva que per emplenar-lo el portaven amb unes 
bótes fetes amb pell.

a la porta del cantó de la botiga hi havia el forn de pa. 
al fons hi havia el forn de llenya d’obra i en una banda hi 
havia l’obrador on es pastava el pa i la màquina de pastar. 
a l’altra banda hi havia unes lleixes on el pa llevava. 

Els fundadors de la botiga, en Josep Puig Bellapart, Titus, i la 
Lluïsa Bellapart Valls, amb els seus dos fills, en Pepito i en Lluís.
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L’interior de la botiga
en l’actualitat.

a part de coure pa, molta gent hi portava cacauets o 
castanyes a torrar i també hi anaven a buscar brases 
per poder encendre altres focs o per posar als brasers. 
a la vorera del davant, a ca la Pepeta, hi guardaven tot 
de feixines de llenya per 
encendre el foc del forn. 

la botiga era oberta tots 
els dies i a totes hores. la 
Maria se n’encarregava els 
matins, menys el dilluns 
que anava a mercat a 
Torroella a vendre cistells 
d’ous, i a comprar roba per 
fer llençols o altres. Una 
altra feina que li agradava 
molt, a part de despatxar a 
la botiga, era anar a rentar 
roba al safareig del poble. 
Els dilluns rentava la roba 
blanca: la portava amb 
una “carretilla” fins al safareig i la deixava en remull amb 
lleixiu; l’endemà la portava a esbandir i el dimecres es 
rentava la roba de color i així cada dia hi havia coses a 
fer... Durant molts anys, la gent que anava a comprar el 
pa ho feia amb tiquets, aproximadament fins als anys 60. 

Quan les famílies havien ensacat el blat d’un any, 
portaven els sacs al forn de cal Titus, i per tants quilos 
de blat en donaven tant tiquets de pa i d’aquesta 
manera podien anar a comprar el pa durant l’any. 
També en aquells temps de gana, van fiar a molta gent 
que els pagava quan, per exemple, mataven un porc. 

També a principi dels anys 60 es varen associar tots 
els flequers de la zona i varen crear una cooperativa 
per fer el pa a l’Escala i els forns de les botigues varen 
tancar. La botiga, però, no va canviar gaire fins que 

no la va agafar la filla la 
Caterina Puig i Gou l’any 
1969. Ella havia estudiat 
magisteri i havia donat 
classes a les Preses, a 
Tordera i a l’Escala, però 
no es va presentar a les 
oposicions perquè es va 
casar amb en santiago 
riembau del mas Cremat. 
Tot i que va continuar 
donant classes particulars 
a les tardes, la Catalina va 
agafar el relleu del negoci 
familiar, va remodelar la 
botiga i la va actualitzar 
als nous temps. Fou una 

nova etapa en què a la botiga s’hi trobava una mica de 
tot. la majoria de les dones del poble no tenien cotxe, 
per tant hi anaven a comprar cada dia. 

amb el pas dels anys varen anar apareixent supermercats 
que podien vendre més productes i a millor preu i Cal 
Titus, com la majoria de les botigues de poble, es va 
convertir en una botiga on s’anaven a buscar els descuits, 
i varen baixar molt les vendes, però va continuar obert 
fins que aquest any 2008 la Catalina s’ha jubilat. 

MARIONA FONT

En Pepito Bellapart i la seva dona Maria Gou passejant 
amb les dues filles, la Catalina i la M. Lluïsa.

L’interior de la botiga
en l’actualitat.
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Carrer Major, 27
Tel 972 76 50 62
Mòbil 629 86 95 95
17141 BELLCAIRE D'EMPORDÀ

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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Passejant pel parc natural a punt d’estrenar
Enguany s’ha rebut la notícia que 483,87 hectàrees de Bellcaire, el 38% del 
municipi, pot quedar inclòs dins el Parc Natural del Montgrí, les Medes i el Baix 
Ter, si s’aprova el projecte tal com el va concebre la Generalitat en un primer 
moment. És a dir, un 6% del Parc seria de Bellcaire.

i és que, tot i la dessecació de l’estany al segle XViii, 
generació rere generació la gent de bellcaire ha anat 
mantenint un paisatge viu, fruit de les necessitats de 
la població i del que les condicions naturals permetien o 
facilitaven.

En el context actual, en què el creixement econòmic 
ha portat a la urbanització de bona part del país, la 
propera declaració de Parc natural és un reconeixement 
a aquesta relació mil·lenària. La finalitat dels espais 
protegits és fer compatible el desenvolupament 
humà amb la preservació del patrimoni, no ha de 
suposar, doncs, grans canvis amb allò que a bellcaire 
tradicionalment s’ha fet i pot aportar noves inversions i 
col·laboracions per facilitar aquests objectius.

bellcaire és, a més, un punt estratègic vital entre el 
futur Parc natural del Montgrí, les Medes i el baix Ter i 

el Parc natural dels aiguamolls de l’Empordà, una baula 
bàsica en la connexió ecològica entre els dos parcs. i 
és que si les poblacions d’éssers vius que els habiten 
quedessin aïllades tindrien dificultats per sobreviure.

les terres de l’antic estany han donat a bellcaire un 
tret identitari fort, però hi ha un altre element, veí i 
omnipresent, que no es pot obviar, és el Massís del 
Montgrí. Travessant les dunes cap a la Muntanya Gran o 
enfilant-se entre feixes cap a Santa Caterina, el Montgrí 
sempre ha estat proper, a través d’un mantell d’oliveres, 
ara en part abandonades.

Si ens fixem en els moviments de la natura veurem que 
la relació de la plana amb la muntanya des d’un punt de 
vista ecològic també ha estat sempre estreta. El símbol 
per excel·lència d’aquesta relació són els ratpenats, una 
munió d’aquests petits mamífers s’amaga durant el dia 

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)

BAR
 L O C A L  S O C I A L 

DE BELLCAIRE

Menús, brasa i... SOM ELS MILLORS!!!
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A la merla blava la descobrirem agafant insectes entre les 
roques. AuTOR: João lUis TEiXEira.El còlit ros busca talaies per fer-se sentir. AuTOR: iTai sHanni.

als nombrosos forats de la roca calcària del Massís, al 
capvespre, però, surten volant en busca d’insectes cap a 
les humides planes del voltant, on troben més menjar.

Malgrat les relacions, és ben evident que les condicions 
de vida de l’antic estany i del Montgrí són molt diferents. 
aquestes diferències es tradueixen en unes comunitats 
de plantes, animals i altres éssers també diferenciades. 
així, per exemple, si pugem a santa Caterina, podem 
observar o sentir al seu medi un bon grapat d’ocells que 
a la plana només trobaríem de pas.

Els ambients oberts i pedregosos són els més indicats 
per observar ocells interessants, al cap i a la fi la major 
part del país és boscós i els ocells que el poblen són 
molt abundants, al Montgrí, i costa a part, n’hi ha de 
força singulars.

Els penya-segats són un bon refugi per a l’amenaçada 
àliga cuabarrada i per al falcó peregrí, que ens passaran 
per damunt dels caps, així com pel duc, el mussol 
més gran que tenim i del que, molt probablement, 
ens haurem de conformar a sentir-ne els udols en 

caure la nit. sense deixar els rapinyaires, la presència 
de l’esparver cendrós als pedregars i brolles obertes 
indica igualment una gran qualitat dels hàbitats.

El ballester, un parent gran i amb el ventre pàl·lid dels 
falciots, empaita insectes cel amunt. En canvi, sobre les 
branques més altes de les mates hi canta el còlit ros i la 
merla blava es passeja pel rocam.

amb sort i a l’hivern, podrem observar algun pela-
roques enganxat a les parets de l’espadat, vénen del 
Pirineu, i en volar ensenyen unes ales vermelles que 
destaquen en el plomatge grisós.

Val la pena fer l’esforç d’enfilar la pujada i badar amb 
les flors que, canviants, tot l’any alegren el camí, o amb 
les pistes que els habitants feréstecs ens hi han deixat, 
com les fagines, que segurament només descobrirem 
pels excrements plens de pinyols, i, com no, eixamplar 
l’orella per escoltar els ocells que es deixen veure i 
també aquells més esquius. 

IVAN BUSTAMANTE I GALERA

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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Josep Frigola i Mas

Em dic Josep Frigola i Mas i vaig néixer 
a Bellcaire el 2 de novembre de 1921. 
A casa, al carrer Major, en deien ca 
l’Esclopeter, tot i que no recordo que 
ningú de la família fes esclops. Els meus 
pares es deien Miquel Frigola Vilà, de 
Bellcaire i Dolors Mas Brengaret, de 
Sant Jordi Desvalls.

Com és tradicional, el dia 1 de novembre, festa de 
Tots sants, era, i és, costum celebrar la castanyada. a 
casa la varen celebrar els pares, l’àvia, Maria Vilà i la 
meva germana gran Teresa. la mare menjava moltes 
castanyes i el meu pare l’advertia que es podia empatxar. 
aquella mateixa nit, la mare va tenir un trasbals de 
panxa molt important, però les castanyes no hi tenien 
res a veure, era l’hora del meu naixement! 

o sigui, que es pot dir humorísticament que sóc producte 
d’una castanyada!

amb el temps la nostra família es va convertir en 
nombrosa. Érem sis germans: la Teresa (morta fa poc), 
jo mateix, la Maria, la Mercè, en narcís i la Conxita, a la 
que li sóc padrí i va néixer poc abans que jo ingressés a 
estudiar al seminari de Girona.

Un record que tinc de quan era molt petit és que tenia 
un sentit del ridícul exagerat. Quan queia, que era molt 
sovint, em posava a plorar i no parava fins que l’àvia 
Maria no em recollia. naturalment, sempre em deia si 
no em feia vergonya plorar d’aquella manera!

De veïns teníem a can barceló (can Melons), a can 
Gifre, i sobretot recordo la família de la lluïsa Ferrer 
de can Feliu. Jo vull reivindicar les condicions humanes 
d’aquesta persona. Vivia de la forma més natural possible, 
sense complexos de cap classe. Per molts problemes 
que tingués a casa seva (que en tenia) sempre estava 
disposada a ajudar de la millor manera que podia les 
necessitats, sobretot per malaltia, que patien algunes 
famílies. a casa meva érem una de les famílies més humils 
i pobres del poble. subsistíem, però no sobrava res. En 
una ocasió dos dels germans es posaren malalts amb 
problemes de gastroenteritis (problema molt freqüent 
en aquella època). En aquella ocasió i perquè la mare no 
perdés el jornal, la lluïsa cuidava dels malalts, els prenia 
la temperatura, els administrava les medicines a l’hora 
que tocava i sempre la vàrem tenir per ajudar-nos.

De petit, a col·legi despuntava molt. El meu sistema no 
era aprendre de memòria els textos, sinó que orientava 
el meu interès a simplificar els textos i els problemes, 
buscava la manera més fàcil de resoldre’ls. El sr. Calderó 
va anar a casa a dir als pares que no deixés d’anar al 
col·legi i així, amb la decisió dels meus pares, ho vaig fer.

Els estius dels 10 als 12 anys vaig anar a treballar i a 
viure amb la família de ca la Pepeta. la meva feina era, 
en primer lloc, guardar vaques a la closa que tenien 
tocant a la carretera, on actualment hi ha el magatzem 
i les oficines de Construccions Custals. Hem de pensar 
que abans les persones de 12 i 13 anys, de cases pobres, 
estaven preparades per treballar de qualsevol cosa.

als 14 anys vaig anar a estudiar al seminari de Girona 
amb en Lluís Calderó, fill del mestre del poble. 



  El món d’ahir 25

Era l’any 1935 i les vacances de l’any següent, el 1936, 
va esclatar l’odiosa Guerra Civil i ja no hi vaig tornar 
més. no sé què hagués passat perquè a mi m’agradava 
estudiar, treia molts sobresalients, però la vida de 
capellà no era per a mi.

En el transcurs dels primers 18 anys vaig passar per 
dues experiències molt compromeses. Es tractava de 
dues ocasions de perill de mort imminent. la primera 
em va succeir als 9 anys. Jo havia acabat la meva 
servidumbre al Mas rovira, on em dedicava a pasturar 

vaques (renoi de vaques!). També feia altres feines. 
Cada dia a les quatre del matí, l’àvia de la casa, la mare 
d’en Miquel, em cridava per anar a caçar cargols per als 
ànecs (cargols bocavermells que també la Catalina els 
guisava per a les persones). Doncs en aquella ocasió, 
quan estava abeurant l’euga que tenien a can Feliu, en 
Martí em va dir: “si vols veure com corre l’euga, agafa 
una canya i quan acabi de beure li fots una vergassada”. 
Malauradament, l’euga es va adonar de la meva intenció 
i em va tirar una coça que em va partir el cap com una 
magrana. En Martí, junt amb l’euga, van anar a casa 

Aquesta és la 
meva millor obra. 
Família al complert, 
novembre 2008.

El casament de 
Josep Frigola i 

Amparo Tamayo. Al 
costat d’en Josep, 

la seva mare, 
la Dolors Mas 

Brengaret.
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seva dient que una coça de l’euga m’havia mort. la 
lluïsa em va recollir encara viu i em va portar a casa. 
amb tota la urgència possible van cridar el metge de 
Verges, el sr. ramonet, bon metge, que dissortadament 
el varen assassinar els primers dies de la Guerra. la cura 
la va fer com va poder. En aquest moment m’imagino 
l’espectacle: jo estirat a la taula del menjador, operat a 
seques i el metge collint la pell i consint-la com podia. 
Vaig perdre massa encefàlica aquell dia! Per fi es va 
produir el fet que diu: “Cop i ferida al cap, o mort o 
curat” i abans dels vuit dies ja estava convalescent. El 
segon cas va ser una peritonitis, conseqüència d’una 
apendicitis mal tractada que va provocar el rebentament 
d’un budell per infecció. Va succeir el dia 11 de setembre 
de 1939, diumenge. Ja era una mica tard, així que el 
meu pare em va esbroncar perquè no m’havia aixecat 
per anar a missa. Jo li vaig dir “pare, que no veieu que 
m’estic morint!” i així va començar la tragèdia del dia. 
La dificultosa visita del metge, l’ordre del metge de dur-
me d’urgència a l’hospital de Girona dient que una hora 
podria ser massa tard, els problemes del transport... 
resulta que estava totalment prohibit circular cotxes els 
diumenges, però el pare va aconseguir una camioneta 
de transport de peix per portar-me a Girona. l’operació 
urgent va ser crítica i el metge va advertir que era difícil 
que sobrevisqués perquè pràcticament m’havien portat 
mort. al poble estaven preparats, tenien tot previst per 
portar-me a morir a casa i celebrar l’enterrament. la 

vida i la mort és, en molts casos, un qüestió de sort, i 
en aquella ocasió després d’haver-me extremunciat va 
dominar la sort. És veritat que tres mesos més tard 
encara tenia la panxa oberta i estava sotmès a moltes 
cures, però vaig salvar la vida, una vegada més.

Josep Frigola 
assegut davant 
la porta de ca 
l’Esclopeter, al 
carrer Major de 
Bellcaire.

Casa on va viure la família Frigola durant molts anys a Barcelona.
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Vaig marxar de bellcaire quan tenia 20 anys per 
incorporar-me a files a un regiment d’artilleria de 
sant andreu, prop de barcelona. El temps del servei 
va ser de 40 mesos, el temps més inútil de tota una 
generació de joventut. Jo vaig tenir sort el primer 
mes d’estar allà, ja que em varen donar una plaça 
d’administratiu que va durar fins al final. Això em 
va permetre perfeccionar els meus coneixements en 
l’administració i em va ajudar molt quan vaig retornar 
a la vida civil. Va ser llavors quan vaig conèixer la 
meva dona, amparo Tamayo Carreño, i amb ella 
he tingut les meves tres filles, Carmen, Cristina i 
Margaret. Cada una ha tingut dos fills i també tenim 
dos besnéts i els que vindran. 

L’any 1945 vaig començar a treballar a Barcelona, en 
un laboratori farmacèutic anomenat lETi-UQUiFa 
on  fabricaven antibiòtics. De començar a treballar al 
magatzem vaig acabar amb plens poders per resoldre 
qualsevol problema de la societat. He sigut company 
de treball amb el sr. Federico Mayor Domingo, pare de 
Federico Mayor Zaragoza i nebot d’en Marcelí Domingo, 
polític de la república. També ha treballat amb nosaltres 
el sr. Jordi Maragall noble, pare d’en Pasqual Maragall, 
antic alcalde i president de la Generalitat de Catalunya 
i altres personatges com bona part de la família Pi i 
sunyer i altres catedràtics de medicina.

A partir d’aquí, tot el meu interès fou modificar la 
forma de vida de tota la meva família. afortunadament 
puc estar satisfet de la meva evolució en la vida. Els 
pares que no tingueren sort en la joventut, puc dir que 
tingueren la millor vellesa possible.

Jo no puc oblidar-me de totes les persones del poble 
que he conegut. Vull expressar un record per a tota la 
generació passada i bona part de la meva que ens ha 
deixat. E.P.D.

TRANSCRIPCIó: MONTSE CASAS

TExT: MARIONA FONT I JOSEP FRIGOLA

“Afortunadament puc estar satisfet de 
la meva evolució en la vida. Els pares 
que no tingueren sort en la joventut, 

puc dir que tingueren la millor vellesa 
possible”

Josep Frigola amb la seva dona i les filles.

Miquel Frigola Vilà i la seva néta Cristina el dia de la seva 
comunió al jardí de la casa de Barcelona.
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nosaltres també fem teatre
aquest trimestre, els encarregats de fer teatre hem 
sigut les nenes i els nens de Cicle inicial. Hem anat 
a la Plaça Vermella (Esteve albert) a representar 
“l’aniversari del petit ós”. Tots fèiem d’animals menys el 
narrador. Va ser molt divertit i ens van aplaudir molt.

Tots hem anat a teatre

La Numira és una nena que viu a la selva amazònica i 
que també celebra el seu aniversari d’11 anys preparant 
una gran festa per als seus amics. Però ningú no va a 
la festa. Es posa a plorar i se’n va corrents i troba un 
lloro atrapat en una teranyina gegant. intenta salvar-
lo i ella també s’hi queda enganxada. sort que arriba 
el seu amic Cameron que, amb un ganivet, talla la 
teranyina i la salva. Però arriba l’aranya que és enorme 
i els comença a perseguir fins que arriben a un gran 
forat. la numira i en Cameron agafen una liana i salten 
a l’altre costat. L’aranya fa un fil i també vol passar a 
l’altra banda, però en Cameron amb el seu ganivet talla 
la teranyina i l’aranya cau al fons del forat.
En Dídac i la Martina estan molt contents amb el llibre 
màgic i decideixen continuar inventant-se moltes històries.

CLASSE DE LES GUINEUS 

Cicle Mitjà

Va passar el dimecres 5 de novembre. Les classes de 
Cicle inicial i de Cicle Mitjà vam conèixer la numira, en 
Dídac, la Martina i en Cameron, que són els personatges 
d’una obra de teatre: l’aniVErsari DE la nUMira. 
resulta que és el desè aniversari d’en Dídac i la seva 
amiga Martina li fa un regal molt especial: un llibre 
màgic. Mireu si n’és de màgic, que té totes les pàgines 
en blanc!!! només cal inventar històries i aquestes van 
sortint al llibre (es veu molt gros, en una pantalla que 
hi ha a l’habitació d’en Dídac). s’inventen la història de 
l’aniversari de la numira: 

Rosita, història d’una florista
El dia 26 de novembre les classes de Cicle superior de 
bellcaire i d’albons, vam anar al teatre municipal de 
Girona a veure l’obra “Rosita, història d’una florista”, 
basada en Pigmalió de bernard show.
La Rosita és una noia que ven flors al carrer i parla 
molt malament. Un dia un professor de fonètica i el 
seu company senten parlar la rosita i el primer diu que 
ell seria capaç d’ensenyar-li a parlar bé en molt poc 
temps.
El seu company li diu que si al cap de 3 mesos ha 
convertit aquella noia en una “marquesa” mereixerà 
que el nomenin el millor professor de fonètica del món. 
Tres mesos més tard, la rosita s’ha convertit en una 
senyora educada que parla amb molta correcció i el 
nomenen el millor professor de fonètica del món.
Després del teatre vam anar a esmorzar al jardí de la 
infància. Tot seguit vam anar a passejar per la muralla 
de Girona i alguns tenien vertigen, però ho van superar. 
Quan vam acabar el passeig per la muralla vam anar a 
jugar al parc dels alemanys. Després vam anar a dinar 
al passeig arqueològic. 

CLASSE DELS ELFS 

Cicle Superior
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Escapades en temps de crisi (I): 

Visita museística a Madrid
En aquests moments de crisi que estem vivint, encara hi ha 
escapades que costen molt pocs diners i són molt enriquidores. 
Us proposo, a tall de recepta, un cap de setmana museístic 
a Madrid. 

Ingredients
1 vol de baix cost, amb sortida des de Girona. 1 hotel a l’anomenat 
Passeig de l’art, molt a prop de l’estació d’atocha. informació 
gratuïta, via internet, del Museu nacional del Prado, Museu 
Nacional Centre d’Art Reina Sofia i Museu Thyssen-Bornemisza. 
sabates planes i còmodes. Equipatge de mà i un bon abric.

Preparació
En primer lloc, cal fer la reserva del vol amb uns quatre 
mesos d’antelació. això pot sortir per menys de quaranta 
euros (impostos inclosos). En aquest tipus de viatge ens hem 
d’oblidar totalment de l’aVE, ja que triplicaríem el cost. a més, 
el vol Girona-Madrid té dos avantatges respecte d’altres ciutats 
de destí: el primer és que l’aeroport on arribes és barajas, amb 
connexió de metro i el segon, l’horari. Hi ha vols de sortida des 
de Girona a les 6:35 h i de tornada, l’endemà, a les 22:05 h, 
cosa que permet gaudir de dos dies sencers a la ciutat pagant 
una sola nit d’hotel.
Pel que fa a l’hotel, és important que sigui dintre de la zona de 
visita per evitar pèrdues de temps i guanyar comoditat. l’oferta 
d’hotels en aquest diàmetre és tan àmplia i diversa que no cal 
amoïnar-s’hi; això es pot deixar per a darrera hora.
És important fer aquesta escapada en el moment que fan alguna 
exposició que us vingui de gust anar a veure. actualment, al 
Museu del Prado fan una exposició sobre rembrandt, que val 
la pena visitar. El Prado, a la seva col·lecció permanent, només 
té una pintura de rembrandt i per a aquesta exposició ha 
aconseguit aplegar importants obres d’Europa i Estats Units.  
Quant al calçat i equipatge, cal tenir en compte que només 
es tracta de dos dies i és aconsellable que la comoditat imperi 
als nostres gustos. Un bon calçat ens permetrà gaudir millor 
de les obres d’art. l’abric és una peça importantíssima en 
aquesta sortida, ja que Madrid té un bon fred d’hivern, que 
diuen. És un fred sec, que no penetra, i val la pena anar ben 
abrigats de fora i lleugers de roba de dintre, per allò de les 
climatitzacions als locals.

Realització
Un cop arribem a l’aeroport agafem el metro amb destí atocha, 
deixem la maleta a l’hotel i a quarts de deu del matí estarem 
en disposició de sortir al carrer. El primer que hem de fer abans 
d’endinsar-nos en la visita museística és entrar en un bar i 

prendre’ns un bon cafè amb llet, en vaso, amb un croissant a 
la planxa. això, segurament, no ens ho menjaríem mai aquí, 
però a Madrid fa sentit.
És evident que dos dies a Madrid no donen per fer, ni de lluny, 
una visita completa a aquests museus, així que haurem de 
començar a fer una selecció exhaustiva de què volem veure 
i què –i això és dolorós– ens saltem. Pel que fa al Prado, us 
aconsello que cerqueu, entre les sales, la cinquantena d’obres 
que  surten al tríptic que regalen a l’entrada. admirar obres 
de Goya, Velázquez, Durero o El Bosco és un regal que val 
molt pocs diners. Un apunt a tenir present en aquest tipus 
de viatge és la gratuïtat dels museus els cap de setmana: el 
Reina Sofia, per exemple, és gratuït el diumenge, per tant, 
ens podem reservar el diumenge al matí per anar a aquest 
museu. allà podrem gaudir del millor art contemporani 
internacional i, evidentment, de l’impactant Guernica i –per 
a mi– els millors Dalí. Amb les visites al Prado i al Reina Sofia 
ja ens haurem menjat tot el dissabte i el diumenge al matí, 
però encara ens queda el diumenge a la tarda i és el moment 
d’anar a veure ¡1914! la Vanguardia y la Gran Guerra, una 
exposició temporal del Thyssen-Bornemisza, tanmateix, si 
aquesta no us interessa prou i encara us resta força, no us en 
esteu de gaudir de la col·lecció permanent d’aquest museu, ja 
que està ideada, justament, per complementar les col·leccions 
permanents del Prado i el Reina Sofia.
Cal, però, en una visita tan intensa on hi hem deixat la retina 
i els peus, trobar els llocs adients per acontentar l’estómac i 
dissipar l’ànima. Els dinars els haurem de fer dins dels museus 
o en restaurants propers, per allò d’aprofitar el temps. Així és 
que només ens quedarà de lliure disposició, com aquell qui 
diu, el dissabte al vespre. Una bona oferta per anar a sopar 
la trobarem al barri la latina i concretament al carrer de la 
Cava baja. allà hi ha el prestigiós restaurant Casa lucio i pocs 
metres més amunt la Taberna Huevos de lucio, regentada pels 
seus fills, on podrem degustar d’una manera més assequible 
els famosos huevos rotos de lucio. ah! i no podem marxar 
de Madrid sense haver-nos pres un brou al mític restaurant 
lardy, a la carrera de san Jerónimo. El bar-botiga d’aquest 
restaurant està presidit per una gran olla on a qualsevol hora 
del dia hi pots prendre un reconfortant brou, molt adient per a 
aquells moments de defalliment d’aquesta escapada. ara sí, el 
temps se’ns ha acabat i ja és hora de tornar cap a l’aeroport. 
Haurem de deixar per a una altra visita el Madrid de carrer, el 
dels llargs passeigs per la carrera de san Jerónimo, la Puerta 
de Alcalá o la Plaza Mayor, que per Nadal llueix engalanada 
tota la seva majestuositat.

GEMMA GARCIA
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Paraules d’agraïment
M’ha fet bé ser el rector d’aquestes parròquies de Bellcaire, la Tallada, Tor 
Marenyà i Albons. M’hi he trobat bé. 

Vaig venir aquí sense haver-ho demanat ni conèixer-
ho pràcticament i ha estat un molt bon lloc per a mi. 
He estimat aquestes parròquies i el meu cor segueix 
estimant-les i, només per la feblesa i desgast de ma 
memòria, a vegades el seu record no m’és prou viu i 
clar com hom voldria. Ho sento.
El senyor m’ha concedit viure més de divuit anys dolços 
entre vosaltres. sí, dolços amb el benentès que no vol 
pas dir temps sense problemes ni, molt menys, sense 
malalties serioses. 
Començaré parlant de la malaltia crònica que des d’infant 
m’ha acompanyat i tot el món veia: em refereixo a la 
sordesa. Ella no em permetia una comunicació verbal 
sense entrebancs. reparada en part des dels 14 anys 
per mitjà dels audiòfons, però tot i ells la meva audició 
té molt a desitjar. M’ha estat una barrera en dos camps. 
Un, en l’audició de la parla: xerrades, conferències, 
classes, diàlegs, trobades... i, l’altre, en l’audició del 
cant, ja que he tingut una mala oïda per cantar, i que jo 
sàpiga mai no he afinat.
Quant a aquest segon aspecte, m’ha dolgut tota la vida 
no saber cantar, i més quan en el ministeri sacerdotal és 
molt convenient i útil cantar i saber cantar. En aquestes 

parròquies aquest problema fou molt mitigat per la vostra 
bona disposició i capacitat i responsabilitat; en les misses 
solíeu cantar, aquest vostre servei em produïa gran goig, 
ja sé que és l’ideal del poble en aquest casos. Gràcies.
Quant a la barrera, o seriosa dificultat, que la sordesa 
em causava en la relació verbal he de dir que és una 
creu, tant per a un mateix com per als qui et comuniques. 
Et trobes o et troben a orsai, quan no hi sents, o no 
sents prou bé; llavors ets i et  veus buit, desemparat. 
M’ha passat a catequesi, a xerrades, a trobades... i 
no diem en parlar amb algú o alguns. Mai no m’he 
sentit directament burlat per ningú, això denota una 
sensibilitat i una comprensió maca per part vostra. 
Verament la sordesa no afavoreix a apropar-te a la gent 
i, més d’un cop, m’invitaven i em feia quedar reclòs a 
casa. no sempre ho he superat. Com a capellà, però, 
em sabia enviat al servei de tots i he lluitat per acostar-
me a tota classe de gent, sempre que me n’he adonat 
he mirat de caminar per aquest camí. alguns al principi 
això no ho entenien, però després he vist que ho han 
comprès i acollit. Gràcies.
l’obra de restauració i posar al dia el temple parroquial 
fou una gran obra. Convenia, era necessària i quedà 

bé. Es pot dir que tot el poble hi 
col·laborà i d’una manera molt 
generosa. El grup de dones de la 
neteja de l’Església, entre altres, s’hi 
esmerçà de valent. Tot això ajudà 
també a què aquest meu rectorat 
entre vosaltres em fos dolç.
Moltes persones m’han agraït els 
escrits en El Castell. aquests treballs 
m’han suposat moltes hores de feina, 
però les feia a gust, eren per al meu 
poble, per a la nostra gent. se m’ha 
demanat que els apunts i notes que 
tinc sobre aquí i no publicades no 
es perdin. als qui m’ho demanaren 
em donaren una grata alegria. Vaig 
comprometre’m a repassar-ho i 
donar-ho a l’ajuntament, ja que si ho 
he buscat i ho tinc era per comunicar-
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ho al poble i aquest, l’ajuntament, és qui representa el 
poble. Espero poder-m’hi dedicar aviat. Desitjo que la 
revista, que ha fet molt de bé, no mori mai, i que sigui 
sempre una revista digna, del poble, de bondat, de 
llibertat edificant, de veritat amb amor, i  que no manquin 
bons col·laboradors.
També ha estat bo el que sempre han sorgit catequistes 
adients per a la catequesi, persones que ho han fet amb 
entrega i bon esperit. 
Com molts de vosaltres, he gaudit amb bandera de 
Catalunya. Personalment, pensant en aquesta obra, 
vaig treballar i insistir per tal que el campanar amb el 
seu accés fos de domini compartit entre el bisbat, la 
parròquia i l’ajuntament. Voldria que l’obra  es seguís 
representant i és de madurs i bona gent valorar les flors 
i superar les espines. 
En aquests més de divuit anys, he trobat –per descomptat 
al poble– famílies i persones de tota mena. He vist gent 
molt i molt maca, d’unes virtuts de caritat i paciència 
admirables, he trobat gent de fe ferma, senzilla, gent 
treballadora i lluitadora amb bondat. Gent que és un 
goig estar al seu costat. no he pas conegut tothom ni 
tothom m’ha conegut, però repeteixo a tots: us estimo 
i us he estimat.
amb vosaltres he plorat moltes morts, el record de 
molts d’ells el tinc ben viu. He pregat i hem pregat per a 
tots i cada un d’ells. En molts casos, i no diem pels seus, 
és un buit difícil d’oblidar. sense treure aquest dolor 
agraeixo la revelació de Déu per mitjà de la Paraula de 
Déu i la fe de l’Església: Ell ens fa tenir esperança. 

Certament que, com a cristià, i com a capellà, voldria 
que la gent fos més creient. Però en això, com en tot,  
“Déu sobre tot”. i qui sóc jo per jutjar l’altre? El que sí 
puc dir és que Déu nostre ens estima molt i seria bo 
que fos més correspost per tots els qui ens n’adonem; 
gràcies a la seva Paraula i els seus dons i l’Església sé 
de qui ens fiem. 
a mitjans de la dècada dels 90 vaig ser operat d’hèrnia 
discal i, més endavant, d’hèrnia de hiatus. Molta gent 
ajudà i sorgiren bons col·laboradors en les parròquies. 
Tot això és bo i et causa satisfacció.
aquests últims cinc anys els he tingut marcats pel 
càncer de pròstata escampat pels ossos. si sempre vaig 
estar atès, encara ho vaig estar més en aquest temps. 
Vosaltres m’heu permès seguir exercint el ministeri 
entre vosaltres amb aquesta malaltia. M’heu fet bé. 
abans quan tenia coneixement d’algú que sofrís càncer 
o un mal equivalent sentia pena i pregava de tot cor 
per a ell i pels seus, ara m’hi trobo jo, i sé que en molts 
casos la cosa es pot curar o estabilitzar per moltíssims 
anys i sé que la medicina avança. 
si cada persona és un misteri, cada malalt té la seva 
història i la seva reacció. al llarg del meu ministeri 
molts malalts greus m’havien impressionat per la seva 
lluita i pel seu esperit de vida. si us he de ser sincer, 
durant tota aquesta malaltia he lluitat per no deixar-
me enfonsar, el record de moltes persones alegres i 
valentes en el mal, que abans i ara he vist, m’ajudà 
a prendre aquesta actitud i, per altre banda, sé que 
estic a les mans de Déu, cosa que no vol pas dir que 
m’estalviï lluitar. i quan sigui l’hora vull per a mi i per a 
tots: anar al Cel.
Després de sospesar seriosament la meva situació 
de la malaltia, el treball pastoral que tenia confiat, 
el tractament mèdic que necessitava..., vaig veure 
clarament que ja no podia portar aquestes parròquies i 
que havia d’acceptar i acollir-me a la jubilació. ara em 
puc dedicar i m’hi dedico més a la pietat personal. Ho 
necessitava. Estic content de la vida que he tingut i de 
la vida que tinc.

Poble de bellcaire i les altres parròquies que he servit: 
gràcies pel vostre acolliment que sempre ens heu donat 
i tot el que heu fet per nosaltres, tant la Caterina com 
jo en guardarem molt bon record.

bon i sant nadal a tothom.

MN. JOSEP RIERA I BERGA
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Salutació del nou rector, Vicenç Fiol
agraeixo a la revista El Castell que m’ofereixi aquest 
espai per saludar-vos. sabeu que he sigut nomenat 
rector de bellcaire, albons, la Tallada, Tor i Marenyà. 
Permeteu-me, doncs, aquests quatre mots, un xic 
desordenats, per dir-vos qui sóc i com penso.
sóc en Vicenç Fiol navarra (m’agrada que em diguin 
Vicenç, això de Mossèn té regust de senyor i l’Evangeli 
diu: no us feu anomenar senyors, ni Mestres), nascut el 
12 d’agost del 1938 a la Jonquera. Una infància marcada 
per la fam i la misèria de la postguerra civil. El meu pare 
era carboner i de petit ja l’anava a ajudar en aquesta 
feina, tot fent campana a l’escola. la meva mare feia 
feina per les cases. les forces vives del poble, (mestre i 
rector) per treure’m d’aquesta situació, em portaren al 
seminari (no sabia ni què era). Va ser de ben gran que 
vaig adonar-me què significava ser capellà.
El 1961 del segle passat vaig cantar Missa. Em vaig 
estrenar de vicari de Tordera. Una cosa que em va 
marcar molt va ser que en vaig ser tret a causa de les 
pressions pel fet d’haver defensat i donat suport als 
treballadors de l’empresa FibraColor.
abans de continuar deixeu-me dir que em sentia 
molt incòmode en l’Església de l’època. Una església 
casada amb el règim franquista, protegida pel poder, 
bisbes amb càrrecs polítics, dependència econòmica de 
l’Estat... i ja en aquest temps pensàvem que una altra 
Església era possible. Una església al costat del poble, 
senzilla, lliure...
Vaig ser vicari de Caldes de Malavella, Figueres, 
Palafrugell. En tots els llocs vaig intentar de construir 
una altra Església. Un fet destacable va ser que a 
Figueres, i a causa de les pressions policíaques, el bisbe 
Jubany em va aconsellar que me n’anés a França una 
temporada i esperar que la cosa es calmés.
Entretant, un grup de capellanets joves ens reuníem per 
ajudar-nos mútuament en l’esforç de fer una Església 
amb rostre més amable.
Un dels fets més destacables d’aquestes reunions va ser 
el compromís, amb un altre company, d’entrar al treball. 
l’experiència de capellans obrers havia nascut a França 
els anys quaranta i va arribar aquí els seixanta-setanta. 
Planteig al bisbe de voler fer aquesta experiència. El bisbe 
diu que ja s’ho pensarà i com que devia ser de pensament 
molt lent al cap d’un any encara s’ho pensava. Tirem 
pel dret i ens posem a treballar. aquest fet ha marcat 
definitivament la meva vida. Era d’origen obrer i tornava 

a ser-ho. Vaig fugir de ser notable del poble, de formar 
part de la “casta” sacerdotal, d’una església portada 
només per clergues i em donava total independència 
econòmica. renuncio a cobrar la paga del bisbat feta 
en bona part per l’aportació del règim franquista. i així 
em teniu, després de pocs mesos de treballar en el 
ram del suro, fent durant 35 anys de pintor de cotxes. 
Experiència enriquidora que m’ha acostat al poble i m’ha 
permès poder fer de capellà com havia somiat.
aquesta etapa l’he viscut tota al baix Empordà: regencós, 
Ullà i ara, a més, bellcaire, albons, Tor, la Tallada i Marenyà
a tot arreu on he estat he intentat també ser un bon 
ciutadà, he col·laborat en tot el que he pogut en aquelles 
activitats que donen vida als pobles i ajuden a mantenir 
la seva identitat.
aquesta és, molt resumida, la meva vida. Per tant, 
acabant: amb els creients d’aquestes parròquies 
compartirem i celebrarem la fe i intentarem presentar 
el rostre més amable, obert i acollidor de l’Església i, 
en la mesura de les meves possibilitats, procuraré ser 
present en les activitats del poble.
Per tant, doncs, la meva salutació més alegre, cordial 
i afectuosa. 

VICENç FIOL

En Vicenç Fiol, a la seva casa d’Ullà.    FOTO: CarlEs b. Gorbs.
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Degradació de la Muntanya Gran
...i conseqüències
El nom de “Muntanya Gran” engloba la muntanya de 
l’Estartit, la del Montgrí, la d’Ullà, la Vall de santa 
Caterina, el Puig de les Cogullades, les Planes, Puig roig, 
Dunes, Muntanyes del Palau, Cossis, Montgó, i també 
totes les nominacions incloses dins d’aquests recintes.
Quan jo era un nen recordo que tots els baixos i planes 
inclosos en aquesta muntanya eren plens d’olivars 
i vinyes i totes les finques eren cercades amb parets 
seques, construïdes amb les pedres que cada propietari 
havia arrencat de la seva parcel·la per convertir-la en 
cultivable de secà.
a la Vall de santa Caterina s’estenien, en amplada, 
des de “les Olletes” fins al peu de la muntanya d’Ullà, 
partides pel camí i el torrent i, en llargada, arribaven 
fins a la pujada de la capella i baixaven fins al camí 
d’Ullà on, girant a migdia, tombaven tot peu de 
muntanya, passant fins a tocar les cases d’aquest poble 
i cap a Torroella, encerclant el carrer de santa Caterina 
i, seguint tot peu de la carretera de l’Estartit, arribaven 
a “les Dunes” on, barrejant-se amb la boscúria, seguien 
fins a tocar d’aquesta població marinera. A la part alta 
de Torroella (més amunt de la carretera) no existia més 
que el carrer anomenat de santa Caterina, la resta, on 
avui trobem una gran urbanització, tot eren olivars i no 
lluny de la “Torre de les bruixes” hi havia un forn de 
calç, del que oportunament en parlaré.
Quan, al camí d’Ullà, els olivars tombaven a la dreta, 
també ho feien a l’esquerra i, envoltant l’ovellaria, 
seguien cap a sobrestany, Torre Ferrana, Mas Cremat, 
santa Maria de Palau, Muntanya d’en lleal, cap a Montgó 
i fins al Mas Sec on l’últim que jo recordo era l’olivar de 
can Punton. a propòsit d’aquest olivar, recordo que, al 
punt més baix de la finca, deuria ser els anys 60 o 70, 

van fer-hi un pou per cercar petroli i, a uns 200 metres 
de fondària, van trobar una deu d’aigua bona que es va 
convertir en un pou artesà. Van venir al meu magatzem 
a carregar 15 o 20 sacs de pòrtland per tapar-lo, ja que 
l’aigua els molestava per seguir perforant. Tan bé que 
hagués anat aquesta aigua per a Montgó, donat que a 
l’Escala no en sobra gens!
a bellcaire, per “la Pedrera”, hi pujava un camí, bona 
part del qual estava vorejat per les parets seques de 
les diferents finques veïnes que, pujant pel “Puig de 
les Cogullades” i “les Planes”, seguia fins al peu del 
“Puig roig”. l’últim olivar que hi havia, si no recordo 
malament, era a l’esplanada, abans d’arribar a aquest 
puig, damunt el còrrec anomenat de “la Malaterra”, i 
era el de “Can Feliu”.
Els olivars més llunyans ja s’havien començat a abandonar, 
ja que el seu conreu, a més d’ésser molt fatigós, era 
molt poc productiu. lenta però progressivament, es van 
anar abandonant gairebé tots els cultius, sobretot els 
més llunyans, fins a deixar-los en l’estat actual en què 
en queda algun, als punts més baixos i plans de secà 
que són purament testimonials.
Vint-i-cinc o trenta anys més tard, la majoria dels 
olivars ja s’havien abandonat de cultivar i les oliveres 
eren envoltades d’argelagues, garrigues, estepes, etc. 
Això sí, totes les finques seguien encerclades de parets 
seques.
Quan als anys cinquanta o seixanta va arribar la 
immigració andalusa a bellcaire, va aterrar-hi un home 
que, més espavilat que la majoria dels altres, va veure-
hi una possibilitat de negoci. Era en ricard Cabrera.
Va començar a comprar les oliveres abandonades i va 
trobar una manera, força còmoda, de guanyar-se la vida. 
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Va donar feina a una bona part dels seus paisans, que 
tenien dificultat per trobar-ne i es va dedicar a arrencar, 
serrar i estellar les oliveres tot venent les estelles als 
particulars que les compraven per alimentar les llars de 
foc de les cases.
Va començar per un olivar situat al “Puig de les Cogullades” 
on, una vegada desaparegut, d’alguna manera es va 
posar d’acord amb alguns dels que treballaven per a ell 
(algun d’ells, familiar seu) i, sense més preàmbuls ni 
permisos, em van contractar a mi perquè els construís 
unes barraques (semi cases) on passaren a viure-hi. 
Això era l’any 1954 (ho recordo perfectament, ja que 
un dia m’hi van venir a buscar perquè el meu fill Ramon 
demanava pas per venir al món).
Quan el negoci de les estelles es va anar esgotant, per 
falta de matèria primera, ell se’n va inventar un altre. 
Ja que en aquell moment ningú no controlava res, va 
començar a donar feina a aquells homes que tenia al 

seu compte (no m’atreveixo a dir que tenia contractats, 
ja que no hi havia cap contracte) i els feia esgavellar 
parets i triturar la pedra amb el “porrillo” (una espècie 
de maceta de forma ovalada a la qual s’hi posava un 
mànec d’un rebrot d’olivera bullit a fi que fora més 
flexible) i venia la grava a l’empresa d’en Pere Cervià 
Cantó, de Pals. Més tard, es veu que aquest empresari 
va posar-hi una màquina trituradora i que a mesura que 
anaven avançant amb la màquina anaven obrint pas 
als camions, recorrent, gairebé, tota la muntanya o no 
deixant pedra sobre pedra.
a conseqüència d’això va desaparèixer també bona part 
de la fauna existent en aquell temps i es va degradar 
considerablement la població de conills, guineus, perdius 
i, sobretot, serps i llangardaixos que, quan passejaves 
per la muntanya, te’ls trobaves en qualsevol racó i 
s’amagaven dins les balmes de les parets. això em fa 
recordar que, en la meva infància, vaig sentir a parlar 



36 Lletra

que ja feia anys un pastor de bellcaire (la identitat del 
qual no puc recordar), quan portava el remat a pasturar 
es va trobar una serp d’uns 2 metres de llargada. la 
va atacar amb el garrot que portava, tot fallant la 
garrotada. la serp se li va enrotllar al cos i l’home va 
morir ofegat. no era cap boa, però és que ara es difícil 
trobar-ne una que faci mes d’1 metre de llargada.
A algunes de les finques hi havia unes “barraques 
de vinya” (crec que era així com les anomenaven) 
que també van desaparèixer. no sé de ningú que en 
tingui cap de fotografiada i, tot i que no eren cap 
meravella, és llàstima que no n’hagi quedat constància. 
De totes maneres, si es presenta l’ocasió, procuraré 
fotografiar-ne una, ja que em sembla recordar d’haver-
la trobat a les alberes. Em sembla que va ésser entre 
Cantallops i Vilamaniscle, miraré si puc recordar-me de 
l’emplaçament.
la família de la meva àvia “Tuiets blanch” tenien un 
olivar a dalt “les Planes” on hi havia una de barraca 
d’aqueixes. això era als últims del segle XViii o primers 
del XiV (el seu pare és deia sixt i el seu avi salvador). 
No sé a nom de qui aniria la finca. Aquest olivar, quan jo 
vaig venir al món, ja feia anys que l’havien abandonat 
però, de criatura, recordo que hi havia passat alguna 
vegada amb el meu pare i me l’havia ensenyat. la 
barraca estava emplaçada a l’angle de la paret i, 
pujant-hi al damunt, era un formidable mirador des de 
Sobrestany fins a les Alberes i el mar. Hem sap greu 
que no la guardessin (aquesta o qualsevol d’altra). no 

tenia cap importància, però almenys les generacions 
posteriors haurien pogut contemplar la rudimentària i 
efectivitat de la seva construcció.
intentaré explicar com estaven fetes. Formaven primer 
la paret (sempre circular), força ampla i deixaven 
una porta d’uns 50 cm. El terra interior el deixaven 
una mica més elevat que el voltant a fi que l’aigua 
no hi entrés. a l’exterior, i tot voltant, hi cavaven un 
reguerol per escórrer l’aigua. les pedres de l’exterior 
de la paret les triaven de manera que fessin el que en 
l’idioma particular dels paletes en dèiem “rentadora”. 
D’aquesta manera, totes les pedres exteriors feien de 
“trenca aigües” i l’aigua no es filtrava mai dins. Sobre la 
porta se n’hi posava una de llarga que fes de “dintell” 
i aquí s’anivellava la paret. a partir d’aquest nivell, 
s’arrencava la volta en forma de “cúpula” que cobria la 
barraca. Una vegada closa la volta, es posava un gruix 
de terra argilosa al damunt, amb la doble finalitat que, 
si hi havia alguna filtració, la terra l’absorbís i, al mateix 
temps, facilités la col·locació de les pedres de coberta. 
aquestes pedres, s’havia de procurar que fossin al més 
planes possibles i col·locades de manera que tinguessin 
el pendent cap a fora, i que les aigües escorreguessin 
sobre la filada de sota que fa de trencaaigües i reculant 
cada filada una mica més de la filada anterior, guardant 
la més grossa i plana per al final tancar la coberta.
D’aquesta manera tenien un lloc de no més de 4 o 5 
m2 on resguardar-se si se’ls presentava una tempesta. 
a causa del gruix d’aquestes construccions i a la cura 
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que tenien en la col·locació de les pedres no 
hi havia risc que s’enfonsés la volta encara 
que hi pugessin al damunt tots els homes que 
hi cabessin. 
aquest mateix sistema es feia servir per 
construir els forns de calç. l’única diferència 
era que, en fer la volta o cúpula, no calia 
mirar tan prim i les pedres que s’apilaven al 
damunt es col·locaven de qualsevol manera, 
ja que calia que el foc, que es feia sota la 
cúpula, entrant la llenya per la porta, pugés 
per les escletxes i entre les pedres, arribés al 
cim i quedessin totes cuites.
També recordo que a la Muntanya Gran hi havia 
alguns forns de calç. Del meu record un era 
al costat del camí de sobrestany, ja passat el 
safareig a la pujada; encara que solament s’hi veia una 
petita esplanada, ja que feia molts anys que estava en 
desús. També en recordo un altre a Torroella de Montgrí, 
al mig dels olivars, darrere mateix de la casa del Dr. 
renyé (segurament seria al lloc on actualment hi ha el 
carrer de ntra. sra. de Fátima, ans era un torrent) i no 
molt lluny de la carretera de l’Estartit. De totes maneres, 
feia temps que no funcionaven i, quan jo encara era 
molt petit, en Conrad lloveras va fer el forn del “Mas 
Blanc”, ja una mica industrialitzat. Recordo que una 
vegada els meus pares em van portar per celebrar una 
festa, ja que en Segundo Ibányez (el marit de la Novita) 
que hi treballava, va salvar la vida miraculosament 
després que li va explotar una barrinada en el moment 
en què l’anava a desactivar, ja que explicaven que havia 
fallat. Va volar a 5 o 6 metres d’alçada i el van portar 
a l’hospital de Torroella mig mort. allà el vam anar a 
veure i semblava una mòmia egípcia, ja que tenia el cos 
embenat de baix a dalt.
Continuant el meu relat i, a propòsit dels forns de calç, 
encara que extrapolant-los, el punt on més n’hi havia era 
Fonteta (si ve la calç era molt més rogenca). Per motius 
professionals, sovint vaig a visitar-los. a Fonteta, fa molts 
anys, s’hi va traslladar a viure una família de bellcaire que 
es van dedicar a fabricar i vendre el producte d’aquesta 
indústria humil. Es deien Puig i eren de la família de “cal 
nen Tia” (em sembla recordar que l’esposa d’aquest home, 
al qual jo no vaig pas conèixer, era de “can Tirolla”). aquella 
família, a Fonteta, es van dedicar a la fabricació, distribució i 
venda de calç i tenien forns al mateix poble i a sant Climent 
de Peralta. Jo vaig conèixer i tractar amb els fills d’aquest 
matrimoni. El fill petit es deia Lluís i feia de paleta. Quan jo 
tenia 19 anys, vaig anar a treballar una temporada a sant 

Feliu de boada i vam coincidir treballant junts. Ell s’havia 
casat a Mont-ras i tenia un fill petit al qual anys més tard 
vaig conèixer també. Era constructor d’obres i alcalde del 
seu poble i es deia Joaquim (igual com el germà gran del 
seu pare que, més tard, va ésser el que més vaig tractar i 
conèixer de la família).
Tornant a la calç. Jo, continuant el costum del meu 
pare, quan necessitava aquest material anava el dilluns 
a Torroella on en Joaquim Puig, de Fonteta, anava 
tots els mercats a visitar als seus clients i li fèiem la 
corresponent comanda. llavors ells la repartien amb un 
carro, tirat per dos cavalls, ja que solien carregar 30 
quintars (1.200 kg) i moltes vegades es trobaven amb 
pujades que amb un sol cavall potser s’haurien vist amb 
dificultats. La portaven sempre ben tapada, amb una 
vela impermeable, ja que el viatge era llarg i, si durant 
el desplaçament, s’hagués produït una tempesta, la 
calç haguera començat a bullir i se’ls haguera cremat 
el carro.
Més tard, seria a últims dels anys 50 o primers dels 60, 
vaig comprar el primer camió que vaig posseir i, per 
tant, era més còmode anar-la buscar. alguna vegada 
vaig anar-hi jo mateix i d’altres hi anava l’andreu Pagès 
“l’andreuet” i, si teníem que carregar a Fonteta, els 
treballs eren nostres, ja que havíem de passar per un 
carreró molt estret i amb una cantonada que per poc 
que ens desviéssim rascàvem les parets de les cases. si 
podíem carregar a sant Climent la cosa canviava, ja que 
s’entrava en un camí prop d’on ara hi ha el restaurant 
“la Masia” i s’arribava a un boscam on el forn era a pocs 
metres de la carretera.

VALENTí LLORENS PAGÈS
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Festa Major

Dies: 29, 30 i 31 d’agost 
Actes: Els actes de la Festa Major d’enguany van 
ser: Ofici solemne amb acompanyament de la 
Coral del recer de Torroella, dirigida per Eduard 
Font; sardanes amb la cobla Els rossinyolets; 
espectacle de circ a càrrec de Tot Circ; ball amb 
els Màgics; concurs infantil de dibuix-pintura; festa 
de l’escuma; taller de graffitis; concert i ball amb 
l’Orquestra Setson, i castells inflables.
Com a cloenda va haver-hi el concert “Cançons 
de la Cançó. D’un temps d’un país”, a càrrec de 
l’orquestra de Cambra de l’Empordà, dirigida per 
Carles Coll i el cantant Joanjo Bosk
Cal destacar: Es va celebrar un emotiu homenatge 
a mossèn Josep riera, que després de 18 anys deixa 
la parròquia. Dins d’aquest acte es va fer un aperitiu 
a la Sala de Plens, després de l’Ofici Solemne, on 
la gent del poble i l’ajuntament van voler obsequiar 
mossèn Josep riera i a Caterina sau després de 
compartir amb ells tots aquests anys.
La Caterina Sau va realitzar una magnífica 
exposició de bonsais a la Capella de santa Maria.
Organitzador: ajuntament de bellcaire
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can brancós - turisme rural
www.canbrancos.com

tel. 972 788 581

FUSTERIA
CARLES GIFRE QUER

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

Dinar popular
Diada nacional de Catalunya

Festa del Pedal

Dia: dijous, 11 de setembre
Lloc: local social
Hora: la sortida va tenir lloc a les 09:00 hores, i 
les inscripcions a les 08:30 hores.
Cal destacar: Hi varen participar 63 persones. El 
recorregut de 17,5 km es va iniciar a Bellcaire i 
va recórrer per Mas Pantaleon, Mas Provisor, Camí 
vell d’Ullà, sobrestany, Torre Ferrana, Mas Cremat, 
Cortal nou, Mas Jordà i tornada a bellcaire pel 
camí dels Escalencs.
Va haver-hi esmorzar d’entrepans, begudes i 
pomes a l’arribada, i es va regalar una camiseta a 
tots els participants.
Es va obsequiar amb un llibre de recorreguts per la 
Costa brava als dos participants més grans, que foren 
Dolors Pujol i François Coëpel, i amb un trofeu als dos 
més petits que foren Jana Guàrdia i Ivan López.
Organitzador: Ajuntament de Bellcaire. Àrea 
d’Esports

Dia: dijous, 11 de setembre
Lloc: pista poliesportiva del local social
Hora: 13:00 hores
Cal destacar: Hi van assistir unes 220 persones. 
l’alcalde va donar la benvinguda a tothom i, després 
de llegir el manifest, es va iniciar l’acte amb el Cant 
dels segadors. El dinar popular va constar d’un 
menú a base d’amanides, embotit, un magnífic arròs 
a la marinera, i un gelat de postres. Tot seguit, es va 
fer el ball a càrrec del conjunt Premium.
Organitzador: ajuntament de bellcaire
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Dia: dissabte, 13 de setembre
Lloc: local social
Hora: 23:30 hores
Cal destacar: Es va celebrar un partit de beisbol, 
a la tarda, entre l’equip de beisbol de bellcaire 
(butis i sense Piscina) i els Pirates de la Draga de 
banyoles. l’equip local va ser el guanyador. 
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Els actes van continuar amb un sopar que, a causa 
del mal temps, es va fer a dins del local social. a 
la nit, es va fer un concert de rock a càrrec dels 
següents grups: Es un Placer, La Granja Makabra, 
Neurothic Hell, Human Ashtray i Streaks.
Organitzador: beisbol bellcaire
Col·laboradors: ajuntament de bellcaire

Baseball & Rock

Jornades Europees de Patrimoni

Dia: dissabte, 27 de setembre
Hora: a les 11:00 hores del matí 
Cal destacar: Es va iniciar una visita guiada pel 
nucli antic del poble, a càrrec d’Eduard Carbonell i 
Joan Pellicer.
Unes 30 persones van seguir la ruta guiada que 
va començar pel Castell-Palau, la Capella de santa 
Maria, l’Església, i va finalitzar a l’Església de Sant 
Joan, on mitjançant una escala, tothom que va 
voler, va poder accedir al soterrani.

a la Capella de santa Maria vam poder gaudir de 
les fotografies del Montgrí, després de l’incendi, de 
la Christine Grunder.
Organitzador: Ajuntament de Bellcaire. Àrea de Cultura
Col·laboradors: Consell Comarcal del baix 
Empordà. Àrea de Patrimoni Cultural i Cultura
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Promotor - Constructor

Rehabilitació Cases rústiques

Venda de Solars

Tel. 972 776 099 - Fax 972 776 266
Av. Riells, 12 - 17130 L’Escala
plansoninvers@telefonica.net

Lliurament de premis del 
I Concurs infantil de dibuix-pintura

Dia: dissabte, 27 de setembre
Lloc/ Hora: a les 18:00 hores a la sala d’actes 
de l’ajuntament
Cal destacar: Es varen repartir els premis del 
concurs que es va realitzar el dissabte 30 d’agost 
amb motiu de la Festa Major. Val a dir que hi varen 
participar prop d’uns 30 nens i nenes repartits en 
les 4 categories.
Els guanyadors/res, de primer a tercer premi, 
varen ser:

Categoria A:•  Eloi saballs (1r premi), Júlia 
Casassas (2n premi) i Àlex Loras (3r premi)
Categoria B:•  anna serrano (1r premi), irene 
Sánchez i Jana Guàrdia (2n premi) i Guillem 
saballs (3r premi)
Categoria C:•  Helena Villariezo (1r premi), 
arnau Marín (2n premi) i Maria Palma (3r premi)
Categoria D:•  laura alvarado (1r premi), alba 
serrano (2n premi) i Carla llistosella (3r premi)

El jurat va estar format per: Montserrat nadal, Feli 
neira, Eds Callingham i Marta Fuster.
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Sortida guiada a 
la Vall de Santa Caterina

Dia: diumenge, 19 d’octubre
Lloc/ Hora: sortida a les 09:00 hores del matí, 
des de la plaça de l’ovellaria
Recorregut: sant Josep - Puig de les Cogullades 

- Córrec d’en Valià - les olletes - Vall Petita - 
Font d’en Tauler - Erms del Mas Pelaio - Clot del 
Taronger - Ermita de santa Caterina - Puig roig - 
Puig romanyac - les Planes 
Cal destacar: interessant sortida guiada 
a càrrec de narcís arbusé, autor del llibre 
El Montgrí pas a pas. Hi van assistir unes 
35 persones que van poder visitar totes les 
dependències de l’Ermita de santa Caterina 
on s’hi troba aquesta premsa del 1730. 
El recorregut va durar, aproximadament, 
4 hores i mitja.
Organitzador: ajuntament de bellcaire 
d’Empordà. Àrea de Cultura 

La castanyada

Dia: 9 de novembre
lloc: Pati de l’escola “El rajaret”
Hora: a dos quarts de cinc de la tarda
Activitats: Espectacle de màgia a càrrec del mag 
raül. rifa de dos lots amb embotits, entre d’altres 
productes. la guanyadora d’enguany va ser 
Elvireta Viñas. Va haver-hi, també, un repartiment 
de castanyes i venda de coques realitzades per les 
mares i pares de l’escola
Organitzador: aMPa de l’escola “El rajaret”
Cal destacar: Exposició de “Contes Vius” on els 
nens i les nenes van poder portar un conte i un 
objecte relacionat amb aquest.

MARTA FUSTER I CARBó



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

17 141 BELLCAIRE D'EMPORDÀ
custalssl@girona.com

Custals, S.L
Obres i restaura.

Llum, aigua, calefacció, gas i AC

FRUITES I 
VERDURES 

FONT
Quiosc i queviures

C/ Molí, 24 - Tlf. 972 788 114
Bellcaire d’Empordà
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La Coral
Ens sembla que ja teniu notícies 
nostres però, per si les muses, ens 
tornarem a presentar. Som una 
agrupació simfònica, un cor mixt, 
una coral, un instrument o un 
exercici vocal col·lectiu, o com ens 
vulgueu anomenar, que dirigeix amb 
una paciència digna de lloança la 
soprano Montserrat Cristau. 
No podríem tenir millor directora.
 
Val a dir que encara no tenim nom! De moment se 
sospiten noms diversos (la majoria de significat 
històric): Britta, Bellcant, Melodes, Undika, Bedenga... 
i a vosaltres, quin us agrada més? 
la iniciativa va sorgir d’unes dones entusiastes (i molt 
valentes!) per recuperar la pràctica del cant compartit, 
de fondes arrels a casa nostra. Els grecs ja cantaven 
en grup per adorar als seus déus i nosaltres cantem a 
la terra, a la humanitat, per l’alegria de cantar, perquè 
quina meravella l’expressió humana del cant! Quina 
meravella la veu humana multiplicada en les gorges 
d’un grup! la vivència del plaer de fer cant grupal ens 
emplena de bellesa interior i ens ajuda a ésser millors 
persones. 
Eixampleu la caixa toràcica, agafeu l’aire pel nas i traieu-
lo lentament per la boca, feu respiracions fondes; ara feu 
cercles amb el cap, primer cap a la dreta després cap a 
l’esquerra... bé... molt bé. sí, així és com comencem els 
assaigs dels divendres, tots nosaltres molt arrenglerats 
i amatents. 
la nostra directora ens espavila, ens ensenya a desplegar els 
pulmons, a respirar i a optimitzar les nostres veus cantaires. 

la seva sapiència musical li ho diu: sap que només així 
ens posarà a punt de cant. De bon principi assajàvem 
al local social de bellcaire: l’ajuntament, sensible a la 
iniciativa, ens el va cedir. Però si bé la magnífica amplitud 
del lloc és adient per a tota mena d’activitats no ho va 
ésser per a nosaltres: ai las! per a una coral era una 
mica gèlid i l’acústica, ratera, engolia les nostres veus, 
esmorteint-les. ara assagem a l’interior impressionat de 
l’església de sant Joan! i diem a “l’interior” a propòsit 
perquè, efectivament, la columnata majestuosa i les 
pedres mil·lenàries ens engoleixen. Quan ens disposem 
a escoltar-les riuen greus i insondables, curulles de 
temps immemorials. i aquí sí, l’acústica vibra a l’uníson 
com en una perfecta caixa de ressonància. Com ho 
hem dit més amunt de la directora, tampoc no podríem 
disposar d’un lloc millor.
Canta molt poques vegades (menys del que nosaltres 
voldríem i quan ho fa ens sentim estremir) només per 
donar-nos el to de veu (a les sopranos i a les contralts 

–veus blanques–, i als tenors i als baixos –veus greus–) 
i per esperonar-nos a què ens llancem al cant quan 
ens veu esporuguits per por d’espifiar-la. A voltes, 
por d’espifiar-la perquè no hem fet els deures a casa. 
Perquè, efectivament, la nostra obligació és practicar 
durant la setmana. Per això alguns ens hem comprat un 
MP3. i, de ben segur, ens sentim disfressats de joventut 
(els que ja no ho som, de joves!) amb els auriculars 
a les oïdes i l’aparatet a la butxaca, dins de la bossa 
o sobre el tablier del cotxe però més cofois que un 
gínjols, feliços fent “gorgoritos” quan hem comprovat, 
aquí i allà, que ningú no ens escolta. i és que la nostra 
directora ens envia per correu electrònic les simfonies 
que ens hem d’estudiar; d’aquesta manera podem anar 
més ben preparats als assaigs i, així, avancem amb més 
rapidesa i de, retruc, no ens avorrim amb repeticions 
interminables. De moment, les nostres fites màximes 
són Lacrimosa de Mozart i Se equivocó la Paloma de 
Guastavino. Jutgeu vosaltres mateixos. 
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Difícil, oi? Però ho assolirem. També cantem algunes peces 
de cant espiritual negre i, aleshores, la imaginació se’ns 
enduu a través de la història i veiem els negres esclaus 
del sud dels Estats Units, les seves esglésies camperoles 
de fusta blanca que els aixopluguen, dins de les quals les 
vestimentes, pulcres i virolades sobre la pell negra, dansen 
amb un ritme i una gràcia sublims les ferides obertes del seu 

cant. i en aquells moments, voldríem 
ésser l’expressió genuïna de l’ànima 
del poble negre, l’expressió de la seva 
bellesa i poesia. Quin dubte hi ha que 
el batec col·lectiu del seu cant va fer 
que la seva projecció social (un grup 
discriminat per raó del seu color!) fos 
més gran. 
En fi, aquí ens teniu: cultivem cadas-
cú de nosaltres les qualitats pròpies, 
segons les pròpies aptituds, uns 
millor que altres però tots dirigits pel 

Audàcia i delicadesa
Són les dues característiques que defineixen els millors 
mobles construïts a Catalunya al segle XViii. Més que 
mobles, en alguns casos semblen escultures de noguera i 
foren concebuts seguint els corrents de moda de l’època que 
venien de França i d’itàlia, però adaptant-los a les fustes 
autòctones i a les tècniques tradicionals de construcció de 
mobles. El més sorprenent i molt poc conegut pel gran 
públic és que provenen de tallers de l’Empordà, com són 
Torroella de Montgrí o Maçanet de Cabrenys.
la Fundació Mascort de Torroella de Montgrí ens ha 
obsequiat amb una exposició temporal a la seva seu, a 
la casa Galibern, on hem pogut admirar 22 d’aquests 
mobles que varen decorar cases empordaneses de la 
segona meitat del segle XViii i, sobretot, amb l’edició 
d’una magnífica monografia-catàleg del tema. L’estudi 
l’han realitzat integrants de l’Associació per a l’Estudi 
del Moble, entre ells la seva presidenta, Mònica Piera. 
Hem d’agrair la valentia per l’edició d’un estudi tan 
concret que omplirà un buit en la història de les arts 
decoratives del nostre país, i ens ensenyarà a valorar 
el patrimoni autòcton de què disposem, que no té res 
a envejar al d’altres països europeus.

MARIONA FONT

Si voleu tenir més informació o, fins i tot, 

comprar aquest llibre, només cal posar-vos 

en contacte amb la Fundació Mascort 

per mail info@fundaciomascort.com  

o per telèfon 972 75 80 57. 

gest privilegiat de la mateixa batuta. al principi érem la 
suma d’anònimes voluntats. avui ens coneixem tots i totes 
i aviat farem un sopar i un brindis nadalenc. això és el 
que us volem encomanar: un goig il·lusionat per aquestes 
festes de nadal. 

MARIA ÀNGELS VILADOT

MEMBRE SOPRANO DE LA CORAL

Calaixera de Torroella. Fundació Mascort.
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Club Futbol Base L’Empordanet 
En l’anterior número d’El Castell ja 
es va informar de la previsió i ex-
pectatives d’aquesta nova tempora-
da 2008-2009. 

no obstant això, cal recordar el lloc 
i els horaris dels partits dels diver-
sos equips que configuren el Club 
Futbol base l’Empordanet.

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

CATEGORIA POBLACIó 
  Horari 

JuVEnIL Verges 
 17:30 hores

CADET Verges 
 15.30 hores

InFAnTIL bellcaire 
 16:00 hores

ALEVí Jafre  
 11:30 hores
Tots aquests partits es realitzaran en 
dissabte.

Tot el que és futbol-7 es jugarà a al-
bons, els diumenges. Els benjamins 
i prebenjamins també es jugaran a 
albons que, aquesta temporada, ja 
s’hi incorpora de forma habitual.

Situació actual
Pel que fa a la situació actual dels 
diversos equips, ja iniciada la tem-
porada, cal dir que el juvenil, des-
prés d’un inici de temporada “titu-
bejant”, es troba a la meitat de tau-
la i es té l’objectiu que acabi entre 
els quatre primers. 

l’equip cadet es té previst que aca-
bin la temporada a la meitat de la 

 1a volta  2a volta Horari 1a volta Horari 2a volta

  Jornada: 1  (28/09/2008) Jornada: 16  (25/01/2009)  

   JUNCARIA, C.E. ''A'' - BASE L'EMPORDANET, CF. ''A'' 18:00-dissabte 17:30-dissabte

  Jornada: 2  (05/10/2008) Jornada: 17  (01/02/2009)  

   BASE L'EMPORDANET, CF. ''A'' - VILAMALLA, F.C. ''A'' 17:30-dissabte 15:30-dissabte

  Jornada: 3  (12/10/2008) Jornada: 18  (08/02/2009)  

   SANT PERE PESCADOR, F.C. ''A'' - BASE L'EMPORDANET, CF. ''A'' 16:00-dissabte 17:30-dissabte

  Jornada: 4  (19/10/2008) Jornada: 19  (15/02/2009)  

   BASE L'EMPORDANET, CF. ''A'' - PALAU-SAVERDERA, C.D. ''A'' 17:30-dissabte 19:00-dissabte

  Jornada: 5  (26/10/2008) Jornada: 20  (01/03/2009)  

   FUNDACIÓ ESPORTIVA VILAJUÏGA (RET-1Av) ''A'' - BASE L'EMPORDANET, CF. ''A''  tarde - dissabte 17:30-dissabte

  Jornada: 6  (02/11/2008) Jornada: 21  (08/03/2009)  

   BASE L'EMPORDANET, CF. ''A'' - VILABERTRAN A.E. ''A'' 17:30-dissabte 16:00-dissabte

  Jornada: 7  (09/11/2008) Jornada: 22  (15/03/2009)  

   L'ESCALA, F.C. ''A'' - BASE L'EMPORDANET, CF. ''A'' 16:00-dissabte 17:30-dissabte

  Jornada: 8  (16/11/2008) Jornada: 23  (22/03/2009)  

   BASE L'EMPORDANET, CF. ''A'' - PERALADA, C.F. ''B'' 17:30-dissabte 17:00-dissabte

  Jornada: 9  (23/11/2008) Jornada: 24  (29/03/2009)  

   PORTBOU, C.E. ''A'' - BASE L'EMPORDANET, CF. ''A'' 16:00-dissabte 17:30-dissabte

  Jornada: 10  (30/11/2008) Jornada: 25  (05/04/2009)  

   BASE L'EMPORDANET, CF. ''A'' - CADAQUÉS, U.D. ''A'' 17:30-dissabte 16:00-dissabte

  Jornada: 11  (07/12/2008) Jornada: 26  (19/04/2009)  

   VILAFANT F.C. ''A'' - BASE L'EMPORDANET, CF. ''A'' 17:00-dissabte 17:30-dissabte

  Jornada: 12  (14/12/2008) Jornada: 27  (26/04/2009)  

   BASE L'EMPORDANET, CF. ''A'' - E. DE FUTBOL TRAMUNTANA C (RET-1av) ''A'' 17:30-dissabte 15:45-dissabte

  Jornada: 13  (21/12/2008) Jornada: 28  (03/05/2009)  

   BASE L'EMPORDANET, CF. ''A'' - LLANÇÀ, C.E. ''A'' 17:30-dissabte 16:30-dissabte

  Jornada: 14  (11/01/2009) Jornada: 29  (10/05/2009)  

   ROSES, A.E. ''A'' - BASE L'EMPORDANET, CF. ''A'' 11:30-dissabte 17:30-dissabte

  Jornada: 15  (18/01/2009) Jornada: 30  (17/05/2009)  

   BASE L'EMPORDANET, CF. ''A'' - P. UNIONISTA FIGUERES ''A'' 17:30-dissabte 16:30-dissabte

JORNADA DE DESCANS EQUIPS RETIRATS

Grup

 JUVENIL SEGONA DIVISIÓ  CAMPIONAT DE LLIGA  2008/2009  

Grup

 1a volta  2a volta Horari 1a volta Horari 2a volta

  Jornada: 1  (28/09/2008) Jornada: 16  (25/01/2009)  

   ESCOLA M.F. CALONGE-ST. ANTONI ''A'' - BASE L'EMPORDANET,CF. ''A'' 12:30-dissabte 15:30-dissabte

  Jornada: 2  (05/10/2008) Jornada: 17  (01/02/2009)  

   BASE L'EMPORDANET, CF. ''A'' - ESCOLA F. SANT FELIU GUÍXOLS ''B'' 15:30-dissabte 18:00-dissabte

  Jornada: 3  (12/10/2008) Jornada: 18  (08/02/2009)  

   FUND.PRIVADA CAT.ESP. BEGUR ''A'' - BASE L'EMPORDANET, CF. ''A'' 11:30-diumenge 15:30-dissabte

  Jornada: 4  (19/10/2008) Jornada: 19  (15/02/2009)  

   BASE L'EMPORDANET, CF. ''A'' - CORÇÀ, CF ''A'' 15:30-dissabte 12:00-diumenge

  Jornada: 5  (26/10/2008) Jornada: 20  (01/03/2009)  

   PALS, C.F. ''A'' - BASE L'EMPORDANET, CF. ''A'' 11:30-dissabte 15:30-dissabte

  Jornada: 6  (02/11/2008) Jornada: 21  (08/03/2009)  

   BASE L'EMPORDANET, CF. ''A'' - PORQUERES, U.E. ''B'' 15:30-dissabte 13:00-dissabte

  Jornada: 7  (09/11/2008) Jornada: 22  (15/03/2009)  

   PALAFRUGELL, C.F. ''A'' - BASE L'EMPORDANET, CF. ''A'' 12:00-dissabte 15:30-dissabte

  Jornada: 8  (16/11/2008) Jornada: 23  (22/03/2009)  

   BASE L'EMPORDANET, CF. ''A'' - QUART, U.E. ''B'' 15:30-dissabte 11:30-diumenge

  Jornada: 9  (23/11/2008) Jornada: 24  (29/03/2009)  

   CELRÀ, U.C.E. ''A'' - BASE L'EMPORDANET, CF. ''A'' 16:00-dissabte 15:30-dissabte

  Jornada: 10  (30/11/2008) Jornada: 25  (05/04/2009)  

   BASE L'EMPORDANET, CF. ''A'' - ESCOLA F. BAIX TER, C.E. ''A'' 15:30-dissabte 16:30-dissabte

  Jornada: 11  (07/12/2008) Jornada: 26  (19/04/2009)  

   CRISTINENC C.R.E. ''B'' - BASE L'EMPORDANET, CF. ''A'' 17:00-dissabte 15:30-dissabte

  Jornada: 12  (14/12/2008) Jornada: 27  (26/04/2009)  

   BASE L'EMPORDANET, CF. ''A'' - BISBALENC, AT. ''B'' 15:30-dissabte 11:30-diumenge

  Jornada: 13  (21/12/2008) Jornada: 28  (03/05/2009)  

   BASE L'EMPORDANET, CF. ''A'' - ARO, C.E. ''A'' 15:30-dissabte 18:30-dissabte

  Jornada: 14  (11/01/2009) Jornada: 29  (10/05/2009)  

   MONT-RÀS, C.E. ''A'' - BASE L'EMPORDANET, CF. ''A'' 16:00-dissabte 15:30-dissabte

  Jornada: 15  (18/01/2009) Jornada: 30  (17/05/2009)  

   BASE L'EMPORDANET, CF. ''A'' - CASSÀ, U.D. ''A'' 15:30-dissabte 12:30-dissabte

JORNADA DE DESCANS EQUIPS RETIRATS

 CADET SEGONA DIVISIÓ  CAMPIONAT DE LLIGA  2008/2009  



    Esports 47

Grup:  3

 1ª volta  2ª volta Horari 1ª volta Horari 2ª volta

  Jornada: 1  (28/09/2008) Jornada: 16  (25/01/2009)  

   BASE L'EMPORDANET,CF. ''A'' - LA SALLE FIGUERES, C.E. ''A'' 16:00-dissabte tarde - dissabte

  Jornada: 2  (05/10/2008) Jornada: 17  (01/02/2009)  

   BASE ROSES, C.F. ''B'' - BASE L'EMPORDANET, CF. ''A'' 10:15-dissabte 16:00-dissabte

  Jornada: 3  (12/10/2008) Jornada: 18  (08/02/2009)  

   BASE L'EMPORDANET, CF. ''A'' - E. DE FUTBOL TRAMUNTANA C ''A'' 16:00-dissabte 15:30-dissabte

  Jornada: 4  (19/10/2008) Jornada: 19  (15/02/2009)  

   PERALADA, C.F. ''B'' - BASE L'EMPORDANET, CF. ''A'' 15:15-dissabte 16:00-dissabte

  Jornada: 5  (26/10/2008) Jornada: 20  (01/03/2009)  

   BASE L'EMPORDANET, CF. ''A'' - SANT PERE PESCADOR, F.C. ''A'' 16:00-dissabte 12:15-diumenge

  Jornada: 6  (02/11/2008) Jornada: 21  (08/03/2009)  

   FIGUERES, U.E. ''C'' - BASE L'EMPORDANET, CF. ''A'' 15:30-dissabte 16:00-dissabte

  Jornada: 7  (09/11/2008) Jornada: 22  (15/03/2009)  

   BASE L'EMPORDANET, CF. ''A'' - VILAMALLA, F.C. ''A'' 16:00-dissabte 11:00-diumenge

  Jornada: 8  (16/11/2008) Jornada: 23  (22/03/2009)  

   JUNCARIA, C.E. ''B'' - BASE L'EMPORDANET, CF. ''A'' 16:00-dissabte 16:00-dissabte

  Jornada: 9  (23/11/2008) Jornada: 24  (29/03/2009)  

   BASE L'EMPORDANET, CF. ''A'' - P. UNIONISTA FIGUERES ''A'' 16:00-dissabte 15:00-dissabte

  Jornada: 10  (30/11/2008) Jornada: 25  (05/04/2009)  

   LLANÇÀ, C.E. ''A'' - BASE L'EMPORDANET,CF. ''A'' 12:00-diumenge 16:00-dissabte

  Jornada: 11  (07/12/2008) Jornada: 26  (19/04/2009)  

   BASE L'EMPORDANET,CF. ''A'' - F. ESPORTIVA VILAJUÏGA ''A'' 16:00-dissabte tarde - dissabte

  Jornada: 12  (14/12/2008) Jornada: 27  (26/04/2009)  

   ROSES, A.E. ''A'' - BASE L'EMPORDANET, CF. ''A'' 11:30-diumenge 16:00-dissabte

  Jornada: 13  (21/12/2008) Jornada: 28  (03/05/2009)  

   BASE L'EMPORDANET, CF. ''A'' - LA JONQUERA, U.E. ''A'' 16:00-dissabte 11:00-diumenge

  Jornada: 14  (11/01/2009) Jornada: 29  (10/05/2009)  

   BASE L'EMPORDANET, CF. ''A'' - CADAQUÉS, U.D. ''A'' 16:00-dissabte 11:30-diumenge

  Jornada: 15  (18/01/2009) Jornada: 30  (17/05/2009)  

   F.C. AVINYONET ''A'' - BASE L'EMPORDANET, CF. ''A'' 11:00-dissabte 16:00-dissabte

JORNADA DE DESCANS EQUIPS RETIRATS

 INFANTIL TERCERA DIVISIÓ  INFANTIL TERCERA DIVISIÓ 2008/2009  

Grup:

 1a volta  2a volta Horari 1a volta Horari 2a volta

  Jornada: 1  (12/10/2008) Jornada: 14  (25/01/2009)  

   BASE L'EMPORDANET, CF. ''A'' - ESCOLA F. SANT FELIU GUÍXOLS ''C'' 11:30-diumenge 9:15-dissabte

  Jornada: 2  (19/10/2008) Jornada: 15  (01/02/2009)  

- BASE L'EMPORDANET, CF. ''A'' 10:00-dissabte 11:30-diumenge

  Jornada: 3  (26/10/2008) Jornada: 16  (08/02/2009)  

   BASE L'EMPORDANET, CF. ''A'' - GEiEG ''C'' 11:30-diumenge 11:00-dissabte

  Jornada: 4  (02/11/2008) Jornada: 17  (15/02/2009)  

   CRISTINENC C.R.E. ''B'' - BASE L'EMPORDANET, CF. ''A'' 15:00-dissabte 11:30-diumenge

  Jornada: 5  (09/11/2008) Jornada: 18  (01/03/2009)  

   PALAFRUGELL, C.F. ''B'' - BASE L'EMPORDANET, CF. ''A'' 15:00-dissabte 11:30-diumenge

  Jornada: 6  (16/11/2008) Jornada: 19  (08/03/2009)  

   BASE L'EMPORDANET, CF. ''A'' - PALS, C.F. ''A'' 11:30-diumenge 10:00-dissabte

  Jornada: 7  (23/11/2008) Jornada: 20  (15/03/2009)  

   ARO, C.E. ''A'' - BASE L'EMPORDANET, CF. ''A'' 10:00-dissabte 11:30-diumenge

  Jornada: 8  (30/11/2008) Jornada: 21  (22/03/2009)  

   BASE L'EMPORDANET, CF. ''A'' - ESCOLA F. BAIX TER, C.E. ''B'' 11:30-diumenge 15:00-dissabte

  Jornada: 9  (07/12/2008) Jornada: 22  (29/03/2009)  

   ESCOLA M.F. CALONGE-ST. ANTONI ''A'' - BASE L'EMPORDANET, CF. ''A'' 15:00-dissabte 11:30-diumenge

  Jornada: 10  (14/12/2008) Jornada: 23  (05/04/2009)  

   BASE L'EMPORDANET, CF. ''A'' - CELRÀ, U.C.E. ''A'' 11:30-diumenge 12:00-dissabte

  Jornada: 11  (21/12/2008) Jornada: 24  (19/04/2009)  

   BISBALENC, AT. ''B'' - BASE L'EMPORDANET, CF. ''A'' 10:00-diumenge 11:30-diumenge

  Jornada: 12  (11/01/2009) Jornada: 25  (26/04/2009)  

   BASE L'EMPORDANET, CF. ''A'' - CORÇÀ, CF ''A'' 11:30-diumenge 10:00-diumenge

  Jornada: 13  (18/01/2009) Jornada: 26  (03/05/2009)  

 FUND. PRIVADA CAT.ESP. BEGUR ''A'' - BASE L'EMPORDANET, CF. ''A'' 11:30-diumenge 11:30-diumenge

JORNADA DE DESCANS EQUIPS RETIRATS

 ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ  CAMPIONAT DE LLIGA  2008/2009  

classificació, ja que malgrat de ser 
una categoria força complicada, 
l’esforç i la il·lusió de tots els seus 
jugadors fan preveure un futur for-
ça optimista.

l’infantil, al dia d’escriure aquest 
article, es troba lluitant per la pri-
mera posició i, possiblement, serà 
així fins al final del campionat.

l’aleví és un equip molt jove, el que 
compta és la seva formació com a 
jugadors i, per tant, no es pot exigir, 
al dia d’avui, grans objectius, men-
tre, els equips de futbol-7 estan 
portant a terme uns inicis excel-
lents, en els quals s’estan priorit-
zant més els entrenaments que nos 
pas els partits. 

Com ja és habitual, el Club Futbol 
base l’Empordanet farà un dinar de 
nadal, amb jugadors, mares i pa-
res, cos tècnic i junta directiva, el 
dia 14 de desembre, a la sala Em-
pordanet de la Tallada. 

Calendari dels partits de la 
temporada 2008-09 dels equips federats
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La migranya
És un tipus de mal de cap (cefalea) molt freqüent, que es presenta en atacs 
repetitius, que duren des de poques hores fins a 3 dies, amb una freqüència 
variable, durant gairebé tota la vida dels pacients.

Quines són les seves causes?
no està causada per cap malaltia sinó per canvis rever-
sibles en els vasos sanguinis dintre del cap.
És més freqüent en dones i en algunes famílies, ja que
està influenciada per factors hormonals i hereditaris.

Poden predisposar a sofrir 
un atac de migranya:
l’estrès, l’alteració del ritme de la son, alguns aliments o 
begudes, la menstruació, l’esforç físic, l’orgasme i altres.

Quins símptomes produeix?
a més del mal de cap són molt freqüents: nàusees, vò-
mits, molèsties per la llum o el so, pal·lidesa.
alguns pacients, també tenen alteracions visuals, de la
força o la sensibilitat just abans o a l’inici de la cefalea: 
són les migranyes amb aura.

Com es diagnostica?
Generalment és suficient amb el relat dels símptomes 
i la seva evolució, juntament amb un examen físic que 
sol ser normal. En alguns casos, si hi ha dubtes, es 
poden demanar algunes proves d’imatge, o un electro-
encefalograma, que són normals en la migranya.

Com es tracta?
Amb analgèsics, antiinflamatoris o triptans, de for-• 
ma escalonada: si no hi ha bona resposta al medi-
cament inicial, se n’utilitza un altre de més potent.
El repòs en silenci i la foscor, amb fred al cap, po-• 
den millorar també el dolor.
El seu metge de família li proposarà quin és el trac-• 
tament adequat per a vostè. si vostè sap què és el 
que l’hi provoca, ha d’evitar-ho.
En pacients amb atacs molt freqüents, hi ha me-• 
dicaments que es prenen cada dia per disminuir la 
freqüència o intensitat de la migranya.

Hi ha situacions especials?
la migranya és també freqüent en els nens a partir • 
dels 5 anys, encara que els símptomes i el tracta-
ment poden ser diferents als dels adults.
Durant l’embaràs, la migranya sol millorar. En cas • 
de prendre medicació sempre ha de consultar-se el 
metge.
la presa d’anticonceptius orals no és aconsella-• 
ble en aquelles pacients amb migranya que tenen 
aura o la presenten després de prendre anticon-
ceptius.

Consultori - Salut
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On aconseguir més informació?
si té dubtes, consulti al seu metge de família.

També a Internet:
http://www.fisterra.com/material/consejos/migrana.htm

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000709.htm

http://www.umm.edu/esp_ency/article/000721trt.htm
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QUINA
Dies: 14, 20 i 26 de desembre

Lloc: local social
Hora: 14 i 26 de desembre a la tarda 18:00 h

20 de desembre a la nit 21:30 h
Organitza: aMPa del CEiP El rajaret

ELS PASTORETS
Dia: dissabte, 13 de desembre

Hora: a les 17:00 hores
Lloc: local social

representació a càrrec dels alumnes 
del CEiP El rajaret

ENCANT DE LES ÀNIMES
Dia: diumenge, 21 de desembre a les 12,30 h

CAVALCADA DELS 
REIS MAGS D’ORIENT

Dia: dilluns, 5 de gener
Hora: al capvespre

Recorregut: la comitiva reial entrarà al poble pel carrer molí, 
pujaran fins a l’església de sant Joan, adoraran el pessebre 

i després entraran al local social 
on rebran tots els nens i nenes del poble

les oficines de l’ajuntament restaran tancades 
del 25 de novembre de 2008 al 6 de gener de 2009, ambdós inclosos

DIADES NADALENqUES DE BELLCAIRE D’EMPORDÀ

AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ
Plaça Comtes d'Empúries, 1

Tel. 972 788 105  -  Fax 972 765 064
www.bellcaire.net

NADAL 2008-09



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

50 La recepta

Cullera de formatge fresc 
amb ruca i anxova

InGREDIEnTS

100 grams de formatge fresc • 
20 grams de ruca • 
4 anxoves • 
oli d’oliva• 

PREPARACIó

Piqueu la ruca ben petita i talleu les anxoves a bocins 
petits. a continuació aixafeu el formatge amb una 
forquilla, afegiu-hi la ruca i les anxoves, mescleu-
ho bé i afegiu-hi una mica d’oli. Feu com una mena 
de croqueta i poseu-la al damunt de la cullera.
Podeu decorar-ho amb pinyons o una mica d’anxova.

COnèIxER EL nOSTRE MunICIPI
Volem saber si podeu ubicar o dir a on pertanyen les dues fotos següents:

Resposta a les fotos anteriors:  FoTo 1: Finestra de Can listosella.  FoTo 2: interior de l’Església de sant Joan.

FoTo 3 FoTo 4

Sopa de moniato
amb vieires

InGREDIEnTS 

6 moniatos • 
½ litre de brou de pollastre • 
1 ceba gran• 
6 vieires • 
Uns quants festucs • 
Una mica de magrana• 

PREPARACIó

Escaliveu els moniatos al forn embolicats amb paper de 
plata. També ho podeu fer al microones amb paper film. 
Un cop escalivats reserveu-ne un i el talleu a trossos 
petits. amb la resta feu-ne un puré amb l’ajuda del 
minipimer o amb una forquilla.
Feu un brou amb 2 pastilles de caldo o millor amb 
brou casolà. barregeu el brou amb els moniatos 
i amb una ceba tallada petita i sofregida. a part, 
marqueu les vieires en una paella amb una mica d’oli 
i reserveu-les. Piqueu uns quants festucs i desgraneu 
una magrana.

Per servir el plat poseu uns quants daus de moniato al 
centre de cada plat i al damunt una vieira, ompliu el 
plat amb la sopa molt calenta i empolsimeu-ho tot amb 
els festucs i uns quants grans de magrana.

Receptes del curs de cuina  1



C/ Enginyer Algarra, 65
17256 PALS (Girona)

Tel. 972 66 79 36
Fax 972 63 70 98

servia@serviacanto.com

Construcció sostenible de carreteres
Tractament de sòls i ferms in situ

Formigó lliscant en continu
Àrids granítics

Mescles bituminoses en calent
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Eloi Saballs, 1r premi. Júlia Casassas, 2n premi. Àlex Loras, 3r premi.

Irene Sánchez,  2n premi. 

Jana Guàrdia, 2n premi. 

Anna Serrano, 1r premi. Guillem Saballs, 3r premi.

Helena Villariezo, 1r premi. Arnau Marín, 2n premi. Maria Palma, 3r premi.

Laura Alvarado, 1r premi. Alba Serrano, 2n premi.

Carla Llistosella, 3r premi.


