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AJUNTAMENT DE
BELLCAIRE D’EMPORDÀ

T

ELÈFONS
d’interès

TELÈFONS BÀSICS

ESCOLA PÚBLICA EL RAJARET
972 788 035
LLAR D’INFANTS
618 861 782

PARRÒQUIA DE BELLCAIRE
972 788 201
MOSSOS D’ESQUADRA 112
BOMBERS 112

SOREA (avaries 24 hores)
902 250 370

SOREA (informació)
902 250 070
(de dilluns a divendres de 8h a 20h)

HORARIS SARFA

DIRECCIÓ TORROELLA
(para a Ullà i Torroella de Montgrí)
9:10h, 10:10h, 14:40h, 18:40h,
19:40h, 21:25h.
DIRECCIÓ FIGUERES
(para a L’Escala, Viladamat,
L’Armentera, Sant Pere Pescador,
Torroella de Fluvià, Vilamacolum,
La Bomba, Riumor, Fortià, El Far
d’Empordà i Figueres)
6:35h, 7:35h, 12:20h, 14:50h,
17:20h, 19:05h.
Més info a www.sarfa.es

SERVEI DE TRANSPORT
ADAPTAT

Aquest servei ofereix la possibilitat
de portar persones que ho necessitin a l’hospital de Figueres o al CAP
a un preu socialitzat.
Per fer-ne ús, cal comprar un tiquet
al Centre Cívic
(8€ anada i tornada).

Cal trucar amb un mínim de 24h
d’antel·lació al número 619.750.240
/ 609.620.765

HORARI D’ADMINISTRACIÓ
De dilluns a divendres, de 9h a 13h
Dimecres, de 16h a 19h
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
Dimecres, de 10h a 13h. Cal
concertar cita prèvia.

ALCALDIA
Dimecres. Cal concertar cita prèvia.

SERVEIS SOCIALS

Dimarts de 13h a 15h
Lloc: Ajuntament de Bellcaire
d’Empordà. Per tal de concertar
visita cal que truqueu prèviament
al telèfon 639 028 243

PLENS ORDINARIS DE
L’AJUNTAMENT

L’últim dimecres del mes, en mesos
alterns: Gener, març, maig, juliol,
setembre i novembre a les 21h.

RECOLLIDA
D’ESCOMBRARIES

Recollida els dilluns, dimecres i
divendres al matí.
Minideixalleria: cal accedir-hi amb
tarjeta personalitzada (recollir-la a
l’Ajuntament)

CENTRE CÍVIC

De dilluns a divendres de 16h a 20h
972 765 917

LOCAL SOCIAL

Cafè-bar-restaurant, sala d’actes,
teatre i cuina

SERVEIS SANITARIS
DISPENSARI MUNICIPAL
972 765 005

Tel 972 788 105
www.bellcaire.cat

CONSULTA MÈDICA
HORARI:
Dilluns i dimecres de 8h a 11h
Divendres de 11:30h a 14h

OFICINES MUNICIPALS

CONSULTA MÈDICA

AJUNTAMENT

Secretari: David Izquierdo
secretaria@bellcaire.cat
Horari: dilluns, dimecres, dijous i
divendres de 9h a 14h

AMBULÀNCIA 112

CAP de l’Escala 972 776 060

FARMÀCIA
Lda. Sara Bagué 972 788 471

E
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Tornem a ser a les portes del Nadal, en un tres i no
res estrenarem un nou any i deixarem enrere l’any
2017. Un any que s’ha viscut amb una intensitat especial sobretot per uns fets polítics que difícilment
oblidarem. Volíem votar i vam votar. I tornarem a
votar. I hi tornarem les vegades que calgui, perquè
el vot és l’expressió màxima de la democràcia. Per
això fa de tant mal comprendre la violència amb
què les forces de seguretat de l’Estat van actuar el
dia 1 d’octubre i que al nostre país hi hagi qui acabi
a la presó per haver deixat votar a la gent. Per més
que ho intentem no arribem a entendre-ho. No.
Des de la revista El Castell, hem volgut recollir, des
de diferents òptiques com s’ha viscut aquest procés
a Bellcaire. La crònica de com es va viure la jornada
de l’1-O; l’article de l’ANC, l’entitat cívica que més
ha treballat per arribar on s’ha arribat; el recordatori de la vinculació que va tenir el conseller Lluís Puig
-exiliat a Brusel·les, al costat del president Puigdemont- amb Bellcaire; l’entrevista amb la Maria
Batlle i en Josep Ma Font, dos bellcairencs que al
llarg de la seva vida han militat en totes les causes
hagudes i per haver en pro de la sobirania del poble
català; i el cançoner, amb un recull de cants que
s’han escoltat per carrers i places d’arreu aquests
últims mesos.
Hem volgut amb això retratar localment allò que estem vivint nacionalment. Sense deixar passar per
alt aquells fets i notícies més importants dels últims
mesos, com el procés participatiu pel qual s’ha preguntat al poble sobre les seves festes. Val a dir que
ha estat un procés participatiu poc participat. Caldrà analitzar perquè aquest procés no ha despertat
l’interès que sí que va despertar el pressupost participatiu de l’any passat.
No deixeu passar per alt la resta de continguts
d’aquesta revista, que hem preparat amb molta
il·lusió. No ens cansarem de recordar-vos que El
Castell té les portes obertes a les vostres suggerències i aportacions. Amb els millors desitjos,
Bon Nadal i feliç any nou!

Edita: Ajuntament de Bellcaire

foto de portada: Cua de gent esperant per votar el dia 1-O, vista des
de la finestra de les oficines municipals. Esther Pujol.

Han col·laborat en aquest número: Georgina Andreu, Jordi
Antúnez, Judith Cobeña Guàrdia, Mariona Font, Mario Gascón, Maria
Lluïsa Montroig, Antoni Pagès, Agnès Pascual, Iris Pera, Caterina Puig,
Esther Pujol, Xavier Riembau, David Sallarès, Loles Seguer, Maria Carme
Serra, Ma Teresa Soler.

Disseny i maquetació: Núria Triadó, estudioxigen@gmail.com

Consell de redacció: Abel Font, Susanna López, Ramon Manent,
Guillem Sobrepera i Núria Triadó.

Agraïments: Diputació de Girona i totes les entitats anunciants
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Votacions 1 d’octubre, Bellcaire d’Empordà.

Votacions 1 d’octubre, Bellcaire d’Empordà.

El diputat Lluís Llach, el dia 26 de juliol, a la
parada de l’ANC de Bellcaire

_ otat
v
hem

_ABEL FONT

Quan aquest Castell surti al carrer
estarem en plena campanya electoral d’unes eleccions al Parlament de
Catalunya ben poc normals. Són poc
normals perquè han estat convocades
des de Madrid, perquè el govern de
la Generalitat va ser destituït, perquè
els presidents d’ANC i Òmnium i mig
govern són a la presó i l’altre meitat del
govern i el president Puigdemont s’han
exiliat a Brusel·les. I són poc normals
perquè les competències de la Generalitat han estat intervingudes en virtut
de l’article 155 de la Constitució.
Des de Bellcaire ho hem viscut de
forma intensa. Ja des de ple estiu
quan, en plena campanya divulgativa
del referèndum es va convocar un acte
(26 de juliol) amb el diputat Lluís Llach
per explicar les garanties amb què el
govern estava preparant el referèndum
de l’1 d’octubre. Acte que s’arrodonia
amb la projecció del polèmic documental “Las cloacas de Interior”.
Per la Diada es va omplir un autocar
per anar a la manifestació de Barcelona. Tot el setembre es va viure amb
tensió els estira-i-arronsa per veure si
es faria el referèndum, si votaríem i
com ho faríem.

Arribà el dia 1 d’octubre, un dia viscut
amb una intensitat especial. Ja de
matinada, encara de fosc, desenes
de bellcairencs s’havien concentrat a
plaça. A l’hora indicada es va constituir
la mesa i l’urna havia arribat no se sap
com ni d’on. Voluntaris de l’ANC havien
preparat esmorzar i dinar per a tothom.
Però mentre avançava la jornada
també creixia la inquietud, a voltes por,
per les notícies que anaven arribant.
Que s’intentaria boicotejar el sistema
informàtic de les votacions entrava més
o menys en allò plausible. Però que la
policia actuaria amb la violència que ho
va fer no entrava en els plans de ningú.
Que això passés a tocar de casa, com
va ser el cas de La Tallada, ja va encendre totes les alarmes. I la tarda va ser
una constant de rumors i falses alarmes... Es tancava el col·legi electoral i
es tornava a obrir, es va amagar l’urna
perquè no fos requisada, es va acabar
votant... Fins arribar a fer el recompte
de vots a l’interior de la sacristia, en
un ambient que respirava un aire de
semi-clandestinitat. I a tothora, amb la
gent fent pinya i defensant allò que es
creia just, lícit i necessari. Mai s’havia
vist un sentiment d’unitat com aquest
en temes polítics a Bellcaire.
L’1 d’octubre a Bellcaire van votar 286
persones. 274 (96%) ho van fer pel sí
i 9 (3,15%) van ser vots pel no. Només

va haver-hi un vot en blanc i un altre de
nul. A tot Catalunya van ser més de 2’2
milions de votants.
Han passat només dos mesos i mig
des d’aquella votació. Però sembla que
faci una eternitat quan es relaciona la
quantitat de fets que han anat passant: empresonament dels presidents
de l’ANC i d’Òmnium; la proclamació
i suspensió de la República; l’empresonament de mig govern i la fugida a
Brusel·les de l’altra meitat; la internacionalització del conflicte però sense
cap reconeixement internacional; l’aplicació de l’article 155 de la Constitució
que de facto ha suposat la intervenció
de l’administració autonòmica; i la convocatòria de les eleccions que tenim al
davant dels nassos.
D’aquesta tardor viscuda amb aquesta
intensitat en volem deixar constància
a la revista que teniu a les mans amb
diferents articles. Un de signat per
l’ANC de Bellcaire, on es fa un repàs a
la feinada feta, tot plegat en defensa
d’un pilar fonamental de la nostra societat com és la democràcia; un altre,
signat per Ramon Manent, on es traça
un recordatori de la vinculació de Lluís
Puig, conseller de cultura a l’exili, amb
el nostre poble; l’entrevista feta a la
Maria Batlle i en Josep Ma Font, un matrimoni amb un bagatge extens de lluita
per les llibertats individuals i col·lectives tant a nivell local com nacional; i
més enllà, el cançoner, on recollim una
cançó (Agafant l’horitzó, de Txarango)
que s’ha convertit quasi en himne en
les múltiples mobilitzacions d’aquesta
tardor.
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anc
ASSEMBLEA NACIONAL
CATALANA DE BELLCAIRE

Per una raó
de pes:

La democràcia
L’ASSEMBLEA NACIONAL
CATALANA (ANC) ha treballat en

aquests darrers anys en el procés cap
a la construcció d’un estat propi per
a Catalunya. Per això ha promogut la
reflexió i la creació d’un argumentari
i ha proposat actuacions en l’àmbit
polític i especialment en el social,
orientades al que era un ampli desig
ciutadà.
A Bellcaire mateix us hem convocat
a moltes d’aquestes activitats. Hem
fet xerrades, cassolades, hem llegit
manifestos, hem escoltat en Lluis
Llach parlar-nos de la feina del
Parlament i de l’estat del procés, hem
pintat el poble de groc i hem penjat
més de cent domassos per dir ‘SÍ,
benvinguda república!’ i aquest mes
d’octubre ens hem tornat a posar
llaços grocs per dir ‘Dolors, et trobem
a faltar, torna ben aviat a casa!’,
conselleres i consellers, Jordis, ‘No
esteu sols!’. Hem fet brunyols i fideuà,
botifarres i fins i tot puntes al coixí, i
ara la panera de Nadal i l’encant de
les ànimes per fer créixer la caixa de
la solidaritat... I sempre hem comptat
amb la vostra participació, sempre us
hem sentit a prop i us ho volem agrair
molt especialment.
Ara mateix, i després dels darrers i
gravíssims esdeveniments que tots
tenim al cap i al cor, la situació la
podríem resumir molt breument així:
hem fet i hem guanyat un referèndum;
hem proclamat la república però
no l’hem poguda desenvolupar;
l’estat ens ha aplicat amb tota la
contundència de que ha esta capaç,
sovint retorçant les lleis i la pròpia
constitució que sempre diu defensar,
l’ARTICLE 155; tenim vuit-cents
encausats, parlamentaris, servidors
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públics i ciutadans; i tenim, sense
judici!, tot el govern de Catalunya i els
nostres líders socials a la presó o a
l’exili.

És evident que tots aquests fets
tan greus comporten el final d’una
etapa, no sols per l’ANC sinó per
al conjunt del país. No és possible
encara veure quin serà el futur de
la nostra entitat i tampoc del propi
país, Catalunya. Sí que ens atrevim
a fer una anàlisi, encara que sigui
apressada i esquemàtica, del que
ha suposat l’existència i l’activitat de
l’ANC aquesta darrers anys a Bellcaire.
En primer lloc, la presa de consciència
de la nostra personalitat cívica com
a ciutadans i com a poble. Amb la
diversitat ideològica, social, cultural,
generacional, que comporta tota
societat madura, molts ens hem
sentit elements més vius d’aquesta
comunitat i ens hem plantejat quin es
el nostre paper en el món, a Catalunya
i al propi poble de Bellcaire, tant a
nivell personal com col·lectiu.
Quan les institucions, responent a
les nostres demandes, han proposat
fer les actuacions indispensables per
conèixer què es el que vol el conjunt
de la societat catalana, hem respost
de forma massiva i exemplar. El 9N,
sense intervenció policial, va tenir
una gran resposta, impregnada
d’esperança, d’ambient festiu i molt
tranquil. L’1 d’octubre, tot i que a
Bellcaire no hi va haver violència,
les notícies dramàtiques que
arribaven dels pobles veïns i de tot
el país van fer que fos una jornada
d’una intensitat inesperada i d’una
participació massiva i continuada al
llarg de tot el dia a plaça.

També ens sembla molt adient
fer notar com s’ha intensificat la
col·laboració amb els pobles veïns,
que ja s’havia fet palesa en algunes
activitats com ara l’escola i l’esport,
per exemple. Ja sigui per participar
plegats a les mobilitzacions de país,
o per col·laborar en activitats a cada
poble, s’ha aconseguit allò que
sempre s’ha considerat important
però que no sempre és fàcil de fer,
fer créixer el sentit de pertinença a
un territori que és el nostre i que hem
de fer que esdevingui un espai de
convivència cada dia millor.
Un dels pilars fonamentals de
tot aquest procés és, i ha de
seguir essent!, la manca absoluta
de violència, sigui quina sigui
l’actuació de l’estat espanyol.
SOM GENT DE PAU. Volem posar
de manifest que ni les multes
desmesurades, ni les actuacions
judicials més inversemblants, ni
la repressió policial absolutament
desproporcionada del dia 1
d’octubre, han tingut mai la més
mínima resposta violenta de la
gent. Ni tampoc l’ha tinguda mai la
campanya de desinformació basada
en la mentida, les mitges veritats
i la negació de la realitat, que han
fet sistemàticament el conjunt dels
mitjans de comunicació estatals.
Al menyspreu i la manca de
respecte s’ha respost sempre amb
raonaments i com a màxim amb la
indiferència. I així hem de continuar
fent-ho per tal que, sigui quin sigui
el futur, la història no pugui dir mai
que els nostres arguments de pes
no han estat sempre el respecte, el
diàleg, la racionalitat, en definitiva
la DEMOCRÀCIA.

Lluís Puig i Gordi, conseller del
nostre govern, a l’exili i amenaçat
de presó.

El seu pas per
Bellcaire i
L’Escala
_Ramon Manent

El conec personalment i només en puc parlar bé. És una bona persona i un treballador
infatigable. És pot dir que ve de la trinxera
de la cultura popular i tradicional i que per
haver seguit el seu camí amb coherència
li ha tocat exercir de Conseller de Cultura
del govern català en els darrers mesos de
la legislatura. En la última remodelació del
govern i per substituir a Santi Vila, Carles Puigdemont va confiar-hi i ell acceptà
generós el compromís, ben conscient que
s’acostaven temps molt difícils.
En la seva etapa com a Director General del
Departament de Cultura Popular i Tradicional, la gent de Bandera de Catalunya el
vam anar a veure i li varem demanar suport
i col·laboració per celebrar i organitzar els
actes del centenari del naixement de l’Esteve Albert. No va tenir cap dubte en ser-hi i
ajudar-nos en el que fes falta. Va comprendre i reconèixer de seguida la necessitat
d’un merescut homenatge a l’”Avi” Albert.
El dia de la representació d’aquell any, va
ser a la Plaça del Castell i aguantà estoicament, com tothom, la pluja fina i el fred que
aquell dia ens va fer. Recordo com mesos
mes tard m’ho comentava fent-ne broma
irònicament.
En Lluís Puig, molt vinculat des de sempre
al món de la dansa i de la música, ballador
i músic ell mateix, ha treballat intensament
tota la vida, tant des de l’administració
pública com des de l’empresa privada, per
enaltir la dignitat i la riquesa del nostre
patrimoni cultural i defensar-ho, no només
amb paraules i discursos, que també, sinó
sobretot, amb fets i accions reals. Per una
raó molt simple i clara: s’ho estima de debò.
Ara, en aquests moments tan difícils pel
nostre país, en que ha hagut d’assumir una
responsabilitat tan exigent, vull adreçar-li
des d’aquest modest article, en nom meu i
de la gent de Bandera, el nostre reconeixement més sincer, la nostra solidaritat i tots
el ànims del món per que pugui afrontar el
futur amb el coratge i valentia que ja està

demostrant en les circumstàncies actuals.
Pel que jo conec d’ell - i d’això fa almenys
vint-i-cinc anys, en Lluís Puig, no és un
home amb ànima de polític, ni molt menys.
La seva estimació per la dansa i la música
tradicionals i per totes les manifestacions
de la cultura popular que integren el nostre
patrimoni festiu, juntament amb el seu
amor a Catalunya, és el que l’ha mogut tota
la vida i el que l’ha dut fins on és ara, a
Brussel·les fent costat al govern legítim de
Catalunya. Sincerament, crec que no es mereix el que està patint. Estimar el teu país i
treballar de ferm pels seus valors patrimonials i per la gent, pobles i col·lectius que
els fan possibles, cosa que ha esta sempre
el seu compromís, mai podrà ser delicte. Al
contrari, el delicte és el dels qui pretenen
anorrear i esclafar la nostra cultura i amb
ella el nostre país tot.
També a L’Escala i col·laborant amb el Museu de l’Anxova i la Sal, en Lluís Puig hi va
deixar petjada. Concretament, en ocasió del
treball de camp que juntament amb Lurdes
Boix, varem realitzar amb l’objectiu de recollir els repertoris del cantadors Maria Teresa
Pellicer i “Marcelo Pagès”, en Lluís es
desplaçà a L’Escala per realitzar la gravació
d’una de les entrevistes que varem fer. Ho
va fer a títol personal i de manera amistosa,
solament per l’afany de col·laborar amb el
Museu. Darrerament i en relació a la Festa
de la Sal, el seu suport i recolzament ha
estat també decisiu pel manteniment i millores que la Festa ha anat incorporant.
En nom de bellcairencs i escalencs, moltes
gràcies, Lluís, per tot el que ens has donat i
pel teu compromís exemplar amb la nostra
nació.
Personalment, i crec que també expressant
el sentiment dels qui ens sentim amics
teus, et desitjo sincerament que puguis
tornar ben aviat a casa, per seguir vivint, en
companyia dels teus i en llibertat, el camí
que ens ha de portar a la instauració definitiva de la República Catalana.
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_
_GINA ANDREU

p

Es sotmet a consulta
popular les festes
populars del poble
Bellcaire d’Empordà ha
realitzat el seu segon
procés participatiu

rocés
Participatiu

En el marc de la participació ciutadana, l’Ajuntament de Bellcaire ha volgut
continuar impulsant i posant en funcionament mecanismes per promoure
la participació ciutadana de manera
eficaç, fent possible que les persones
que ho vulguin puguin exercir el seu
dret de participació en la configuració
de programes de gestió pública i en el
seguiment de les actuacions municipals.
Per aquest motiu havent-se observat
una baixa participació en alguns dels
actes que s’organitzen per les festes
populars, sobretot aquells que estan
programats en els mesos d’estiu, i per
tal què des del govern local es puguin
adaptar les festes populars a les prioritats i necessitats dels bellcairencs
i bellcairenques, es va organitzar un
segon procés participatiu.
Les persones censades al poble de
Bellcaire d’Empordà majors de 16
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anys van poder opinar sobre les festes del poble. El Consell del Poble va
validar aquesta proposta i el mètode
de votació del procés participatiu
es va fer mitjançant un qüestionari
amb una relació de cinc preguntes
relacionades amb els actes festius
que s’organitzen des de l’Ajuntament
de Bellcaire.
Tenint en compte que la Festa Major
del municipi coincideix altres festes
dels pobles del voltant (la Festa Major
de Torroella de Montgrí i de l’Escala
i/o el Festival Acústica de Figueres)
una de les preguntes que es va fer
és si s’havia de canviar la data de la
Festa Major. També es van fer altres
consultes relacionades amb el model
de festes que s’està portant a terme
o amb el pressupost que es destina a
festes populars, i es incloure un apartat d’observacions per poder recollir
diferents aspectes i opinions de les

persones participants.
El passat 31 d’octubre, coincidint amb
la celebració de la castanyada a la
Plaça del Castell, els bellcairencs i bellcairenques van poder donar la seva
opinió responent al qüestionari que
es va repartir uns dies abans per les
llars del poble. Aquest procés es va
mantenir obert fins el 10 de novembre puguent lliurar el qüestionari al
mateix Ajuntament en horari d’atenció
a la ciutadania.
Així mateix es vol continuar fomentant la implicació de la ciutadania en
els afers i gestió pública a través de
Participació Ciutadana per consolidar
aquesta iniciativa i continuar impulsant una gestió municipal transparent, i pensem que participar de la
política local és un dret i un deure de
tots i totes, així com un eix d’unió entre l’acció de govern i les necessitats
de la ciutadania.

NOTÍCIES
PLE ORDINARI JULIOL (26/07/2017)
Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM)
Després que no s’haguessin publicat al·legacions en el període d’exposició pública,
s’aprova per unanimitat aquest document la redacció del qual s’havia iniciat el febrer
de 2016.
Festes locals 2018
S’acorda fixar com a festes locals el dia 13 de febrer (dimarts de Carnaval) i el 29
d’agost (Festa Major).
Conveni expropiatori d’espai lliure-zona verda a plaça
Es dóna compte al ple del conveni aprovat amb el propietari d’una finca de 1042m2 a
tocar del vell dipòsit de l’aigua pel qual l’Ajuntament compra aquella finca per valor de
2205.000 euros a pagar en deu anualitats.
Moció sobre la declaració de l’1 de juliol
sobre referèndum a Catalunya
El plenari municipal acorda donar suport a l’organització del Referèndum de l’1 d’octubre. Al text s’explicita la predisposició i compromís de l’Ajuntament en totes les actuacions que es requereixin. Un compromís, diu la moció, que “només està supeditat
a la voluntat majoritària de la ciutadania de Catalunya, expressada en el Parlament i
el Govern de la Generalitat, i que no ens farem enrere per cap entrebanc polític, jurídic
o de qualsevol índole que pugui articular l’Estat en contra de la celebració d’aquest
referèndum”.
Campanya pel bon ús dels contenidors
Després de constatar que hi ha persones que deixen les escombraries fora dels contenidors, encara que aquests no estiguin plens, el ple acorda iniciar una campanya de
conscienciació per evitar aquestes actituds incíviques.

PLE ORDINARI SETEMBRE (27/09/2017)

Alta al sistema ISPA
El ple aprova per unanimitat donar-se d’alta al denominat Sistema Informació Salarial de Llocs de l’Administració (ISPA). Aquest sistema incorpora els principals procediments i instruccions relacionats amb l’enviament de la informació retributiva dels llocs
de treball de les diferents administracions territorials i de les retribucions dels càrrecs
electes de les corporacions locals.
Nomenament jutge titular i suplent
S’acorda el nomenament com a jutgessa de pau titular a Maria Teresa Gasull i Colomer;
i com a jutgessa de pau substituta, a Rosa Antúnez Ramallete.
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Actualitat
municipal
_Abel Font_autor de l’article

Rotonda
benzinera
El secretari d’infraestructures de mobilitat de la Generalitat,
sr Ricard Font es va comprometre l’octubre de l’any passat,
en el marc d’una reunió amb una vintena d’ajuntaments del
Baix Ter, que la rotonda de la benzinera de Bellcaire es faria
al mateix temps que la de l’Empalme, dins l’anualitat 2017.
Tot i el retard evident -el compromís era fer-la en l’anualitat
2017-, sembla que finalment l’obra es desbloquejarà. L’Ajuntament ja ha rebut el projecte definitiu, amb les esmenes
proposades des de Bellcaire i les últimes converses apunten
que la licitació de l’obra és imminent, si bé no serà abans de
final d’any.

Enllaç camí Mas Roviras
Amb la intervenció anterior es va aprofitar per enllestir la nova
vorera en el tram on el camí del Mas Roviras conflueix amb el
carrer Orient. Era un de les propostes aprovades en el procés
participatiu del Pressupost Participatiu de l’any passat.
Val a dir que de totes les propostes aprovades en queda
només una per a executar: la col·locació del rètol informatiu
al safareig. Precisament la que tenia un pressupost d’execució més barat. Estem intentat trobar alguna foto antiga del
safareig per posar-la al rètol.

Aparcament
del carrer Orient

Enllaç camí Mas Roviras, 2017

Passat l’estiu es va poder finalment estrenar aquesta obra
tant important per a la seguretat i per a l’ordenament de
l’aparcament del nucli antic. La nova vorera fa molt més segur el trànsit a peu cap a la zona esportiva. El nou aparcament fa de molt més bon utilitzar aquell espai. I els acabats
donen una imatge molt més agradable a tot l’entorn.

Última fase de
reforma de les torres del castell
Aquest hivern s’executarà la tercera i última fase dels treballs
de restauració de les torres del castell. Aquesta consistirà
en l’habilitació d’una escala metàl·lica a l’interior de la torre
més alta per donar accés a la planta superior, on s’hi preveu
fer una passarel·la des d’on tenir una visió panoràmica de
l’entorn. L’obra es completa fent un paviment nou a la planta
superior, tapant el forat d’accés a aquesta planta per impedir
l’entrada de coloms a l’interior de la torre.

La Torre Alta

Imatges de l’aparcament un cop acabades les obres, 2017

Els treballs, que haurien d’haver començat aquest any, tenen un cost d’uns 22.000 euros, que són finançats amb una
subvenció de la Diputació (18.000€) i amb recursos propis
municipals (4.000€).
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Els incompliments d’Endesa
al carrer Major
L’obra de reurbanització del carrer Major, entre la Placeta i
el castell, executada entre febrer i abril no es pot considerar
encara per acabada. I és que l’empresa Endesa ha demorat
tots aquests mesos transcorreguts fins avui en fer efectiva
la retirada del cablejat aeri, tal i com estava previst en el
projecte. Uns tràmits extradordinàriament feixucs i unes
discrepàncies amb el transformador que s’ha d’instal·lar en
una caixa de registre per connectar amb el nou clablejat soterrat han fet entorpir i retardar aquesta obra. A mig octubre
l’Ajuntament va pagar la despesa extra que això suposa i
sembla que s’han superat tots els esculls.
Un cop fet aquest soterrament, es procedirà a la instal·lació
del mobiliari urbà previst: tres jardineres que faran la funció
d’embelliment de l’espai, a banda de referència de protecció dels peatons.

El pas suposa fer un gest de confiança per una iniciativa
de proximitat, en tant que Som Energia neix d’un grup
professors i enginyers de la UdG, amb seu al Parc Científic
i Tecnològic de Girona i ha de suposar també un estalvi
econòmic, ja que els preus proposats són sensiblement
més baixos que els vigents amb Endesa.
Amb el canvi s’ha aprofitat per fer una revisió a fons dels
18 comptadors dels diferents serveis municipals i les seves
potències contractades.
Imatges cablejat carrer Major, 2017

Edició d’un nou mapa del poble No et perdis!
Aquest 2017 hem pogut reeditar el mapa del poble que es
va imprimir l’any 2000. Gràcies a la aportació dels anunciants no ha representat cap cost extra per a l’Ajuntament.
Aprofitem per agrair als que ho heu fet possible la vostra
col·laboració. El mapa es distribueix al propi Ajuntament, al
Centre Cívic i als comerços col·laboradors.

Un compromís per a l’estalvi
energètic
Aquesta tardor l’Ajuntament ha fet una aposta important
per a les energies renovables contractant els serveis de
Som Energia, una cooperativa de consum d’energia verda
sense ànim de lucre, les principals activitats de la qual són
la comercialització i producció d’energia d’origen renovable
(solar i hidràulica). Des de fa uns mesos tots els comptadors d’energia municipals consumeixen l’energia que
subministra aquesta empresa.

Canvi de proveïdor del servei wifi municipal
Aquest any ha entrat en servei el nou wi-fi municipal que
serveix l’empresa Güifi.net. El servei ofereix accés a internet
de banda ampla amb unes prestacions molt millors de
les que hi havia amb el servei anterior. Els abonats reben
16-18Mb reals contra les 1-3Mb que es rebien amb el
proveïdor anterior. El preu que s’ofereix és molt econòmic
(12€/mes), tot i que cal una inversió inicial per la instal·lació
de l’antena (entre 250 i 300€). Val a dir que és necessari
que aquesta antena tingui visió directa amb el castell, on hi
ha el node local de l’empresa.
Més info a https://guifi.net/ o a les oficines municipals.

Nous rètols a les entrades del
poble
L’Ajuntament ha encarregat la instal·lació de dos rètols per
millorar la seguretat viària a l’interior del nucli. Un com el de
la imatge s’instal·larà a l’entrada del poble per la carretera
d’Albons, en el qual es deriva el trànsit pesat pel carrer Rajaret. L’altre es col·locarà al primer tram del carrer Molí (aquest
sense les les indicacions de “Centre” i de “Totes direccions”).
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transcripció carta Xesco Boix:
“... mateixes classes i sense micros.
Com a tractes, et demanaria o un llibre per a la biblioteca o menjar pel rebost de la muller. Ja
quedaríem d’acord. Si m’és impossible, et donaria telèfons de companys meus de feina.
Ja em diràs alguna cosa. Feu feina de la bona. El País se’ns escapa de les mans i el desordre,
desori, desorganització i falta de dignitat, imperen a totes bandes.
Ben cordialment,
Xesco

(2)

(1)

Una vida de

(3)

lluita per Catalunya

La Maria Batlle (81 anys) i en
Josep Maria Font (82 anys),
tot i la seva veterania, són dos dels membres més
actius de la territorial de l’ANC de Bellcaire
_Abel Font

H

an seguit des de primera fila les mobilitzacions
dels últims anys i aquesta tardor han viscut amb
passió l’intens calendari previ a la convocatòria
del referèndum de l’1 d’octubre i amb una ràbia
continguda els esdeveniments posteriors. La seva
militància està feta de pedra picada. I com dues formiguetes
han estat embolicats en tot tipus de campanyes des dels
anys més foscos del franquisme.
La Maria va néixer al mas Pelaio el desembre del 1936,
pocs mesos després que hagués esclatat la Guerra Civil.
Quan tenia quatre anys, la família es traslladaria a l’Horta,
casa que havia comprat el seu avi. I recorda com “a casa
sempre hi havia hagut un diari. Primer llegíem la Solidaridad
Nacional, que coneixíem com La Soli. Ja de ben petita em va
agradar sempre repassar el diari. Recordo que pels anys de
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la Guerra Mundial, devia tenir cap a 7 anys ja preguntava qui
eren els bolxevics, qui eren els aliats i qui eren els bons i els
dolents... Ja de més gran, a mi m’agradava Los Sitios, que
portava més coses de pel·lícules. Després, un cop casats, al
mas Pantaleó llegíem La Vanguardia i més tard el Correo Catalán. Tots escrits en castellà. Fins que va néixer l’Avui (abril
del 1976), el primer diari en català des de la república, del
qual ja abans que sortís en vam comprar cinc accions de mil
pessetes cadascuna. Després també ens vam fer subscriptors del Punt, des que va néixer”.
La seva infantesa i joventut va transcórrer en uns anys de
forta repressió de la llengua i la cultura catalanes. Malgrat
tot, hi havia escletxes per on mantenir viva la flama. Quan
tenia cap a 12 o 13 anys, la Maria va poder aprendre les

( 1 ) Carta de Xesco Boix dirigida a l’escola de Bellcaire, 1980
( 2 ) Parada de llibres a la Fira Escolar, anys 80

( 3 ) Maria Batlle i Josep Maria Font, al costat del Pi de les tres branques

primeres nocions de català a través del senyor Garcia, de
Torroella. “Venia amb bicicleta de Torroella i ens feia classes
a mi i la filla de cal ferrer de baix. Ens feia classes de repàs.
Vaig anar-hi potser mig any. També ens volia ensenyar francès i... taquigrafia!!! Recordo el dia que ens va treure el llibre
en català, La terra catalana. És el primer llibre que recordo
escrit en català”.
D’aquells anys, en Josep Maria recorda que de català en va
aprendre a través dels libres que el seu pare conservava del
temps que havia anat a escola a Torroella amb el senyor Blasi. De l’escola de Bellcaire té un bon record del senyor Flavi
Calderó que, tot i les imposicions del model franquista, “ens
ensenyava cançons en català com l’Hereu Riera.” D’aquells
anys d’escola, recorda especialment l’experiència dels campaments del Frente de Juventudes a Palafrugell, l’any 1948.
Llavors tenia 13 anys i “va ser tot un rentat de cervell!!! Vaig
sortir d’allà amb una repugnància terrible a aquella manera
de fer. Ens inculcaven frases com la que diu: “Ser español és
de las pocas cosas serias que hay en el mundo.” Terrible!”
Les nenes van anar a Sant Hilari, en uns campaments de la
Sección Femenina: “Allà vaig aprendre a fer punt de creu. Ens ho van
ensenyar per fer uns tovalles per
a la Pilar Primo de Rivera, que va
venir a veure’ns i tothom va anar de
bòlit per fer un bon paper.” Explica
la Maria. Era aquell temps que anar
a escola comportava, cada matí,
abans de començar l’activitat, cantar el Cara al Sol davant la bandera.
I hi ha qui avui parla d’adoctrinament...
Fruit de les privacions d’aquell
temps, sempre van tenir una passió
especial per a tot allò que signifiqués un pas cap a la reconstrucció
d’un país que s’havia intentat anorrear. I ho feien des d’una militància
sense fissures. L’any 1971 ja van
ser socis fundadors de la distribuidora de llibres en català L’Arc de
Barà.
Entrats als anys 70, mossèn Enric
Sala, que acabava de ser nomenat
rector de Viladamat va formar una
delegació del que es va conèixer
com a Moviment Rural (FIMAR).
“Agrupava gent de molts de pobles

( 5 ) Imatge de la Maria amb els alumnes de l’escola de Bellcaire fent titelles,
any 1979
( 6 ) Imatge dels alumnes de l’escola de Bellcaire fent tallers en el pati, any
1979

La seva infantesa i joventut
va transcórrer en uns anys
de forta repressió de la llengua i la cultura catalanes.
Ens inculcaven frases com
la que diu: “Ser español és
de las pocas cosas serias que
hay en el mundo.”
que compartíem inquietuds. Feiem les reunions al vespre i sovint, quan en sortíem, hi havia la Guàrdia Civil que ens vigilava. De Bellcaire hi anaven també en Josep Bonany i la Ma Dolors Capdeferro, en Miquel Font i la Carme Miàs... Quan van
venir les primeres eleccions municipals, mossèn Enric ens
deia que ens havíem d’espavilar perquè si no, manarien sempre els mateixos...” recorden. Per aquelles trobades hi van
passar figures de primer
nivell que jugarien papers
cabdals en la política de
pocs anys després, com el
malaguanyat Ernest Lluch,
que va protagonitzar-hi un
cicle de xerrades. De fet,
aquell moviment va ser el
detonant d’un despertar. I
el nucli de futures xarxes
de contactes per a articular altres moviments. “Allà
vam conèixer gent d’altres
pobles amb les mateixes
inquietuds amb qui vam
ajudar a formar Unió de
Pagesos o Salvem el Ter, la
primera manifestació que
es va fer les comarques”
recorden.
Segurament la iniciativa
més destacada de totes va
ser la creació de l’Associació de Pares i Amics
de l’escola. “Va resultar
que cap a finals de curs de
l’any 1973 va venir l’inspector a Bellcaire i ens va
dir que l’any següent tota
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la mainada hauria d’anar a l’escola
poble i anàvem vinguent ara un cotxe
de l’Escala. No vam pas voler accepara un altre...” recorda en Josep
A l’entorn d’aquella
associació de pares es va
tar-ho! I vam engegar una campanya
Maria.
promoure també l’entrada
intensa perquè no es perdés l’escola
A l’Ajuntament, en Josep Maria no
al moviment Rialles, la
del poble. Recordo que ens vam reutornaria a encapçalar cap més llista
Castanyada popular, la
nir amb el senador Francesc Ferrer,
Marxa del Xino-xano...
des d’aquella del 1979. Però no va
amb el polític Salvador Sunyer... I les
pas renunciar mai a incidir-hi. Ha
nombroses anades i vingudes cap
estat militant de la secció local d’ERC
al Govern Civil perquè ens aprovesEl mas Pantaleó era “un
de l’Escala des de quasi els seus
sin els estatuts de l’Associació de
lloc apartat i propici a troinicis. I es pot ben dir que pràcticaPares. Vam dir: -Mira, encara que no
bar-se
clandestinament.”
ment totes les candidatures d’aqueshi hagi dret de reunió, nosaltres ens
ta formació que s’han presentat a
reunirem igual amb estatuts o sense
Bellcaire s’havien gestat en reunions
estatuts...” Es va aconseguir que l’esfetes al mas Pantaleó.
cola no tanqués i l’Associació va ser
un nucli aglutinador des d’on es muntaven cursos, xerrades i
La xarxa s’anava teixint amb gent que passava per aquestes
activitats de tot tipus. Val a dir que va ser Associació de Pares
reunions, però també participant en tot tipus de trobades
“i amics”. I és que hi va haver veïns que, tot i no tenir fills a
arreu del territori. Algunes d’aquestes acabaven convertint-se
l’escola, tenien molt d’interès en col·laborar-hi.
en pràcticament un ritual, com l’aplec del Pi de les Tres
Branques o la trobada del Coll de la Manrella. O adherint-se a
Molt entranyable és el record de la vinguda de Xesco Boix a
tots els col·lectius en pro de la cultura i la identitat catalanes:
l’escola. La Maria sempre ha estat una gran oïdora de ràdio.
Primer Congrés de Cultura Catalana, Òmnium Cultural, la
I recorda molt especialment com “un bon dia vaig sentir que
Crida a la Solidaritat...
en Xesco Boix anava a cantar per les escoles per un llibre. I
jo el vaig telefonar. I en Xesco va venir a cantar a Bellcaire. Li
De l’aplec del Pi de les Tres Branques, la Maria recorda com
vam comprar un llibre de l’Empordà, la Consol li va donar oli
“hi anàvem cada any. Mossèn Ballarín feia la missa. Entre els
del trull de Ventalló i nosaltres una caixa de pomes. Va venir
assistents, un dels habituals era l’Heribert Barrera. Com que
tres anys seguits, a primers dels 80. El primer any va arribar
era agnòstic, mossèn Ballarín no li donava pas la pau, però el
en bicicleta, després ja venia amb un 2CV”.
beneïa amb una altra fórmula. Un any, en Josep Maria volia
una estelada i no en trobàvem, de manera que la hi vaig fer
Eren uns anys d’efervescència en què van néixer activitats
jo. Sobre una senyera, vaig cosir-hi el triangle blau i l’estrella
encara avui presents al poble, com la Fira Escolar on, des
blanca”.
del primer any, també hi havia la parada de venda de llibres
i roses. La Maria i en Josep Maria eren socis de la distribuïAmb un bagatge com aquest es pot ben dir que per a en
dora Arc de Berà des que va néixer, l’any 1971. “Com a socis
Josep Maria i la Maria la implicació a la territorial de Bellfundadors d’Arc de Berà, ens feien un 25% de descompte en
caire de l’ANC els va venir com un fet natural. La Maria no
tots els llibres que compràvem. El dia de la Fira, els veníem
ha parat de treballar elaborant braçalets de puntes al coixí.
amb un 10% de descompte i encara ens en quedava un 15%
“Vaig començar ja amb la Via Catalana, l’any 2013, quan
de benefici per a l’escola.”
ens vam conèixer amb la Mercè Rovira, treballadora infatigable. N’hem arribat a fer moltíssims. Per la recollida de
A l’entorn d’aquella associació de pares es va promoure
signatures pel 9N vam fer 500€ venent braçalets. Tant és
també l’entrada al moviment Rialles, la Castanyada popular,
així que aquest any em vaig animar i he fet el model del SÍ
la Marxa del Xino-xano...
també amb puntes al coixí. Però no ha tingut tant èxit com el
Arribarien les primeres eleccions municipals i l’evolució
braçalet de l’estelada”.
lògica de totes aquelles iniciatives va fer que en Josep Maria
Aquest any, per la Festa Major, l’Ajuntament va encarregar a
encapçalés una de les tres llistes que es van presentar a
l’ANC la lectura del pregó. I el va llegir la Maria.
Bellcaire. Però va ser una mala experiència, perquè va dimitir
abans d’acabar-se el mandat. “Va ser pel cas de la reforma
Tot i haver passat dels vuitanta, han estat a primera fila de
de la plaça. El poble va pensar que jo anava en contra de la
totes les mogudes. Que si brunyols per la república el 9N, que
reforma i no és veritat. Vaig plegar perquè l’alcaldessa tenia
si més brunyols el dia d’en Llach, que si fideuà per tothom
els plànols al calaix i va tirar-ho endavant sense explicar-nos
l’1O... I ara encara els queda il·lusió per participar en la venda
res a la resta de regidors. I jo no vaig voler passar per això.
de números de la rifa d’una panera per la caixa de solidaritat
Si ho tenia aquí perquè no podia ensenyar-nos-ho abans de
amb els presos. I per convèncer al mossèn que l’Encant de
tirar-ho endavant???”
les Ànimes també destini part dels ingressos a la causa.
es reunions dels col·lectius més diversos van
Una il·lusió forjada a base d’anys, amb implicació insuborser una constant al mas Pantaleó. “Aquí era
nable forjada en les mil i una batalletes que hem intentat
un lloc apartat i propici a trobar-se clandestinaresumir en aquest reportatge. Tant és així que ni la violència
ment. Un feia venir l’altre i aquest a un altre i
de l’estat el dia del referèndum, ni l’empresonament dels
un altre. De mica en mica s’anava teixint xarxa
presidents d’Òmnium i l’ANC i bona part del govern català, ni
i feiem com de punt d’unió de gent del Baix
l’aplicació de l’article 155 els fa afluixar. “Ni un pas enrere”
Empordà, de l’Alt i del Gironès. Per casa havia
sentencia en Josep Maria.
pasat la gent més diversa, des de toni Strubell
a Jordi Sargatal, Narcís Genís o Joan Carreras Péra... Si es
I la Maria recorda en Vicent Partal i quan el dia que va venir a
tractava de reunions d’escola, venia un tipus de gent; si eren
Bellcaire li va poder preguntar: “ho veurem això, Partal?”
reunions polítiques una altra. En temps de reunions encara
clandestines solíem quedar a plaça o algun punt concret del
“I tant que sí!!!” li va respondre el periodista.
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Un recorregut històric
pel Castell i Sant Joan

P

atrimoni i
natura:
un paisatge de
possibilitats
_Guillem Sobrepera

Les Jornades Europees de Patrimoni (JEP) se celebren a Europa durant un cap de setmana entre setembre i octubre. L’edició 2017 a Catalunya es va celebrar els dies 6, 7 i 8 d’octubre.
Enguany, el lema suggerit pel Consell d’Europa era ‘Patrimoni
i natura: un paisatge de possibilitats’ per posar en relleu els
valors patrimonials incorporats a la natura, la importància
del medi ambient sobre els estils de vida de les persones i la
influència que té sobre el benestar i el creixement socioeconòmic de les comunitats.
Els palaus, els castells, els monestirs, les fàbriques, els jardins
històrics i altres espais patrimonials, van obrir les seves portes
perquè els ciutadans gaudissin de visites gratuïtes per donar
a conèixer en profunditat el seu patrimoni comú, la millor manera d’aconseguir la implicació social en la seva salvaguarda
i valoració.

Bellcaire hi va contribuir el dia 7 oferint dues visites guiades,
una al matí i l’altre a la tarda, fent un recorregut històric pel
Castell i Sant Joan. Les dues van tenir molt bona participació
amb visitants vinguts d’arreu.
A la darrera edició de les visites guiades als “Espais Medievals
de l’Empordà”, Bellcaire hi ha tornat a participar oferint dues
visites. La iniciativa “Espais Medievals de l’Empordà” ha constat de 45 visites repartides entre juny i novembre de 2017
amb la col·laboració de 20 ajuntaments de l’Alt Empordà,
16 del Baix Empordà i l’Agència Catalana de Patrimoni. Amb
l’objectiu de posar en valor aquest patrimoni arquitectònic medieval tant ric amb el que comptem en les nostres comarques.

CENTRE IMATGE ARISMA
Servei de Perruqueria· Servei d’Estètica·Quiromassatge
Teràpies Alternatives (Aromoteràpia, Reflexoteràpia, Moxa Alquímica)
Depilació IPL (làser), altres...

HORES CONVINGUDES:
Lídia Ferrer Tel. 616 664 375
email: esteticaarisma@gmail.com
Tramuntana, 13· Bellcaire d’Empordà

Tel: 972 788 540 - 972 788 633
Fax: 972 788 540

www.granetsmontgri.com | info@granetsmontgri.com
Ctra. Torroella de Montgrí a l’Escala- GI 632 Km.2
(al costat gasolinera) -17141 - Bellcaire d’Empordà - Girona
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1935

L’escola que no es va
construir
_Guillem Sobrepera

En una visita a l’Arxiu Comarcal del Baix
Empordà, la seva directora Maria Teresa
Solé, em va ensenyar el llibre “Miratges,
300 anys de projectes no realitzats a les
comarques gironines”, editat per la Diputació de Girona. El llibre va acompanyat
d’un CD on apareix un projecte d’escola
de nenes per Bellcaire.
Precisament va ser la M Teresa Solé qui
va escriure el text que descriu el projecte. Amb la seva autorització i el nostre
agraïment el reproduïm a “El Castell”.

Joan Baca Reixac - arquitecte - 1935

Escola de nenes

M. Teresa Solé i Gabarra, directora de l’ACBE (Arxiu comarcal del Baix Empordà)

El poble de Bellcaire s’estén al voltant
del castell del mateix nom, bastit al
segle XIII, i que fou residència dels
comtes d’Empúries.
Al poble, de marcat caràcter agrícola,
l’any 1935 es va projectar una escola
que havia de solucionar les deficiències de places escolars. Aquesta proposta s’ha d’emmarcar dins l’esperit
de renovació pedagògica de la Segona
República, quan la preocupació dels
ajuntaments per l’ensenyament es
manifestà en la confecció de projectes
de nous edificis escolars.
Bellcaire d’Empordà, un poble que
l’any 1935 tenia 565 habitants i

comptava amb una matrícula superior a vuitanta alumnes, tenia ja
en funcionament una escola mixta
construïda l’any 1923 en el recinte del
castell medieval. En aquesta data el
nou equipament havia acabat amb la
necessitat de llogar locals privats que
funcionaven com a aules. Al mateix
temps s’havia aconseguit de recuperat part de l’edifici en el qual també
s’instal·laren les oficines municipals.
Fins aleshores, només la sala principal
havia estat utilitzada perquè des del
segle XVII acollia l’església parroquial.
La despesa econòmica de les obres
de la dècada dels vint fou possible
gràcies a la intervenció d’una entitat
bancària que finançà la reconstruc-

C. Major, 37 | Tel 972 78 87 90
17141 Bellcaire d’Empordà
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ció del castell, el qual finalment fou
adquirit per l’ajuntament mitjançant
un crèdit.
Pel que fa a l’edifici projectat, mai no
va esdevenir una realitat. Les institucions implicades havien acordat que la
seva construcció es faria en un solar
proper al castell i que seria destinat a
escola de nenes. Però la Guerra Civil
ho va paralitzar i aquell mateix any les
alumnes van ocupar un local llogat.
En el castell van continuar l’escola
dels nens i les oficines municipals.
Actualment està totalment restaurat:
és la seu de l’ajuntament i en altres
dependències es realitzen activitats
culturals. Les escoles tenen el seu
propi edifici de nova planta.

2017

AMPA.
“l’infant és el protagonista d’aquest
projecte”

El projecte pati
de l’escola El Rajaret
AMPA

Des del curs passat, i recollint diferents idees, opinions, suggeriments i
demandes de mares i pares de l’escola i de les nenes i nens, des de la junta
de l’AMPA vam decidir tirar endavant
la idea de modificar el pati actual de
la nostra escola.

Un espai que fomenti diferents tipus de
joc, per respondre a la diversitat dels
nostres infants.

Conjuntament amb la direcció de
l’escola i la participació del professorat, hem volgut donar forma a aquest
projecte.

Volem repensar el pati com una
eina pedagògica més de l’escola, i
reflexionar sobre els diferents espais
didàctics, modificant, si cal, o dotant
d’equipaments, per aconseguir un grau
de satisfacció més alt de la comunitat educativa, en el gaudi del pati de
l’escola.

L’infant és el protagonista d’aquest
projecte, entenem que perquè un
infant creixi, necessita moure’s,
enfilar-se, descobrir... En definitiva, un
ambient que respongui a les seves necessitats, tant individuals com de grup.

Ens plantegem aquest projecte, com
un espai de participació entre els
diferents col·lectius que formem la comunitat educativa de la nostra escola
(alumnes, mestres, AMPA, Ajuntament),
per arribar a un consens que fomenti

l’ús i el gaudi de l’espai. Fomentant
les pròpies habilitats o coneixements
de les nenes i nens i/o de les mares
i pares, inclús fent extensiu aquest
projecte a tots els ciutadans i ciutadanes de Bellcaire d’Empordà com a part
arquitectònica del poble.
El projecte consta de diferents fases,
que en funció del pressupost existent i
la participació de la pròpia comunitat,
es realitzaran durant aquest curs 20172018 i el curs 2018-2019.
En aquest moment estem en una fase
inicial de construir una proposta, tant
de l’espai com de materials, per poder
avaluar la necessitat i la viabilitat de
cadascuna d’elles.
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Plantilla: Marc Serra Bagué - Eburahima Jabbi Jabbi Hadiyatu Sillah Ceesay - Christian Prat Galceran - Antonio
José Pérez Macías - Esteban Pérez Macías - Gerard Egea
Mor - Youssef Oukouis El Ouassdi - Fouad Bellachi Ferran Font Gironès - Sergi Guerrero Mejías - Ivan Lucas
Binefa - Jordi Viñas Carbonell - David López Padral Gregorio Romero Seoane - Cristina Eduardo Soto Romero
- Darwin Alejandro Oliva Manzanares - Alagie Bojang
-Foday Jaiteh- Mahamadou Jaiteh Jaiteh
Tècnic: Ivan Oliu Hernández Delegat: Lluís Font Mias

CALENDARI:
1a vola

BELLCAIRE - JAFRE
LA PERA - BELLCAIRE
BELLCAIRE - ST GREGORI
PALS - BELLCAIRE
BELLCAIRE - VILADAMAT
SALT - BELLCAIRE
BELLCAIRE - QUART
SAULEDA - BELLCAIRE
BELLCAIRE - VERGES
FLAÇÀ - BELLCAIRE
BELLCAIRE - MEDES L’ESTARTIT
SARRIÀ DE TER - BELLCAIRE
CAN GIBERT - BELLCAIRE
BELLCAIRE - CAMALLERA
ALBONS - BELLCAIRE

2a volta

JAFRE - BELLCAIRE
BELLCAIRE - LA PERA
ST GREGORI - BELLCAIRE
BELLCAIRE - PALS
VILADAMAT - BELLCAIRE
BELLCAIRE - SALT
qUART - BELLCAIRE
BELLCAIRE - SAULEDA
VERGES - BELLCAIRE
BELLCAIRE - FLAÇÀ
MEDES L’EST - BELLCAIRE
BELLCAIRE SARRIÀ DE TER
BELLCAIRE - CAN GIBERT
CAMALLERA - BELLCAIRE
BELLCAIRE - ALBONS

2-1
3-1
1-4
2-2
6-2
1-4
1-2
1-1
2-3
3-6
6-0
3-1
16/12/17, 18:30h
06/01/18, 16:00h
14/01/18, 16:00h
21/01/18, 16:30h
27/01/18, 16:00h
03/02/18, 18:30h
17/02/18, 16:00h
25/02/18, 16:00h
03/03/18, 16:00h
11/03/18, 17:00h
17/03/18, 16:00h
25/03/17, 17:00h
07/04/18, 16:00h
14/04/18, 16:00h
21/04/18, 16:00h
28/04/18, 16:00h
05/05/18, 17:00h
12/05/18, 16:00H

Una temporada
il·lusionant
_Abel Font_autor de l’article

La temporada 2017/2018 ha començat a Bellcaire amb moltes novetats tant a nivell d’equipaments, com esportiu i també administratiu.

A l’apartat d’equipaments, s’ha de dir que enguany el terreny de joc
presenta un estat immillorable amb una gespa amb un aspecte excel·lent. En aquest capítol, val a dir que l’Ajuntament té un projecte
sobre la taula per instal·lar una nova il·luminació de leds que milloraria
molt l’actual alhora que es consumiria molta menys energia.
La vessant esportiva és la que presenta més novetats. Com ja avançàvem a la revista d’estiu, l’equip tècnic és dirigit pel palafrugellenc Ivan
Oliu (l’any passat al Guíxols-B) recolzat per en Javi de segon entrenador i la Merche de fisioterapeuta. L’equip de jugadors també ha
estat renovat a fons havent-se fet fins a deu noves incorporacions. En
el transcurs del primer terç de la temporada l’equip ja ha demostrat
un salt qualitatiu endavant respecte l’any passat. A l’hora de tancar
aquesta revista es troba classificat a mitja taula.
I a nivell administratiu s’ha de dir que el club s’ha posat al dia oficialitzant tots els tràmits pendents amb la Federació.
La cara negativa en l’arrencada d’aquesta temporada la hi ha posat
el futbol formatiu. I és que, per primer cop des de la seva creació, el
CFB l’Empordanet no juga al camp de Bellcaire. Que l’ambient estava
enrarit ja en deixàvem constància a la revista d’estiu. El més sorprenent, però, és que l’Empordanet ha deixat Bellcaire sense donar cap
explicació ni al club local ni a l’Ajuntament.
Miquel Font i Ferran Font, germans i rivals esportius. En Miquel juga amb el Verges i en Ferran,
amb el Bellcaire.

Passió pel futbol

Alienacions del Verges i el Bellcaire, abans del partit que els va enfrontar l’11 de
novembre passat.
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CLUB ESPORTIU
BELLCAIRENC
Festa del Pedal:
6è memorial Rodríguez-Puig
El dia 8 d’Octubre va tenir lloc la bicicletada popular on varen participar 60 persones entre petits i grans. El recorregut
aquest any va ser pels voltants de Tor i La
Tallada per acabar a la pista poliesportiva
amb un esmorzar i un obsequi per a tots
els participants

Cursa de Muntanya:
Trail La Vall

La cursa havia de tenir lloc el dia 1
d’Octubre però a últim moment es
va decidir aplaçar la cursa per tal de
poder participar del referèndum. Així
doncs el dia 17 de Desembre i des
de la plaça del Castell tindrà lloc la
última cursa de la lliga ( L’Escala i la
Tallada ja l’han celebrat).
Aquest any com a novetat es farà un
recorregut de 5km pels corredors més
petits i una part de la recaptació anirà
destinada a la fundació benèfica Oncokids dins la fundació Oncolliga per
ajudar als nens malalts de càncer.
Us esperem a tots ja sigui per participar o per col·laborar en l’organització.

Salut i cames
Club Esportiu Bellcairenc
http://cebellcairenc.blogspot.com/
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El Cor Malodes.

Vibrant en harmonia
El Cor Malodes de Bellcaire és un cor divers, majoritàriament femení, si bé hi ha un grupet d’homes (baixos i
tenors) que, malgrat són minoria, aguanten amb fermesa
l’embat i la força de les sopranos i les mezzos. Cal dir que
som aficionats, il·lusionats i amb moltes ganes de cantar.

Durant els 9 anys d’història que porta el cor Malodes, cal dir
que ha anat fent un gir per diferents etapes i estils. Des de
tallers de Gospel a la cançó tradicional, des de les havaneres
a la música sacra... Tot això va fent pòsit en els cantaires i
ens convida a anar evolucionant i aprenent. A més, ha fet que
la coral de Bellcaire ja tingui un cert reconeixement en les
terres empordaneses.

Al capdavant d’una orquestra de veus, sens dubte, sempre hi
ha un director. Un “cos” de veus no pot estar en harmonia si
no hi ha una direcció. En aquest moment, qui ens ha cargolat
una volta més amb la seva experiència de director d’orquestra, és en David Granato, amb un repertori ja al nivell de les
grans corals, que sempre ens ofereix nous reptes seductors i
al mateix temps ens planteja límits.
Aquesta és la nostra coral. Com a la majoria de les corals
catalanes, som un grup de gent diversa en edat i afinitats,
dones i homes. A tots els components del Cor Malodes ens
mou la il·lusió de poder cantar i viure la música de la millor
manera, vibrant i fent vibrar en harmonia, dirigits per un gran
professional com en David Granato. I així poder ser representants culturals d’un poble que vetlla per fer-se ressò
en l’àmbit artístic també, com es Bellcaire d’Empordà i la
seva gent!
Tallers i concerts 2017:
• 29 d’abril, taller de veu
• 13 de maig, església de Gualta
• 11 de juny, concert conjunt amb
“Una mica de quers” de Cadaqués
• 1 de juliol, concert d’estiu a Bellcaire, inaugurant el cicle de nits a la
fresca
• 29 d’agost, cantem la missa de Festa
Major
• 10 de setembre, cantem a la missa d’Ullà
• 7 d’octubre, taller de gospel

,
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s
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a l stell.
Ca 30 h
21:

L’Empordanet
teatre

L’Empordanet a escena és el títol de la programació de
teatre infantil que es durà a terme entre gener i juny
de l’any vinent en un total de deu municipis del nostre
entorn (Bellcaire, Albons, Colomers, Foixà, Garrigoles,
Parlavà, Rupià, La Tallada, Ultramort i Verges). Aquesta
programació respon a la voluntat d’acostar als petits municipis espectacles de qualitat per a totes les edats.
A Bellcaire, la vigília de sant Jordi hi actuarà la companyia
Cirquet Confetti amb l’espectacle Pianissimo Circus. A l’obra, el mestre Fans (pianista) i la Serafina
(vocalista) presenten un espectacle d’alta volada. Cal tenir en compte, però, que quan la concertista
és una pallassa, la música triga una mica a sonar…

a escena

familiar

5€

3€

5€

3€

FARRÉS
BRHOTERS
Tripula

MENUT
CABARET
Sola &Tully

CONTES
AMAGATS
Marcel Gros

“Sóc un
pallasso”
Claret Clown

kumulunimbu
Companyia
Ortiga

14 Gener

18 Febrer

4 Març

18 Març

8 d’Abril

18h

18h

18h

Verges
Pavelló Municipal Pepi
Palomeras

Rupià
Teatre de Rupià

18h

18h

Parlavà
Local Polivalent

Jafre
Local Social

5€

Ultramort
Local Nou

4€

CIRQUET
CONFETTI
Pianissimo Circus

22 d’Abril

Bellcaire d’Empordà
Local Social
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Tenir un gos redueix el risc de patir
enfermetats cardiovasculars
_Maria Carme Serra

Un equip de científics de la Universitat Uppsala va arribar
a aquesta conclusió després d’analitzar dades del registre
nacional de Suècia recollides durant 12 anys. Han demostrat que conviure amb gossos redueix la probabilitat de patir
infarts de miocardi, ictus o insuficiències cardíaques.
Les malalties cardiovasculars son una de les principals
causes de mortalitat en el món. Es calcula que l’any 2016
van provocar la mort de quatre milions de persones a Europa. Per això, existeix un gran interès en estudiar factors que
redueixen la seva incidència sobre la població. Ara, investigadors de la Universitat de Upppsala, a Suècia, han demostrat
que les persones que conviuen amb gossos tenen un menor
risc de patir aquestes afeccions. La revista Scientific Reports
publica el seu treball.
L’ equip de científics va analitzar les dades recollides durant
12 anys en el registre nacional de Suècia. Aquest inclou
informació de tota la població del país, com dades de naixement i mort, antecedents mèdics, estat civil o la possessió
d’animals. En total l’estudi va incloure a més de tres milions
de persones, d’entre 40 i 80 anys d’edat, sense problemes
cardiovasculars previs.
Els resultats foren els següents: els amos de gossos van
mostrar menor probabilitat de patir infarts de miocardi, ictus
o insuficiències cardíaques. A més, l’efecte protector va ser
més gran en el cas de persones solteres que vivien soles, un
grup poblacional propens a patir aquest tipus de patologies.
Una altra dada interessant va ser la influència de la raça del
gos. Segons l’anàlisis, la convivència amb gossos de caça
com els terriers o retrievers, s’associa amb un menor risc de
desenvolupar malalties cardiovasculars, en comparació amb

altres races o mestissos.
Com expliquen els científics aquestes observacions? És un
fet conegut que tenir un gos redueix el sentiment d’aïllament
social, la depressió i la soledat. Aquests factors influeixen
negativament en la salut, ja que afavoreixen l’aparició de
patologies cardíaques i augmenten la mortalitat. La presència d’ un gos a casa també promou l’activitat física del seu
amo mitjançant caminades o la realització d’activitats a l’aire
lliure. Aquests efectes positius son especialment rellevants
en el cas dels habitatges unipersonals. Les persones solteres
mostren major interacció amb la seva mascota, a la vegada
que acostumen a passejar-la amb més freqüència. Així doncs,
els gossos proporcionen un suport social i motivació per a la
realització d’ activitats físiques, fet que reduiria el risc de patir
malalties cardiovasculars als seus propietaris.
Encara que les dades analitzades només representin a la
població sueca, els investigadors creuen que les conclusions
de l’estudi poden aplicar-se a altres països europeus amb
una demografia i cultura semblants
Referència: “Dog ownership and the risk of cardiovascular disease
and death, a nationwide cohort study”, de M. Mubanga et al. En
Scientific Reports, 7: 15821, 17 de novembre de 2017.
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la mort

també es pot dir

A Bellcaire, ja fa un parell d’anys que
per Tots Sants ens trobem cap al migdia i
recordem plegats els nostres morts. Aquí
us en fem cinc cèntims. I posats a parlar
de la mort publiquem un text sensible,
ple de serenor reflexiva al voltant d’un
fet dur: la mort perinatal. Morir abans
de néixer quan ja s’ha sentit el batec
de la vida, fa mal. Les paraules que ens
comparteixen ens ajudaran a entendre,
a ser més empàtics i potser a desterrar
el tabú que ens aïlla quan es tracta de
parlar de la mort. Perquè... sabeu? La
mort també es pot dir.

CRÒNICA DEL DIA DE TOTS SANTS
Judith Cobeña i Guàrdia

El Dia de Tots Sants, cap a migdia al cementiri vam recordar plegats els nostres morts. Un petit parlament de l’alcalde,
seguit d’ uns mots escollits per mi mateixa molt ben acompanyats per la música que van tocar la Maria Geli al violoncel
i l’Alfredo Salcedo al violí.
Encapçalà la tria aquest d’en Joan
Margarit:

Per a reflexionar sobre el minut de
vida just abans de morir en Pere
Quart:

“Els tres cops dels palmells damunt
del mur:
Un, dos, tres: pica paret.

“Ara que hi penso...
tinc tantes coses entre mans
feines urgents
que no em recordava
que també he de morir.

Ens llancem endavant
mentre ressonen
I ens aturem mirant
l’esquena de la Mort,
Que es gira molt de pressa
per sorprendre els qui es mouen
encara amb l’embranzida
i els fa fora
per sempre
d’aquest joc.“

El Testament de Rosa Leveroni ens
fa mirar endins i ens acompanya.

Sóc tan distret!
M’havia descuidat
d’aquest projecte
o m’hi aplicava
sense gens de zel.
A partir de demà
repararé l’oblit.
Volenterós
Començaré a morir
Amb seny,
entusiasme,
esparpillament.”

“Quan l’hora del repòs
hagi vingut per mi
vull tan sols el mantell
d’un tros de cel marí;
Vull el silenci dolç
del vol de la gavina
dibuixant el contorn
d’una cala ben fina.
L’olivera d’argent,
un xiprer més ardit i
la rosa florint
al bell punt de la nit.
La bandera d’oblit
d’una vela ben blanca
fent més neta i ardent
la blancor de la taca
saber-me que sóc
en el redós blau
un bri d’herba només
de la divina pau.”

I per fer-los vius entre nosaltres diguérem
en veu alta advocant l’invisible:

Josep Maria Alsina Ros
Josep Genohé Baró
Maria Teresa Mercader Subirà
Roberto Jaume Roig
Maria Dolors Tomàs Calveras

Francesc Cruz Conesa
Maria Àngels Martínez Batlle
Lola Presas Homs
Rosa Perals Font
Anna Quer Arnay

Narcís Solés Vila

Que reposin en pau, que la terra els sigui lleu. I si Déu i la vida ho volen, fins l’any que ve
i sinó que les paraules de Pere Calders ens acompanyin:
“Aleshores jo, sense el pes de la carn, em sentiré deslligat de mans. I, si finalment resulta
que n’hi ha, aniré al cel, on passaré una llarga temporada.”
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El dol
silenciat [ ]
La mort gestacional o perinatal
_Agnès Pascual Planes

La mort que succeeix en l’úter durant la gestació de
l’embrió o la mort fetal avançada (primer i segon trimestre
d’embaràs) s’anomena pèrdua gestacional. La pèrdua
perinatal és quan la mort s’esdevé en el tercer trimestre
d’embaràs, durant el part o en els primers 7 dies després
del naixement.
Abraçar la mort quan s’espera la vida, certament és un
tema complicat d’abordar. Complicat en una societat
que viu d’esquenes a la mort, tabú intocable del que no
se’n parla perquè, senzillament, fa por, genera tristesa i
rebuig. Si la mort d’una persona adulta ens sacseja i ens
transtorna, la d’un infant o la d’un nadó recent nascut o
la d’una espurneta de vida que creix dins el ventre d’una
mare es converteix en una experiència devastadora i
terriblement cruel, sobretot per als pares que la pateixen i
la viuen en primera persona.
El que em mou a publicar aquestes ratlles no només és
el fet d’haver hagut de passar personalment per aquesta
vivència dolorosa i traumàtica, sinó la sensació desconcertant de soledat i d’incomprensió d’haver de viure
un dol que no es pot expressar públicament perquè no
està reconegut socialment. Existeix una tendència a la
societat actual que porta a negar o minimitzar el dol per
una pèrdua gestacional o perinatal. Sovint és per falta
d’informació, formació, coneixements i recursos emocionals. Tot i que és molt complicat parlar d’estadístiques
i generalitzar, la magnitud d’aquests casos és que 1 de
cada 4 embarassos no culmina amb un bebè viu. Arreu
del món, es parla de 7.000 pèrdues diàries.
No pretenc adoctrinar ni alliçonar, sinó despertar l’empatia, alliberar la sensibilitat i intentar vèncer les pors que
ens retenen i ens avergonyeixen, conscienciar sobre
la importància de saber gestionar les emocions davant
d’una situació tan terriblement colpidora. Crec que rebre
i entendre qualsevol informació relativa a aquest tema té
un valor preuadíssim, el poder de fer-nos emocionalment
més humans. Permeteu-me, si us plau, oferir-vos consell
sobre què fer davant un cas així.
El primer és entendre que encara que aquest nadó no
hagi arribat a terme, pels seus pares, ha existit i existirà
sempre en el seu record per la resta de les seves vides.
Ells se senten i són pares des del moment de concebre’l
perquè aquesta vida hauria estat futur, il·lusió i alegria.
Per tant, és un més i no s’ha de minimitzar el dol, traientli importància amb frases, tòpics i clixés com “Sigues
valenta, no ploris”, “Sou joves”, “Si no havia d’anar bé,
millor així”, “Almenys tens dos fills més”... és un greu error

intentar relativitzar el dolor per la pèrdua amb aquest tipus
d’expressions, encara agreugen més el sofriment. Per als
pares, el seu fill és i serà sempre únic i insubstituïble, per
això aquest tipus d’expressions en la majoria de casos
poden resultar ofensives i hostils. Sempre millor adreçar-se
amb un “Em sap greu, no cal que en parlem si tu no ho
vols”, “Si necessites quelcom...”, abans que emprar frases
verbalment desafortunades.
És important tenir en compte que res eliminarà el seu
dolor, però compartir-lo i ajudar-los a sentir-se menys sols
és possible. Contràriament al que es pensa, preguntar
sobre el què ha passat ajuda a reforçar l’existència de
la vida que no ha arribat a terme, la fa visible i se l’inclou
naturalment com a un membre més de la família. Potser
els pares no desitgen parlar-ne perquè no se’n senten
preparats, ho estaran més endavant, però mentre consola
fer-los saber que no passa res si ploren, que també hi som
per plorar amb ells i compartir el seu dolor ens fa més persona, molt més que no voler-ne parlar, fer veure que no
ha existit o fins i tot evitar creuar mirades. Si, realment no
sabem com actuar, una abraçada sempre és ben vàlida
i ben rebuda.
És útil oferir-se, estendre la mà pel dia a dia, sobretot
perquè resulta molt i molt difícil sortir al carrer i fer front a
les preguntes i comentaris de tothom.
El dol és un procés personal amb temps i vivències singulars. Sentir-se acompanyat i entès ajuda a canalitzar-lo i
acceptar la pèrdua amb un dolor més suportable.
Per molt que ens dolgui és necessari que ens atrevim
com a societat a mirar a la cara aquesta realitat, perquè només així podrem recordar amb dignitat a aquells
éssers que estaven formant-se i que algun dia, per algú,
haguessin estat fills, nebots, néts, cosins, amics... I perquè
només així els que pateixen aquest tipus de pèrdues seran capaços de realitzar el seu procés de dol tal i com ho
necessiten, fent presents a aquests bebès perduts si així
ho desitgen i sense haver de lluitar contra els seus propis
sentiments.
Per acabar, sense allargar-me més, perquè és un tema
delicat, però també intens i podria parlar-ne i escriure’n
extensament... voldria donar les gràcies, en nom de la
meva parella i meu, per totes les mostres d’afecte i estimació rebudes arran de la pèrdua de la nostra filla Sira a
les 23 setmanes de gestació. Especialment a Montse Poch
i Consol Gifre. I als nostres fills, pel seu coratge, valentia i
amor.
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El poble

CANTA
_Ramon Manent_autor de l’article

Son molts els crits i cants que s’han generat en les manifestacions i concentracions que els darrers mesos han omplert
els carrers i places de Catalunya per reivindicar la nostra
sobirania i el dret a l’autodeterminació.
A mes de L‘Estaca i Els Segadors, cants imprescindibles
per motivar la lluita i mostrar l’orgull de poble, la creativitat col·lectiva ha fet aflorar de manera espontània incomptables frases, ritmes i consignes, impossibles d’enumerar
en la seva totalitat. Com a mostra però, en cito algunes:
Els carrers seran sempre nostres, amb el corresponent
picament de mans repetint el mateix ritme ha tingut una
força realment contagiosa.
El conegut Passi-ho bé, passi-ho bé... popularitzada en el
seu temps per La Trinca, s’ha utilitzat sovint per escarnir
les forces d’ocupació.
La vulgar melodia de “Manda rosas a Sandra” és va
aprofitar amb enginy per enfilar amb humor On están les
paperetes..?.
Aquí comença, la nostra independència, cantat el dia 1
d’octubre en el referendum va ser també una bona troballa.
Votarem, votarem... es va repetir amb insistència fins que
aquell dia es va convertir en Ja hem votat, ja hem votat...
tot picant de mans
El ja clàssic No volem ser una regió d’Espanya.... es va
reiterar amb profusió així com els crits de In-inde-independèn-ci-a el ritme del qual es repeteix obstinadament en
el Fora les forces d’ocupació.
Som gent de pau... va expressar amb nitidesa l’actitud de

resistència pacifica amb que els catalans varem defensar
les urnes.
També es van recuperar antigues cançons de la resistència
antifranquista com La Gallineta d’en Lluís Llach o la
dramàtica Què volen aquesta gent de la Maria del Mar
Bonet.
Curiosament, El Virolai s’ha cantat insòlitament en
alguns moments, expressant el caràcter d’himne autènticament popular que pot arribar a tenir l’estimat goig de
Mn.Cinto Verdaguer. Amb la a mateixa força, el Cant de
la Senyera o el Cant del Poble de Josep Maria de Sagarra
i Amadeu Vives han reafirmat cants ben nostres que mereixerien fins i tot ser himnes oficials de Catalunya.
És curiós, també, observar la unitat i l’energia col·lectiva
que ha despertat una melodia sense lletra com és la de La
Presó del Rei de França, tonada que la Companyia Elèctrica Dharma va popularitzar allà els anys setanta. Qui els
hi ho havia de dir?
Per últim, a les xarxes socials, entre mig de desenes d’aportacions particulars, el Uh!Oh! No tinc por del Club Super
·ens va sorprendre per la coincidència fonètica amb 1-O i
fins i tot amb el sentit del text:
No tinc por de res
ser valenta és molt millor
que tenir força.
Ara bé, si cal escollir un tema que hagi sabut expressar
amb fidelitat i fe els anhels i les ànsies de llibertat democràtica dels catalans d’avui, cal referir-nos a Agafant l’horitzó
de Txarango de la qual us n’oferim la lletra amb els acords
per que us hi animeu a cantar-la.

corasana
tl. 639 907 966
Carrer Molí 36 -17141
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Marques de tabac internacional, cava de puros
Pagament amb targeta

Agafant l’horitzó
Agafant l’horitzó és un tema que Txarango va compondre pel sí al referèndum de l’1 d’octubre a
Catalunya. En el vídeo de l’enllaç a Youtube ha comptat amb la col·laboració de Gemma Humet,
Aspencat, Cesk Freixas, Les Kol·lontai i Ascensa Furore.
Veieu-lo, us ho recomano vivament:
https://youtu.be/e2pEx7PAb30

Tenim futur, tenim memòria.			
Foc a les mans per teixir la història.		
Portem en elles un llarg camí.			
Viure vol dir prendre partit.			

FA
DO
SOL
La m

Res per nosaltres; per a totes, tot.		
A la por i al racisme, calar-hi foc.		
Qui treballa la terra se la mereix.		
El poble mana, el govern obeeix.		

FA
DO
SOL
La m

No volem fum, no volem dreceres.		
Aquí no venim a fer volar banderes.		
Comptem amb tu, ara no pots fallar.		
Un dia u per tornar a començar.		

FA
DO
SOL
La m

Nuestras manos seran nuestro capital.		
Quien mueva el engranaje debe decidir.		
Crear, construir consciencia popular.		
Eterna divisa que nos guia; vivir libres o morir.

FA
DO
SOL
La m

Gent de mar, de rius i de muntanyes.		
Ho tindrem tot i es parlarà de vida.		
Gent de mar, de rius i de muntanyes.		
Ho tindrem tot i es parlarà de vida.		

FA
SOL
FA
SOL

DO
La m
DO
La m

Gent de mar, de rius i de muntanyes.
Ho tindrem tot i es parlarà de vida.
Gent de mar, de rius i de muntanyes.
Ho tindrem tot i es parlarà de vida.

Anem lluny, serem molts empenyent endavant.
Qui sembra rebel·lia, recull la llibertat.		
Que no ens guanyi la por. El demà avui és nostre.
Tu i jo agafant l’horitzó.			

DO	
Sol
La m
Fa M

Re m
DoM
Re M
DoM

Anem lluny, serem molts empenyent endavant.
Qui sembra rebel·lia, recull la llibertat.
Que no ens guanyi la por. El demà avui és nostre.
Tu i jo agafant l’horitzó.

Ara i aquí és el moment del poble.		
No serà nostre si no hi som totes.		
És part de tu, també és part de mi.		
Viure vol dir prendre partit.			

FA
DO
SOL
La m

Serem llum, serem molts empenyent endavant.
Som futur i alegria seguint el pas dels anys.
Que no ens guanyi la por. El demà avui és nostre.
Tu i jo agafant l’horitzó.

No tenim a les mans els problemes del món.
No hi tenim totes les solucions.		
Però venim amb coratge i amb somnis gegants.
I pels problemes del món tenim les nostres mans.

FA
DO
SOL
La m

Gent de mar, de rius i de muntanyes.
Ho tindrem tot i es parlarà de vida.
Gent de mar, de rius i de muntanyes.
Ho tindrem tot i es parlarà de vida.
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Un viatge per l’arc de
Sant Martí
_Mario Gascón_text i il·lustració

Tota la tarda plovent.
S’havien format alguns bassals al terra i aquest era
el millor motiu que podia trobar la Mar per estrenar les
botes d’aigua que li havia portat de Londres la seva mare.
No s’ho va
pensar ni un segon i...”xip xap”, ja trepitjava l’aigua
saltant i esquitxant les parets del pati de la casa. El
mullader era important. I s’ho passava tant bé que no
es va donar compte que la pluja s’anava allunyant i els
núvols deixaven passar una mica de sol. Això va produir
un fet que semblava màgia: de banda a banda del cel va
aparèixer una gran franja de colors. Era per quedar-se bocabadat; semblava com quan obres l’estoig dels llapis de
colors. Vermell, taronja al costat, després un preciós groc,
el verd, un blau suau, l’anyil (que és com un blau fort)
i, finalment, el violeta. Era tan bonic que et feia venir
ganes de llepar-lo!
La Mar es va quedar encantada mirant aquell espectacle
natural; era la primera vegada que el veia tot sencer i,
de cop, va sentir molta curiositat per saber de què carai
estava fet. D’on sortien aquells colors? Com s’aguantaven allà dalt? No calia rumiar-s’ho massa: va començar
a caminar cap a una de les puntes de l’Arc, la que li
semblava tenir més a prop.
Va trigar més d’una hora en arribar-hi, però va valer la
pena. Al davant tenia una porta vermella que va obrir de
seguida. Amb precaució, perquè no s’imaginava què hi
podia haver
al darrere. Però sense por, perquè mai n’havia tingut.
A dins hi va veure una escala, vermella també, que
connectava amb el primer pis. S’hi va enfilar i quan va
arribar a dalt l’esperaven milers de tomàquets, maduixes
i pomes, tots ben vermells.
L’escala seguia pujant fins arribar a la cambra de les
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cireres i a la dels pintors, que estaven molt enfeinats sucant pots i pots de pintura vermella per mantenir sempre
net i ben pintat el seu trosset d’Arc. En una de les parets
s’hi veia una finestra que la Mar no va dubtar en obrir
per saltar a l’altra banda, on hi havia centenars de sacs
de color taronja plens de mandarines. Les parets d’un
llarguíssim passadís també eren de color taronja, com els
quadres que hi penjaven, representant tarongers, carbasses i pastanagues de mil i una formes.
Ben al fons del passadís, una petita porta deixava veure
una mica de llum groga per sota i la Mar la va obrir.
“Quanta llum!”-va dir. I tenia raó: una gran bombeta
groga penjava del sostre d’aquell saló immens com un
camp de futbol… com el pati de l’escola! I tot ple de plàtans i
llimones. Al fons hi havia un ascensor per a nens que
també era tot groc. Fins i tot tenia un botó groc que assenyalava cap amunt.
Un cop dins, el va tocar i, gairebé sense adonar-se, va
aparèixer al mig d’un camp preciós on tot era verd: arbres,
fruites i també un banc de fusta verd. Semblava un
quadre del pintor Joan Enciam i Cols.
Li va costar una bona estona fixar-se en una senyora
que li feia senyals com de volar. Quan s’hi va acostar, la
senyora la va convidar a tapar-se amb la seva capa blava.
Un cop a sota, la Mar va començar a notar que flotava
com si estigués dins d’un núvol. La senyora ja no hi era
i ella va obrir els ulls. Ara tot era blau: el cel, els núvols,
els helicòpters de joguina i uns ocells que no paraven de
xerrar mentre l’assenyalaven amb els seus llarguíssims
becs.
A poc a poc es van anar acostant sense parar de piular.
Suaument, van agafar la Mar per la camisa i els mitjons i van aixecar el vol tots plegats fins a la xemeneia
blava d’un edifici i els ocells se’n van anar.

Al fons de la xemeneia semblava haver-hi gent molt
atrafegada i si la Mar volia saber què feien hauria de
baixar per dins del tub. Ho va fer i, sense adonar-se’n ja
era dins del color anyil. Allò era com un gran taller amb
molta gent tallant teles i fent anar màquines. Mentre
caminava entre capses i paquets, la Mar va descobrir
que allò era una fàbrica de texans. Llargs, curts, estrets
o amples, però tots del mateix color anyil. Va demanar a
una noia si podria endur-se’n uns de la seva talla, però
la seva resposta va ser buidar una capsa de botons sobre
el cap de la Mar, que va fugir espantada i sense entendre
res.
S’estava fent fosc i ja no s’hi veia gaire. Una deliciosa olor de galetes pujava pel forat d’aquella escala de
cargol del racó. “I si hi anés?”- va pensar. A mida que hi
baixava, el color dels graons anava canviant cap el color
violeta i l’olor de les galetes es feia més forta. Notava un
buit a la panxa. Quan ja era a baix li va va sobtar el color
violeta intens de la catifa i el violeta suau de les cadires

que l’envoltaven. Més enllà semblava que hi havia algú
cantant una cançó que ja coneixia: “Mar! Mar, desperta
filla, que hem d’anar a escola!!!”
La nena va obrir els ulls de cop. Al davant hi tenia la
seva mare amb un platet de galetes a la mà i un gran
somriure a la cara. Com pot ser? Si fa un moment jo era
a dins de l’Arc de
Sant Martí… Ho havia somiat?
Només tenia una manera de saber-ho. Va agafar una
galeta del plat i se la va menjar. Si, tenia el gust que
s’havia imaginat. Llavors, el viatge... era el somni! Oh,
quina pena!
És clar que l’Arc no tenia més de set colors per explorar...
I la dutxa l’estava esperant…
I l’esmorzar...
I la classe de dibuix...
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23

local social
17h

Pl. Comtes
d’Empúries
9h

Capella de
Sta Maria
21:30h

Pl. Comtes
d’Empúries
17:30h

ELS PASTORETS
Escola el Rajaret

TRAIL LA VALL

CONCERT
de Nadal del Cor
de Melodes

Bon Nadal
i feliç any nou

QUINA
solidària per la
MARATÓ DE TV3
local social
17:30h

24

ENCANT DE LES
ÀNIMES
Part dels beneficis
aniran a la
caixa de solidaritat de l’ANC
Sortint de la missa,
cap a les 12h

30

RECOLLIDA DE CARTES
DEL PATGE REIAL
Església de St. Joan
17h
local social
PESSEBRE VIVENT
17:30h
CANTAT

FEM
CAGAR EL TIÓ

2018

31

SOPAR I
REVETLLA DE
CAP D’ANY
amb música de
DJ
local social
21h

5

CAVALCADA
DELS REIS
D’ORIENT
Carrer Molí
Carrer Major
Pl. Comtes
d’Empúries
Pl. 19h

Pl. Comtes d’Empúries i
entorn del Castell 19h

TALLERS DE NADAL I REIS
Local Social
Nadal: 27, 28 i 29 de desembre
Dia 27: Postal de Nadal Hamabeads
Dia 28: Cuina - Fem un tió per a menjar
Dia 29: Scrap - Fem el joc del tió

Reis: 2, 3 i 4 de gener

Dia 2: Scrap - fanalets de Reis
Dia 3: Cuina - Galetes màgiques
Dia 4: Scrap i jocs - màgia
Edats: De 3 a 17 anys - diferents grups d’edat i habilitats
Inscripcions al Centre Cívic fins el 15 de desembre
Preus: 1 dia, 10€; 3 dies, 25€; tot Nadal i Reis, 45€

HIVERN - PRIMAVERA

2018

30 MARÇ
DIVENDRES SANT
BANDERA DE CATALUNYA
02 ABRIL
DILLUNS DE PASQUA
MARXA DEL XINO-XANO
14-15 ABRIL
FESTA DE LA DIVINA PASTORA
22 ABRIL
L’EMPORDANET A ESCENA
Pianissimo circus (teatre familiar)
23 JUNY
REVETLLA DE ST JOAN

