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TELÈFONS D’INTERÈS
Dispensari municipal  972 765 005
CAP de l’Escala  972 776 060
Farmàcia - Sara Bagué  972 788 471
Escola Pública El Rajaret 972 788 035
Llar d’Infants El Rajolí  618 861 782
Parròquia  972 788 201
Mossos d’Esquadra  112
Bombers  112
Ambulància 112

AJUNTAMENT
972 788 105
www.bellcaire.cat
Horari d’administració
Dilluns de 9 a 14 i de 16 a 19
De dimarts a divendres de 9 a 14
E-mail: ajuntament@bellcaire.cat
Telèfon : (34)972788105
Facebook 
https://facebook.com/ajuntament.3
Bellcaire d’Emporda - Ajuntament
Whatsapp 
centrecivic@bellcaire.cat
+34 617991864

Sessions plenàries:
Últim dilluns de mesos parells a les 
20h (febre, abril, juny, agost, octubre i 
desembre). Es pot seguir per Facebook en 
directe.

Alcaldia
Sra. Ceci Barnosell Sabrià
Dilluns a Divendres de 9 a 14
Cal concretar cita prèvia 
Telèfon : (34)972788105

Horari secretària interventora
Sra. Núria Moral Ferres
Cal concertar cita prèvia
E-mail: secretaria@bellcaire.cat
Telèfon : (34)972788105

Serveis tècnics municipals
Sra. Sandra Fernández Soteras
Dimarts de 9 a 14
Cal concretar cita prèvia 
Telèfon : (34)972788105

Serveis socials
De dilluns a divendres de 9 a 15
Mentre duri COVID19 cal demanar
Cita prèvia al telèfon: 639028243

Serveis sanitaris
Mentre duri pandèmia cada mes hi ha 
canvi d’horaris. 

Consultar:
CAP de l’ESCALA 972776060
CATSALUT

Centre Cívic
Mentre duri la pandèmia activitats 
programades a porta tancada.
Consultar : 
centrecivic@bellcaire.cat
+34 617991864

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

Deixalleria
Accés amb targeta personalitzada (cal 
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 d’aigua
SOREA
Telèfon d’atenció al client i reclamacions: 
900 405 070
Telèfon d’incidències i avaries a la xarxa: 
900 304 070
Telèfon per informar lectures: 900 816 101

DIRECTORI D’ENTITATS
Club esportiu bellcairenc – C.E.B.
cebellcairenc@gmail.com
http://cebellcairenc.blogspot.com/

Club Futbol Bellcaire
coordinaciofcbellcaire@gmail.com

Cor malodes
Direcció: David Granato
cormalodes@gmail.com  
http://cormalodes.blogspot.com.es/
Assaigs els dijous de 21.15h a 23h al Centre 
Cívic

Bandera de Catalunya
banderadecatalunya@gmail.com  
http://www.banderadecatalunya.org/

AMPA El Rajaret
ampaceipelrajaret@gmail.com   

Fundació Oncolliga Bellcaire
estelblau48@gmail.com  
http://www.oncolligagirona.cat/

Els Bons Gats
elsbonsgats@gmail.com  
638 163 405 / 658 598 918

EDITORIAL    
REVISTA 63

Ens hauria agradat que el to d’aquest 
editorial no diferís massa dels que hem 
publicat en cada Castell de desembre. 
Amb aquells missatges d’invitació a la 
retrobada familiar i/o d’amics, a la cele-
bració d’unes diades entranyables en 
bona companyia.

Però estem a les acaballes d’un any 
que no ha estat, ni de bon tros, un any 
normal. El ditxós Covid-19 ha alternat i 
de quina manera el dia a dia del poble 
i del món sencer.

Ens hem tancat a casa, ens hem dis-
tanciat dels nostres iguals i hem après 
a comunicar-nos a través de pantalles 
com mai havíem fet fins ara. El món no 
tornarà a ser com abans. Molts dels 
canvis que hem hagut de fer si vols per 
força han vingut per a quedar-se.

Però enyorem i enyorarem les abraça-
des, els petons i el contacte directe i 
sense por amb aquells qui ens esti-
mem. Perquè els sentiments i les emo-
cions que ens fan humans no s’ex-
pressen igual si no ens podem mirar 
directament als ulls i no ens podem 
tocar directament sense noses pel mig.

Des d’aquest espai editorial no ens es-
tem de fer una crida a la responsabilitat 
que tenim totes i tots per superar l’en-
trebanc que se’ns ha entravessat a les 
nostres vides.

Però cridem ben fort que volem abraça-
des, volem petonejar-vos i volem sor-
tir al carrer a l’hora que ens vingui de 
gust.

Mentre no puguem fer-ho, ens agrada-
ria que aquesta revista que ara teniu 
entre mans posés un granet de sorra 
a fer que la situació actual sigui més 
passable. Estem segurs que ens en 
sortirem, però ens ha fet mirar el me-
lic i hem descobert que no érem tant 
bons, ni tant savis ni tant valents com 
ens imaginàvem…

Bones i contingudes Festes!

[2]   EL CASTELL 63



CONSELL DE REDACCIÓ D’EL CASTELL, EN VOLS FORMAR PART?
T’agrada escriure?

T’agrada opinar i dir la teva sobre el poble?
Tens coses a explicar?

Doncs vine a formar part del consell de redacció de la teva revista. Com?
Envia un e-mail a centrecivic@bellcaire.cat  posant a l’assumpte EL CASTELL

La bona
BLAI MOLINA

Quan es va publicar l’edició 62 de la 
Revista El Castell tothom sabia que 
aquella seria una edició diferent, una 
revista especial en si mateixa, també 
una miqueta monotemàtica com gai-
rebé totes les coses que omplen el 
dia a dia des de fa gairebé un any.

Si s’hagués de definir d’alguna 
manera la situació que vivim ens 
faltarien paraules, una pandèmia 
mundial és d’aquelles coses que 
s’ha de viure per entendre, i al 
mateix temps ens en sobren valo-
racions, opinions i prediccions a 
mode rifa. També és cert que cada 
vegada més, sobretot a causa de les 
dures restriccions a l’activitat socio-
cultural, hi ha poc caldo de cultiu amb 
què fer-la petar que no sigui xerrar de 
vacunes, això sí; si es vol parlar de 
futbol rai que sempre se’n salva a 
pesar que també sigui evident el risc 
que això comporta. Si per altra banda 
s’hagués de definir de la millor mane-
ra el punt en què es troba una con-
juntura gairebé surrealista a la qual hi 
som ben acostumats, és un moment 
molt delicat. Ho és pel fet de saber de 
primera mà com de complicades es 
poden tornar les coses d’un dia per 
l’altre, de com en som de vulnerables 
quan passen coses extraordinàries 
que com tantes s’escapen del nostre 
control, i també, que desemparats se-
guim estant les classes populars en 
un país de pandereta.

Som onejant la famosa “segona ona-

da”, més apresos i previnguts, però 
també cansats i amb aquell desànim 
típic del bell mig dels camins bastant 
feixucs. És com aquell tram en què 
es comença a intuir que la pujada 
minvarà, que tot això millorarà i que 
la pitjor part ja ha passat; amb la cer-
tesa que segurament ens recupera-
rem més aviat que tard, però que cal 
fer l’últim esforç fins a arribar al punt 
decisiu en què els nusos es desfacin, 
la foscor es dilueixi i les esperances 
creixin. Tothom busca aquella bafara-
da d’aire, mai millor dit, que sigui per 
llavors sí recuperar la il·lusió i la tran-
quil·litat.

Però veritablement no sabem si hi 
som, i a més som conscients que 
quan això passi ens quedarà una 
bona feinada de recuperació sani-
tària, social, cultural i sobretot, econò-
mica. Un moment en què ja ho farem 
tot de millor gana, tant de bo que sigui 
amb l’arribada del bon temps i quan 
el dia s’allarga, tant de bo que sigui 
ben d’hora. Mentrestant però, cal 
que ens protegim no només de 
la Covid, també del desànim, de 
l’excés d’informació controversa, 
les converses monotemàtiques 
i fins i tot, de persones amb qui 
tenim ganes de compartir coses 
que avui valorem d’una altra ma-
nera, potser més. És un bon mo-
ment per veure les coses bones 
que pot tenir tot això: enyorar, ser 
generosos o entendre com de poc 
ens cal per sentir-nos bé. És l’ho-

ra de trobar solucions creatives, 
renovar-se, innovar; i de mostrar 
la millor versió de nosaltres, és 
també una altra manera de sobre-
viure lluny dels hospitals.

Avui l’ànim solidari està més viu que 
mai, el silenci s’escolta, la intimitat 
creix com les hores perdudes, aquell 
avorriment tan necessari, les tasques 
procrastinades de fa massa, el cos-
tum d’acabar allò que hi ha al plat i 
passar amb el just, aquesta dosi de 
realitat que gairebé ens remunta a 
l’esperit amb què es vivia “antes”. La 
realització de mascaretes solidàries, 
l’adaptació de totes les activitats de 
Bellcaire a la pandèmia per part de 
totes les parts implicades (voluntariat, 
entitats, ajuntament...) en són un bon 
exemple. Potser això és un bon avís 
de què es pot fer diferent, que invo-
lucionar també potser evolucio-
nar, frenar també és avançar i re-
flexionar també és fer. Som a temps 
d’entendre que hi ha maneres no tan 
frenètiques, consumistes, competiti-
ves i poc ecològiques de viure, això 
també és necessari, o urgent. Sabem 
que a la segona potser vindrà la 
tercera i que tant de bo sigui l’últi-
ma, o potser ni tan sols cal surfe-
jar-la, però si d’aquí a molts anys 
torna a passar quelcom similar 
ja haurem estat bé o bastant bé, 
aixoplugant-nos amb equilibris al 
bell mig d’una tempesta, esperant 
que aquesta, ara sí, sigui la bona.
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A principis d’any ja estàvem pendents pels mitjans de 
comunicació que circulava el virus del COVID-19, però 
mai m’hagués pogut imaginar que això ens canviaria tan 
la vida.

El 14 de març em van obligar a tancar el meu comerç. Al 
arribar a casa, notava sensació d’impotència per la in-
certesa del temps que estaríem sense treballar. Em feia 
tot tipus de preguntes: com gestionaria els pagaments? 
Els/les clients/es com ho farien per poder venir a tallar, 
pentinar, tenyir? De la mateixa manera que em pregun-
tava a mi mateixa “què faràs a casa si sempre has anat 
a treballar?”.

Bé, després de set setmanes, el 4 de maig, el govern va 
deixar tornar obrir les perruqueries. obligatòriament amb 
hores concertades.

Però, aquí va venir l’altra incertesa. Amb quines condicions 
d’higiene i seguretat?

Des d’un bon inici, va sortir la presidenta dels nostres gre-
mis a les notícies. La veritat és que s’explicava molt bé. 
Hauríem de treballar amb mascareta i pantalla, vestit im-
permeable, guants, peücs.... Els/Les clients/es també amb 
bata esterilitzada, guants, peücs de plàstic... Però el que 
més em va impressionar va ser el tema dels peücs ja que 
de seguida em passaven pel cap totes aquelles persones 
amb dificultats per caminar. El meu pensament va ser “pot-
ser no es moriran de coronavirus, però faran una relliscada 
i es trencaran un braç, una cama, o altres!”.

Per sort, a la vigília d’obrir, al vespre va sortir tot redactat 
al BOE i les normes no varen ser tan estrictes com les que 
havien anunciat.

Vaig començar a treballar sobretot vigilant molt la higiene 
amb la roba que posava als clients i la meva pròpia. A més 
de la neteja de tots els espais que utilitzàvem.

Els primers dies, la majoria de la clientela venia molt tensa 
amb la nova situació, i alhora, jo també.

LA MASCARETA: va ser un problema. Durant els primers 
dies eren molt escasses i hi havia gent que només en tenia 
una. D’aquesta manera, vaig fabricar-ne unes de paper de 
cuina per quan s’aplicava el tint. També en vaig fer unes 
de roba en cas de necessitat. Ens trobàvem que algú se 
la deixava a casa, altres que no volien posar-se-la amb les 
excuses que no serveix per res, “que no l’aguanto tanta 
estona”, “que em pica i en surten grans”, “que si tu ja la 
portes i ja n’hi ha prou”...

Els que treballem la portem per protegir als altres i el clients 
l’han de dur per nosaltres.

RENTAT DE MANS: No ha sigut cap problema i tothom al 
entrar es posa la solució hidroalcohòlica. En el meu cas, 
com que per sort podem treballar sense guants, també se-
gueixo el rentat de mans exhaustivament. 

DISTÀNCIA: Impossible en aquesta feina, però s’ha de tre-
ballar sempre amb la prevenció adequada.

He hagut de parar la meva formació professional ja que no 
puc assistir als cursos de pràctiques virtuals ni tampoc puc 
anar les fires que tan m’agradaven ja que les han suspès.

LA COVID-19: m’ha ensenyat i demostrat que la vida ens 
pot canviar en un moment. Alhora que la gent, encara que 
no ens ho sembli, quan és necessari, podem adaptar-nos.

Sembla que tardarem molt de temps a tornar estar en 
una situació de normalitat, però jo penso que el més 
principal és anar passant dies, respectant  les mesures 
i tot millorarà.

COVID-19 
 a La perruqueria
MONTSERRAT NADAL

No hi ha res que duri per sempre.
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RESUM SEMESTRAL DE 
LA GESTIÓ MUNICIPAL
Després de gairebé un any i mig de mandat, el nou 
equip de govern no hem pogut fer les reunions infor-
matives presencials programades i és per això que a 
través de la revista, les xarxes socials i el dia a dia, 
us anem informant de la situació del poble i la seva 
gestió. 

Recordem un cop més que, en cas de dubtes o sug-
geriments, ens podeu contactar directament via email, 
whatsapp i/o telèfon. Una de les nostres prioritats és 
ESCOLTAR i PARLAR les coses. 

Agraïm, d’entrada, a tota la gent, que tot i la difícil 
situació amb el tema de la pandèmia, feu aportacions 
en benefici de la millora del poble en general. 

A continuació, fem un petit resum dels punts més 
destacats d’aquests últims mesos:

Reestructuració i canvis 
de personal
El canvi de normatives en l’administració pública, sumat 
al canvi d’aspiracions personals de millora, han fet que hi 
hagi hagut una reestructuració de personal a l’Ajuntament 
de Bellcaire durant aquests últims sis mesos. 

El secretari Sr. David Izquierdo, va oposar a l’Ajuntament 
d’Ullà per obtenir una plaça fixa i una millora salarial. En 
nom del poble, li agraïm un cop més la seva dedicació a 
l’Ajuntament de Bellcaire durant aquests últims anys. 

Al seu lloc, tenim a la Sra. Núria Moral. Habilitada nacional, 
secretaria del Consell Comarcal de la Selva, entre d’altres, 
que acumula part de la seva jornada (dilluns i dijous tar-
des) a l’Ajuntament de Bellcaire d’Empordà, amb combina-
ció de treball presencial i treball telemàtic. Li agraïm el seu 
interès per a un poble petit com Bellcaire i la seva dedica-
ció fora del seu horari laboral. 

Demanem disculpes des del consistori si durant aquest 
canvi de plaça de secretaria (de juliol a setembre-octubre) 
s’han retardat alguns tràmits, per mancança de supervisió 
i/o signatura. A hores d’ara, encara hi ha algun tràmit que 
la secretària actual, no pot acabar de gestionar per falta 
d’accessos i/o altres. La burocràcia a l’administració públi-
ca, de vegades, se’ns fa eterna.

Aquest canvi va lligat amb una proposta, que es farà 
aquest proper mes de gener del 2021, d’augment de la 
jornada de l’auxiliar administrativa la Sra. Agnès Pascual 
a un 75% de jornada, per a poder combinar l’obertura i 
assistències al Centre Cívic amb les tasques bàsiques ad-
ministratives de l’Ajuntament. L’Agnès portarà, juntament 
amb la Sra. Maite Planesas, administrativa a jornada com-
plerta, la gestió administrativa diària. 

Per altra banda, a partir de gener, (jo) l’alcaldessa conti-

nuaré amb el 75% de jornada però amb modificació de 
sou equivalent (actualment amb un sou equivalent al 50% 
de jornada). 

Pel que fa als Serveis Tècnics de l’Ajuntament, i donada la 
necessitat de regularitzar la plaça de funcionari tècnic, fi-
nalment, després de parlar tot l’equip de Junts per Bellcai-
re i els tècnics actuals, no s’opta a fer oposicions sinó que 
es contracten els serveis tècnics del Consell Comarcal del 
Baix Empordà. Amb aquest canvi, l’Ajuntament disposarà 
d’una arquitecta, un arquitecte tècnic i un delineant. L’ar-
quitecta, Sra. Sandra Fernàndez (arquitecta funcionaria), 
atendrà presencialment a l’ajuntament (amb cita prèvia) 
els dimarts de 9 a 14h a partir del mes de gener del 2021. 

Aprofitem també per a donar les gràcies als tècnics ac-
tuals, Sr. Pere Solés i Sr. Albert Haro, per la seva dedicació 
i implicació al poble durant aquests últims anys. Comptem 
amb la seva presència en el cas de necessitat de projec-
tes i/o altres feines externes relacionades. Es posen a dis-
posició per en cas necessari, portar-nos els seus serveis, 
vinculats molt positivament amb la seva gran coneixença 
del municipi. 

Finalment, relacionat amb la regulació del personal i altres 
serveis, en funció de les normatives (algunes congelades 
per la pandèmia), esperem poder-ho anar regularitzant de 
mica en mica. Així, durant l’anualitat de 2021 es preveu 
licitar, complint amb el que exigeix la normativa, algun ser-
vei bàsic com la plaça d’agutzil.

NOVA LICITACIÓ DEL LOCAL SOCIAL

La nova licitació del local està pendent de ser penjada 
en breu al portal de contractació. Restem a l’espera, de 
saber qui serà el nou adjudicatari. 

Des del consistori agraïm a la Sra. Elisenda Riba i a la 
seva família, el gran esforç que han fet per a poder man-
tenir el local obert durant aquest temps de crisis. Li desit-
gem molta sort en el seu nou projecte. 

Val a dir que per motius de la pandèmia, des del consisto-
ri, s’ha condonat el lloguer dels mesos de març, setembre 
i octubre.

NOVETAT AL CENTRE CÍVIC
El Centre Cívic resta pendent de reobertura. Es preveu 
que serà de forma esglaonada. 

Un cop feta la reobertura, es reprogramaran de nou les 
activitats, les quals s’han anat incorporant en funció de la 
normativa vigent en cada moment. 

Com a novetat, us avancem que hi ha hagut una reestruc-
turació de la biblioteca, a porta tancada. Agraïm a la Sra. 
Irene Vallvé la seva col·laboració i ajut per aquesta rees-
tructuració. A tots els amants de la lectura, i també als 
que no, us convidem a venir-la a veure i gaudir d’aquest 
nou espai. 

INFORMACIÓ MUNICIPAL
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ACTIVITATS CELEBRADES I 
ACTIVITATS SUSPESES

Durant la Covid ha sigut, i malauradament encara és, molt 
difícil gestionar tot el tema de dependències municipals, 
activitats de tot tipus, d’actes i festes. PROCICAT ens mar-
ca unes directrius a seguir, les quals d’una setmana a l’altre 
ens han anat canviant, per no dir que de vegades en qües-
tió d’hores, fent molt difícil la programació. I més difícil al 
haver-hi discrepàncies més d’una vegada amb els mitjans 
de comunicació.  

Afortunadament, a Bellcaire vam poder gaudir de la revet-
lla de sant Joan i de les Nits a la fresca (cinema, chill-out i 
havaneres), però malauradament no hem pogut gaudir de 
la Festa Petita, de la festa dels joves ni de la Festa Major 
-tot i que es va tenir programada fins a l’últim moment-. 
Tampoc vam poder celebrar la Fira de Sant Galderic. En 
canvi, sí que va ser possible la fira del Bellcaire Lletraferit. 

Del Lletraferit, vull comentar-vos que va ser tot un èxit i que 
l’aportació dels participants per a la Marató de TV3 ha sigut 
de quasi 300 euros. L’Ajuntament ho ha arrodonit i ha trans-
ferit aquests 300 euros a la Marató per a la investigació de 
la Covid. 

Pel que fa al pressupost destinat a les festes, concreta-
ment una part de la partida de 15.000 euros, s’ha destinat 
a través d’una modificació de crèdit (MC03/2020) al man-
teniment de maquinaria i instal·lacions (per implementar la 
fibra òptica a l’ajuntament, un cop s’hagi publicat la modi-
ficació, i substituir els equips de comunicació actuals). Un 
canvi necessari i més ara amb tot el tema digital i telemàtic. 

Respecte a les Festes de Nadal, tenim en marxa les pro-
postes del concurs de balcons (amb premis), casal de Na-
dal, i restem a l’espera de les normatives per seguir una 
branca de la programació o l’altra. 

També es faran els pastorets tradicionals de l’escola, però 
a porta tancada. Felicitem aquesta gran iniciativa de l’es-
cola, que d’aquesta manera no volen deixar de seguir la 
dinàmica tradicional nadalenca i innovaran amb la funció. 
Probablement es pugui fer una retransmissió a través de 
xarxes. Us mantindrem informats.

La pregunta que ens podem fer tots és:  “Arribaran els REIS 
DE L’ORIENT aquest any a Bellcaire amb el tema Covid? 
Els deixaran passar la frontera?” Doncs, estem segurs que 
sí, perquè el seu nom ho diu, són reis màgics i indepen-
dentment que puguin fer parada o no a plaça del poble, 
podrem encendre els fanals i esperar-los a la majoria de 
carrers del poble. 

De cares al 2021, desitgem poder celebrar TOTES les fes-
tes, activitats i actes culturals programats (així ho tenim 
previst al pressupost). 

Us informem que des del consistori, per motius de la pan-
dèmia, s’ha condonat el lloguer dels locals i/o quotes re-
lacionades amb activitats no lucratives. També s’han con-
donat les quotes de les activitats relacionades durant els 
mesos de març, octubre i novembre. 

VENDA DEL DISPENSARI VELL
Finalment, per adjudicació directa, s’ha fet la venta de l’im-
moble situat al C/Major, 7, per un valor de 62.000 euros. 
Amb una modificació de crèdit, s’han destinat aquests 
diners al pagament d’aquesta anualitat per la compra del 
Mas Can Quintana (ca la Pepeta).

ESCOLA BRESSOL
Tot i el cost que suposa a l’Ajuntament el manteniment de 
l’escola bressol, i essent conscients que probablement es 
podia tornar a tancar per tema de la pandèmia i s’hauria 
d’arribar a algun acord amb l’empresa gestora, ja que és 
difícil poder sufragar les despeses, ens vam arriscar per 
les dues parts i vam obrir. 

Volem aprofitar per agrair directament a l’associació cultu-
ral i educativa Bombolles, en especial a la Neus i la Montse 
la seva implicació durant la Covid i el gest d’assumir lite-
ralment “de les seves butxaques” les parts proporcionals a 
les quotes dels nens durant el temps de pandèmia que la 
Llar es va haver de tancar. Les felicitem un cop més en nom 
de tot el poble, no només per aquest gran gest, sinó per la 
seva feina feta durant tot l’any i en especial per ajudar-nos 
a lluitar, ajustant la seva part econòmica, perquè aquest 
servei no desaparegui del poble. 

També agraïm a l’Ajuntament d’Albons que no hagi dubtat 
ni un moment en donar-nos el “sí” a la proposta de conveni 
de col·laboració per alumne/nen de la seva població que 
assisteix a la Llar. Estem pendents de firmar aquest con-
veni un cop els ajuntaments d’Ullà (pendent de confirmar) 
i de l’Escala (pendent de tornar-hi a parlar, a veure si s’ho 
replantegen, ja que la primera resposta va ser un “no”) ens 
donin la seva resposta definitiva. Aquest possible conveni, 
ens ajudaria molt a poder mantenir viu aquest servei que es 
dóna no només a les famílies de Bellcaire, sinó a les dels 
pobles veïns.

CASAL D’ESTIU
Per sort, els nens i nenes han pogut gaudir d’un casal d’es-
tiu genial (dins les limitacions). Felicitar la gestió del casal 
a l’empresa Ludis. Els esperem de nou aquest Nadal i el 
proper 2021 (segons licitació).

ROTONDA
Finalment, s’ha firmat la legalització de l’enllumenat de la 
rotonda. S’han reclamat les diferències dels imports de les 
factures de llum dels primers mesos, quan el sistema d’en-
llumenat no funcionava correctament. La resta de tràmits 
per a fer-ne l’acceptació de l’obra com a bé immoble, estan 
en curs. Un cop es finalitzi i es faci l’acceptació, es publica-
ran les costes definitives (no municipals, de la Generalitat).
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SUBVENCIONS REBUDES I 
INGRESSOS DE TAXES

Us hem preparat una taula amb el resum de les subvencions sol·licitades i rebudes durant aquest 2019 i 2020 (les principals). 
Darrera cada una hi ha hores invertides i bona feina feta per part de tots els membres de Junts per Bellcaire i personal de 
l’ajuntament. Felicitar-nos a tot l’equip per als bons resultats obtinguts!! 

PRINCIPALS SUBVENCIONS TRAMITADES 
(2019 - 2020) I TAXES 2020
DIPSALUT: SOL·LICITAT CONCEDIT JUSTIFICAT (€) REBUTS

Activitats de salut (PM07) - Centre Cívic - 2018 6.900,00 € 2.730,93 € 5.355,59 € 1.994,29 €

Plagues urbanes (PT10) - 2019 9.000,00 € 6.631,75 € 9.224,31 € 6.631,75 €
Consultoris (SAC) - 2019 5.800,00 € 1.640,40 € 3.728,95 € 1.031,43 €
Activitats de salut (PM07) - Centre Cívic - 2019 6.900,00 € 4.200,00 € 5.690,91 € 3.164,42 €

Plagues urbanes (PT10) - 2020 9.000,00 € 7.357,11 € 9.534,64 € 7.357,11 €
Consultoris (SAC) - 2020 7.500,00 € 1.794,11 € 9.089,22 € 1.794,11 €
Activitats de salut (PM07) - Centre Cívic - 2020 6.900,00 € 6.158,51 € 11.181,90 € 6.158,51 €

DIPUTACIÓ: SOL·LICITAT CONCEDIT JUSTIFICAT (€) REBUTS
Presidència 2019 (PRES19) - Fora Concurrència 2019 (1era fase Ca la Pepeta) 17.950,00 € 10.500,00 € 17.951,76 € 10.500,00 €
Fons cooperació 2019 (COOP-19) Cobrat al regularitzar compra Ca la Pepeta 60.000,00 € 38.875,60 € 60.000,00 € 38.875,60 €
Fons cooperació 2019 (INFORM-19) Informàtica 900,00 € 806,21 € 1.423,93 € 806,21 €
Fons cooperació 2019 (CULT-19) Cultura  6.860,40 € 6.860,40 € 8.547,00 € 6.860,40 €
Fons cooperació 2019 (CAMINS-19) Camins 1.800,00 € 1.100,00 € 4.840,00 € 1.100,00 €

Presidència 2020 (PRES20) - fora concurrència 2020 (2ona fase Ca la Pepeta) 30.231,64 € 25.000,00 € 31.232,96 € 25.000,00 €
Fons cooperació 2020 (COOP-20) compra Ca la Pepeta 62.000,00 € 38.875,60 € 62.000,00 € 38.875,60 €
Fons cooperació 2020 (INFORM-20) Informàtica 900,00 € 806,21 € 948,41 € 806,21 €
Fons cooperació 2020 (CULT-20) Cultura 6.860,40 € 6.860,40 € 8.078,83 € 6.860,40 €
Fons cooperació 2020 (CAMIN-20) Camins 1.500,00 € 1.100,00 € 4.840,00 € 1.100,00 €
Subvenció temporal glòria (inicialment 31.008,67 € a justificar 21,755,80 €) 21.560,75 € 20.482,72 € 21.755,80 € 20.482,72 €
Pla d’acció (PAES-L3) 2020-21 - llums zona esportiva (led) 50+50% (2020-21) 13.456,20 € 6.055,30 € 13.456,20 € 3.027,65 €
Llar d’infants (curs escolar 2018-2019) - 875€ per alumne 15.750,00 €
Fira Lletraferits (2020) - Concedit 1350€ (finalment subvenció generalitat) -
Sant Galderic (2020) - Concedit 900€ (finalment es suspèn activitat, per covid) -

GENERALITAT: (€) REBUTS
Fons anual generalitat (FCL 2020) - avançament 50% per covid 43.883,38 €
Fons extra FCL Generalitat (+93% del FCL 2020) - 15% (2020) 6.582,51 €
Fons extra FCL Generalitat (+93% del FCL 2020) - 78% (2021) 34.229,04 €
Llar d’infants (curs escolar 2019-20) - 1300 euros/alumne + (romanents pendents del 2013< segons QEI) 22.442,86 €
Mensual (Generalitat) - 10.691,43 € x 12 mesos 128.297,16 €
Subvenció Jutjats de Pau (anual) 860,00 €
Subvenció càrrecs electes locals 2019 (pobles de menys de 2000 habitants) 8.752,86 €
Subvenció càrrecs electes locals 2020 (pobles de menys de 2000 habitants) 13.129,29 €
Fira Lletraferits (2020) 1.350,00 €
PUOSC - Acció Territorial a petits municipis (2022). c/molí (tram entre ter vell i molí 47). Pressupost subvencionable de 126.000 € 119.700,00 €
PUOSC - inversions (2023). millora c/molí (tram entre ter vell i rec del molí). Pressupost subvencionable de 262.500 € 249.375,00 €

MUNICIPAL (TAXES A TRAVÉS DEL CONSELL COMARCAL): (€) REBUTS
Recaptació desembre 2.749,42 €
Recaptació gener 2020 4.212,96 €
Recaptació febrer 2020 11.481,79 €
Recaptació març 2020 1.530,30 €
Bestreta 1t (2020) 35.297,00 €
Recaptació abril 2020 5.442,19 €
Recaptació maig 2020 934,78 €
Recaptació juny 2020 5.067,73 €
Bestreta 2t (2020) 35.297,76 €
Recaptació juliol 2020 11.371,59 €
Recaptació agost 2020 12.492,33 €
Recaptació setembre 2020 98.188,19 €
Bestreta 3t (2020) 35.297,76 €
Recaptació octubre 2020 3.363,18 €
Recaptació novembre 2020 (pendent)
Recaptació desembre 2020 (pendent)
Bestreta 4t (2020) 35.297,76 €
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Els que formem part de l’àrea d’economia de l’ajuntament, 
hem estat fent jocs de tetris aquests últims mesos, per a 
poder-nos acollir a totes les subvencions possibles, a tra-
vés de modificacions de crèdit, per ajustar-nos a les parti-
des i complir amb el pressupost de despeses i les regles 
fiscals. 

És un gran orgull per mi formar part d’aquest equip i ha-
ver aconseguit aquests objectius durant aquesta anualitat. 
De la mateixa manera, felicitem el treball fet per aconse-
guir tots plegats aquestes subvencions (a totes les àrees 
relacionades i al personal de l’ajuntament, en especial a 
l’administratiu). 

Val a dir que per al temporal Glòria esperàvem més sub-
vencions, sobretot les promeses per part del govern i la 
Generalitat. Subvencions que malauradament no han arri-
bat. Sí que han arribat a través de la Diputació de Girona i 
també s’hi ha sumat la Generalitat a fer una aportació del 
93% del FCL (Fons de Cooperació Local), el qual quedarà 
repartit amb un 15% aquesta anualitat (6582,51€) i un 75% 
per al 2021 (34229,04€). 

Aquests imports no només ens ajudaran a fer noves actua-
cions en alguns camins malmesos (la primera fase prevista 
és la del camí del Mas Pantaleó i sortida del pont d’en Na-
dal), sinó que ens ajudaran a fer el pagament de despeses 
imprevistes com poden ser, MALAURADAMENT: la inversió 
que haurem de fer en bombes súper trituradores per les 
fosses sèptiques (per falta de civisme de la gent, ja que 
continuem trobant des de tovalloletes a tot tipus d’objectes 
impensables). Bona part de la partida, també haurà d’anar 
destinada als desperfectes causats per vandalisme al mo-
biliari públic. Aprofitem per demanar-vos col·laboració. 

Finalment en quan al tema econòmic, també informar que 
la resolució del contenciós que hi havia interposat des de  
l’ajuntament a la Generalitat de la subvenció de camins 
del 2017 amb un import sol·licitat de 38400€ i teòricament 
concedit de 24000€ ha estat desfavorable. Per tant, no es 
rebran aquests 24000€ i s’han assumit les costes judicials, 
estimades amb 4000€.

Per tant, aquesta nova injecció del 93% del FCL, ens ha 
sigut un gran regal per a poder acabar de liquidar i enca-
rrilar aquest proper 2021. 

PUOSC (TRAM DEL CARRER MOLÍ)
Des de l’àrea d’urbanisme s’explica el període de consulta 
i els tempos a seguir. Plataforma Decidim.

ARQUITECTES SENSE FRONTERES 
(CA LA PEPETA)

També des de les àrees de cultura i urbanisme, s’explica el 
període de consulta i els tempos a seguir.

Agraïm un cop més el treball fet per tots i informar al poble 
de la nova implicació d’Arquitectes Sense Fronteres (el seu 
treball fet fins a dia d’avui). I estudi geotècnic a l’espera de 
resultats.

Realment som afortunats que el grup d’arquitectes sense 
fronteres es vulgui implicar en aquest projecte! Queda mol-
ta feina per endavant.

Treball amb entitats públiques i privades. Us convidem a 
col·laborar, en tots els sentits.

PEF – CONTROL INTERN – REGLA 
DE DESPESA

Com ja hem explicat amb anterioritat, l’Ajuntament es troba 
dins d’un Pla Econòmic Financer, i això fa que el nou equip 
de govern, hagi treballat molt per ajustar-nos al màxim als 
pressupostos i regles fiscals. 

Arrel de la pandèmia, ens han notificat:  “la suspensió de 
les regles fiscals per als exercicis de 2020 i 2021”. Molt 
bona notícia en cas d’incompliment, però en el nostre cas, 
estem fent la feina ben feta i no hi haurà aquest incompli-
ment. Per tant, tot i aquesta suspensió, seguirem la nostra 
línia de treball per aplicar el control intern i aconseguir el 
compliment de les regles fiscals en aprovació i en la li-
quidació pressupostària, tant aquest 2020 com el proper 
2021. 

COVID – AJUTS
L’ajuntament no ha donat ajuts econòmics directes degut a 
la seva situació econòmica, però sí que ha condonat quo-
tes i pagaments d’activitats sense ànims de lucre i/o de ta-
xes de dependències municipals. També ha fet l’aportació 
prevista pressupostada a totes les entitats i associacions. 

Pel que fa al material per a combatre la pandèmia, s’ha 
rebut una petita part a través d’algunes entitats. La resta, 
s’ha hagut  d’estirar de partida pressupostària de l’ajunta-
ment. 

Recordem i donem les gràcies, un cop més, a la gent 
col·laboradora en la lluita i el dia a dia de la pandèmia i en 
especial al “grup de dones de Bellcaire” que va fabricar en 
pocs dies un munt de mascaretes. Quan tot acabi, tenim 
pendent poder-ho celebrar!!!

PRESSUPOST MUNICIPAL 2021
El divendres 4 de desembre vam aprovar en ple el pressu-
post municipal 2021. Vull destacar, en primer lloc, que ha 
estat un document treballat entre TOTS. Cada regidor ha 
fet previsió de la seva àrea i un cop més, s’ha fet joc de te-
tris per anar-ho encaixant. Cada àrea té les seves partides 
desglossades (con a informació interna per la seva gestió). 
Repeteixo, una gran feina de TOTS. 

Com a “novetats” és que s’han desglossat una mica més 
algunes partides, perquè estiguin més diferenciades i així 
poder-les ajustar més a la realitat. 

El pressupost ha disminuït en comparació al 2020 per 
aquest tema d’ajustaments i perquè la previsió d’inversió 
més forta és per a les properes anualitats 2022 i 2023 (amb 
el tema PUOSC). De totes maneres, per aquestes anuali-
tats futures i aquesta previsió de despesa, ve compensada 
per la previsió d’ingressos ja concedida per la Generalitat 
i/o subvencions anuals de la Diputació de Girona. 

A part dels ajustos, alguna nova distribució i nova crea-
ció de partida, també hi hagut el canvi de capítol de les 
subvencions a associacions, amb la qual cosa facilitem els 
tràmits justificatius (sobretot de cara al control intern). 

Som conscients que la pandèmia ens farà fer ajustos du-
rant l’anualitat, els quals anirem treballant dia a dia. I espe-
rem que les causes meteorològiques o altres, no ens facin 
ballar gaire més el pressupost. 
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 És cert que la regla de despesa tampoc s’aplicarà al 2021, 
però l’equip de l’Ajuntament aposta per seguir un control 
intern i en definitiva una millora i control de gestió eficient, 
clar i transparent, ja que els diners que gestionem, són els 
diners de TOTS els bellcairencs. 

El ple es va celebrar a porta tancada, però es va poder 
seguir en directe a través del Facebook de l’Ajuntament. 
La sessió encara està disponible.

No voldria acabar sense recordar-vos que si algú té dubtes 
o li agradaria rebre més informació, no ha de fer res més 
que fer-nos-ho saber.

PRESSUPOST 2021 - INGRESSOS
Capítol Denominació Previsió d'ingressos

1 Impostos directes 322.700,00

2 Impostos indirectes 13.000,00

3 Taxes i altres ingressos 162.100,00

4 Transferències corrents 251.124,40

5 Ingressos patrimonials 2.050,00

6 Alienació d'inversions reals 0,00

7 Transferències de capital 38.875,60

8 Actius financers 0,00

9 Passius financers 0,00

TOTAL INGRESSOS 2021 789.850,00

PRESSUPOST 2021 - DESPESES
Capítol Denominació Previsió d'ingressos

1 Despeses de personal 210.300,00

2 Despeses en béns 
corrents i serveis 409.690,00

3 Despeses financeres 800,00

4 Transferències corrents 71.360,00

5 Fons de contingència i 
altres imprevistos 0,00

6 Inversions reals 85.000,00

7 Transferències de capital 0,00

8 Actius financers 0,00

9 Passius financers 12.700,00

TOTAL DESPESES 2021 789.850,00

La meva motivació personal del dia 
a dia i agraïments. BONES FESTES 
DE NADAL !!!!

Personalment, hi ha dies que em pregunto: “-Què hi faig 
a l’ajuntament? Perquè vaig anar aquell dia a la primera 
reunió de grup? Com és que finalment vaig dir que sí? I 
com és que un cop dins t’has acabat implicant al màxim?” 

Doncs bé, ara ja fa mesos que tinc la resposta molt clara: 

Tot i que hi ha dies que tot són queixes, crítiques (mol-
tes acaben essent constructives) i sembla que no facis 
res bé... Tot i que hi ha gent que t’exigeix que hauries de 
ser policia, bomber, escombriaire, psicòleg... les 24 hores 
del dia. Tot això, acompanyat sovint de la manca de re-
cursos en tots els sentits, sembla que facin que hi hagi 
una muntanya enorme al teu davant, però... un simple gest 
d’agraïment, una felicitació, un somriure, poder assistir a 
un acte de casament i gaudir de la felicitat d’aquell dia, 
poder donar noticies d’ajuts, escoltar, parlar, que et saludin 
pel carrer amb un somriure des dels més petits als més 
grans, veure que mica en mica tot sembla que s’encarrila, 
sentir que els que t’envolten estan orgullosos de la feina 
que s’està fent (aprofito per agrair la paciència de la família 
i en especial la del meu home que hi ha dies que amb prou 
feines em veu i ha aguantat les trucades a les 3h de la ma-
tinada, entre d’altres...) sumat al gran equip que m’envol-
ta (tant professional com del grup polític) fan que aquella 
aparent muntanya sigui un simple granet de sorra. No sé 
si serà gràcies a la tramuntana o realment és gràcies a vo-
saltres, a TOTS els Bellcairencs (per lo bo i per lo dolent). 

Doncs, ja no com a alcaldessa sinó com a Ceci, aprofito 
per acabar dient-vos, gràcies, GRÀCIES i MOLTES GRÀ-
CIES per donar-me aquesta oportunitat!!! Gràcies a tot el 
grup de Junts per Bellcaire, a la gent per confiar amb no-
saltres, al personal de l’ajuntament per la seva implicació, 
a l’oposició per acceptar majoritàriament el diàleg i a TOT 
EL POBLE DE BELLCAIRE desitjo de tot cor que passeu 
unes MOLT BONES FESTES DE NADAL i que el proper 
2021 el puguem compartir plegats amb SALUT, ALEGRIA I 
MOLTS SOMRIURES.

Atentament,   

CECÍLIA BARNOSELL SABRIÀ  
Alcaldessa de Bellcaire d’Empordà 

Més info a http://www.bellcaire.cat/seu-electronica/
plens-municipals/
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REURBANITZACIÓ DEL CARRER MOLÍ 

Mitjançant el Decret 169/2019 de 23 de Juliol  de la Gene-
ralitat de Catalunya, es van aprovar les bases reguladores 
i d’execució de Pla ùnic d’obres i serveis de Catalunya pel 
període 2020-2024.(PUOSC)

Bellcaire es va presentar a aquesta convocatòria  amb di-
versos projectes de millora dels espais del nucli antic se-
gons els marcadors d’importància establerts en les bases 
reguladores. En la resolució de la concessió s’han confir-
mat atorgades les subvencions  a dues de les línies pre-
sentades,

En la línea d’inversió que cal executar l’any 2023, s’ha con-
cedit el 95% de l’import sol.licitat, un total 249.375,00 €  per 
la millora dels espais del nucli antic en el tram comercial 
del carrer Molí, entre el carrer Ter Vell, i el Rec de Molí. 

En la línia d’acció territorial a municipis petits s’ha conce-
dit una subvenció de 119.700,00 euros per la millora dels 
espais del nucli antic en el tram del carrer Molí entre el 
carrer Ter Vell i el Molí 47. Aquesta actuació s’executarà 
l’any 2022 .

REDACCIÓ DEL PROJECTE

Bellcaire, primer s’informa i desprès decideix.
En les bases reguladores de la convocatoria de la subven-
ció del PUOSC, no era necessari en aquesta ocasió, pre-
sentar un projecte de l’actuació; tan sols amb una memoria 
explicativa del sentit de l’actuació era suficient; per tant, en 
aquests moments des de el consistori iniciarem els treballs 
per elaborar-ne el projecte definitiu a fi que s’aprovi havent 
seguit tots els tràmits  administratius per a convocar la  lici-
tació de  l’obra a finals del 2021.

Des del grup de govern som conscients que la reurbanit-
zació del  carrer Molí significa una obra que transcendeix 
més enllà de la òbvia i reclamada necessitat d’arranjament 
del carrer, i per això, volem que aquest projecte es faci amb 
la participació de tothom, que s’hi aportin les idees de com 
agradaria que fos,  no simplement l’acabat del carrer, sinó 
també la seva utilitat primària.  Per això entre els mesos de 
febrer i abril es realitzaran diferents  reunions informatives 
on esperem la vostra participació, aquesta suma ha de ser 
l’eix vertebrador del que finalment s’acabi decidint per  així 
poder encarregar la redacció del projecte definitiu i la rea-
lització de l’obra.

PLA  ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE 
CATALUNYA 2020-2024

Aquest curs escolar ha començat amb diferents canvis, 
a causa de la nova situació que es viu amb la covid-19. 
Després del primer confinament  la direcció ha hagut 
de reestructurar alguns canvis pel funcionament  de 
l’escola, per exemple les entrades i sortides, a l’hora 
de l’esbarjo, la neteja, entre d’altres. Els alumnes s’han 
adaptat molt ràpidament als canvis des dels espais que 
cada grup té assignat dins i fora de l’escola, les normes 
d’higiene (temperatura, desinfecció de les mans...), la 
ventilació i cada alumne neteja el seu espai cada dia 
(taula, cadira material), des dels més petits als més 
grans,  a l’acabar la jornada escolar. S’ha convertit en 
un hàbit més, dins de l’horari. 

Per culpa de les noves circumstàncies, els docents han 
introduït aquest curs més activitats relacionades amb 
les noves tecnologies, ja que amb el confinament del 
curs passat es va haver d’ajustar les activitats d’una 
manera telemàtica on molts alumnes no estaven  fa-
miliaritzats i les mestres van preparar material perquè 
tothom pogués seguir el curs amb un mínim de norma-
litat i que  tinguessin els recursos necessaris per poder 
dur ho a terme i que ningú quedes exclòs. 

Treballar telemàticament  serà un nou repte en el futur 
per a molts alumnes i familiars que en l’últim curs, ja 
es va començar a treballar d’aquesta manera i a on 
hi va haver una comunicació constant entre alumnes, 
docents i els pares i mares.

Els professors/es han elaborat nous projectes per dur a 
terme aquest curs, ja que moltes activitats no es poden 
fer, per això es faran sortides pel nostre entorn, on hi 
ha moltes coses per descobrir i aprendre del nostre po-
ble i de la seva població. També s’ha reestructurat les 
activitats que es feien pels familiars i la gent del poble, 
es faran les mateixes, però aquest curs només es faran 
internament. Però tot queda enregistrat a la pàgina web 
a on tothom té accés.

Definitivament els alumnes s’han adaptat al nou fun-
cionament de l’escola i ja ho han interioritzat com una 
rutina més. Un fet important és que els alumnes s’en-
riqueixin i continuïn amb el seu aprenentatge amb la  
normalitat més gran possible en tot el que estem vivint.

la visió d’una vetlladora.
NÚRIA RODRÍGUEZ FARRARÓS

DAVID FONT SABALLS. Àrea de política territorial Urbanisme, via pública i serveis.
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Per intentar fer un resum de l’activitat de 
l’ANC aquest darrer any creiem que és 
imprescindible fer  una anàlisi de la situa-
ció del país, especialment en dos àmbits 
fonamentals, el polític i el sanitari. 

En l’àmbit polític estem en ple procés de 
repressió post 1-0 per part de l’estat. Im-
putacions, judicis,  multes, empresona-
ments, maltractes penitenciaris. I tot i que 
es va aixecar el 155 és evident que el  con-
trol estricte per part de tots els òrgans de 
l’estat de qualsevol pas que intenta fer el 
govern de  Catalunya és absolut. Davant 
de tot aixó, l’independentisme ha perdut 
la unitat que amb tantes  dificultats s’ha-
via aconseguit. El simple fet que part dels 
nostres polítics legítims siguin a la presó i 
part  a l’exili, ho fa ja tot molt difícil. I l’ANC 
enmig de tot, amb la voluntat fundacional 
de ser transversal,  sovint se li fa difícil tro-
bar el lloc, el perfil, el discurs adequat. Vo-
lem la independència, és clar, però  com, 
amb quins sacrificis, a quin ritme? 

I per acabar-ho d’arreglar, la pandèmia. Si 
el gran capital de l’Assemblea és la mobi-
lització ciutadana i,  ara per ara, la única 
defensa que tenim contra el virus és l’aïlla-
ment físic de les persones, és evident  que 
ho tenim difícil.  

És amb aquesta situació que vàrem arri-
bar a l’11 de setembre d’enguany. 

Amb l’ànim de fer possible un any més 
la presència de la reivindicació indepen-
dentista al carrer, de  forma semblant a 
com hi ha estat sense interrupció des de 
2010, les bases varen proposar al nou  se-
cretariat tot just acabat d’arribar després 
d’unes eleccions també marcades per la 
pandèmia,  diverses formes de mobilit-
zació compatibles amb la prudència i la 
distància física necessària. Les rues  amb 
cotxe semblava la fórmula més factible, al-
hora que les accions tecnològiques, men-
ys a l’abast del  perfil de la majoria de les 
persones associades i per tant d’una par-
ticipació multitudinària. L’opció  escollida 
va ser enginyosa i arriscada, la conjuga-
ció de congregacions menors que, sense 
renunciar del  tot a la presència als carrers 
i places, representessin també les grans 
multituds habituals en aquesta  diada.  

El discurs de la CED (Comissió d’estratè-
gia i discurs de l’assemblea) es va basar 
en la necessitat  d’evidenciar l’espoli de 
l’estat a Catalunya des de temps immemo-
rials. Per això es proposava de  concen-
trar-se a cada poble o ciutat que es veiés 
capaç d’organitzar una concentració amb 
totes les  garanties de salut i seguretat 

en situació de pandèmia, davant d’edifi-
cis o símbols evidents d’aquest  espoli, 
especialment a les capitals de comarca 
on hi ha naturalment serveis estatals de 
recaptació de  tributs, oficines de gestió 
de la Seguretat Social. I així es va confec-
cionar com a punt de partida una  relació 
de dos tres punts a cada comarca i es va 
proposar a les assemblees territorials de 
confeccionar  la llista definitiva en funció 
de les seves característiques pròpies i les 
seves capacitats organitzatives . A  la co-
marca del Baix Empordà es va veure molt 
clara una acció a la capital, La Bisbal, a 
St Feliu de  Guíxols i a Palamós, prop de 
la Capitania Marítima. Aquesta darrera 
ciutat però, no va aconseguir  consensuar 
un acte massiu en una època que, amb 
l’afluència turística, ja patia unes xifres  
pandèmiques certament elevades.  

Però l’espoli tenia un sentit de lluny més 
ampli que l’econòmic. I a proposta dels 
representants de  Bellcaire a l’assemblea 
comarcal, aquesta va acordar fer evident 
també l’espoli que l’església ha estat per-
petrant els darrers anys, amb la connivèn-
cia de l’estat, amb les immatriculacions de 
béns del poble  a nom dels bisbats d’arreu 
del país, entre els quals el de l’església 
parroquial de Bellcaire, ubicada en  depen-
dències del castell dels Comtes d’Empú-
ries. Amb gran sorpresa per part de la ma-
joria, els  representants de les assemblees 
territorials de la comarca varen escoltar 
els fonaments de la proposta  i varen aco-
llir la idea amb entusiasme. Prou conegut 
pels bellcairencs per les diverses presen-
tacions  públiques que l’ajuntament n´ha 
fet, va quedar de manifest que, de ben a 
prop i tot, aquest no era un  tema de domini 
comú. De fet, en les reunions consecutives 
alguns dels assistents ja s’havien  docu-
mentat millor i seguiren aportant entusias-
me a la idea que Bellcaire fos, petit i tot, un 
punt més  de la celebració de la Diada amb 
la denúncia de l’espoli estatal a Catalunya.  

Abans de comunicar-ho al secretariat de 
l’ANC, es va explicar la idea a l’ajuntament 
que en principi la  va acollir de bon grat, 
amb ganes de celebrar un any més la 
Diada Nacional de Catalunya al poble. Es  
varen fer plans de dinar col·lectiu i sarda-
nes, com era costum per la Diada, sempre 
subjectes a  l’anul·lació al darrer moment 
d’acord amb les recomanacions de les au-
toritats sanitàries.  

El plantejament va ser compartir informa-
ció, succinta però ben fonamentada, sobre 
el problema de la  immatriculació de part 
del castell a favor del bisbat de Girona, i 

denunciar aquesta praxi que espolia  els 
bes dels pobles. La Mariona Font va reu-
nir experts en patrimoni artístic i històric, 
el propi Eduard  Carbonell, expert i veí de 
Bellcaire, i en Joan Badia Homs, estudiós 
i bon coneixedor del patrimoni de la  co-
marca, i en Guillem Sobrepera, regidor de 
l’Ajuntament de Bellcaire. responsable de 
la descoberta  de la immatriculació l’any 
2018 i de les primeres gestions per a la 
seva recuperació al llarg de 2018 i  2019. 
Inicialment s’havia proposat a l’ajuntament 
d’aprofitar per fer una actualització de l’es-
tat de la  qüestió als seus vilatans i veïns 
dels pobles de l’entorn, cosa que va decli-
nar per ‘inapropiat en el  moment actual de 
les negociacions amb el Bisbat’. L’assem-
blea territorial de Bellcaire però  conside-
rava molt apropiat fer la denúncia d’aquest 
espoli en el context que se’ns oferia, i con-
siderava  imprescindible oferir una informa-
ció veraç i de primera mà de les gestions 
que des del poble s’han fet  fins ara i amb 
quina perspectiva actual es troba la seva 
recuperació. Una reflexió de fons sobre el 
bé  comú i els drets de la ciutadania de 
la mà de Josep M Terricabras, filòsof, es-
criptor, ex parlamentari  europeu fins fa 
ben poc i un dels més actius, i lluitador ben 
reconegut pels drets de sobirania, va posar  
la clau de volta a un acte rodó, senzill, a la 
mesura del poble de Bellcaire en un temps 
de difícil gestió.  

Ja s’endevina que l’organització d’un acte 
així, en un context estrany i complicat per 
a manifestacions  polítiques de tota mena, 
no va ser fàcil ni senzilla, però assumida 
amb generositat i èxit pels  responsables 
locals de l’assemblea. Cal agrair molt 
sincerament l’actitud generosa i la com-
plicitat de  personal i representants muni-
cipals, i la col·laboració de membres de 
l’AVI de Verges en el servei  d’ordre. A 
tothom, moltes gràcies una vegada més.  

Un aspecte que és bo de recordar 
d’aquest acte fou la lectura coral que es 
feu del manifest de  l’Assemblea Nacional 
Catalana per a la celebració de la Diada 
Nacional de 2020. Convidats d’honor  fo-
ren representants de l’Assemblea local, 
Maria Batlle, del Consell Local per la Re-
pública, Pere Vicens,  de la colla de cosi-
dores de mascaretes per fer front al covid, 
la M Dolors Capdeferro, i una  represen-
tació de persones dels pobles veïns que 
varen voler ser-ne part.  

En fi, a anys difícils, solucions creatives. 
El resultat, un bon acte ciutadà de reivin-
dicació nacional, un  any més, en la Diada 
Nacional de Catalunya. 

BAIX EMPORDÀ

11 de setembre de 2020 
DIADA NACIONAL EN TEMPS DE PANDÈMIA 

Assemblea Nacional Catalana AT Bellcaire d’Empordà
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 El 19 de setembre de les 9 del matí 
fins ben entrada la tarda-vespre vam 
celebrar el primer Aplec per a lletrafe-
rits de Bellcaire, el que hem anomenat 
Bellcaire lletraferit. Van passar-hi més 
de cinc centes persones de tot arreu, 
bellcairenc i de fora. Aquest  1er Aplec 
que neix en any de pandèmia amb vo-
luntat de futur.

     Un dels actes centrals del dia va 
ser l’homenatge al professor Eduard 
Carbonell i Esteller, Creu de Sant Jordi. 
Fou un homenatge fet amb el cor, vam 
poder portar dues persones que a més 
de ser-ne amics hi han treballat amb 
l’objectiu de fer visible el valor que té 
el patrimoni del nostre petit país. Ell no 
s’ho esperava i això ho va fer especial. 
L’ex conseller de Cultura de la Genera-
litat, el Sr. Ferran Mascarell va glossar 
la vessant professional i l’ex directora 
del Museu d’Art de Lleida i ex alumna 
de l’Eduard, la Sra. Montserrat Macià 
en va glossar la vessant de mestre i 
més personal. 

       A plaça la gent anava passant 
a comprar llibres, seia per escoltar 
cançons de Bandera de Catalunya, 
uns poemes dits per la Montserrat Cas-
taño acompanyada per l’arpa celta de 
la Carme Ubach. Els més menuts que-
daven bocabadats amb les històries 
explicades per la Mireia Monterde o 
aprenien la història que ens explicava 
en Ramon Manent i la Mercè Pàmies 
sobre una dama menorquina. Alguns 
es van decidir a participar als tallers 
d’il·lustració i còmic que oferien en Jor-
di Fenosa i la Marta Montañà. 

     A dins el castell a la sala 1 d’Octubre 
les dues fundacions més potents de 
l’Empordà amb editorial pròpia (Fun-
dació Mascort i Fundació Castell de 
Peralada) van explicar la seva tasca al 
territori, el senyor Ramon Mascort va 
venir a explicar-ho de viva veu i l’Agnès 
Padrosa, l’arxivera i bibliotecària de 
Peralada va obrir un món desconegut. 
La Lisi Martin, il·lustradora reconeguda 
al món sencer i veïna nostra, ens va 

obsequiar amb una deliciosa exposi-
ció, la maqueta d’un nou llibre que va 
vestir les parets de la Sala 1 d’octubre i 
Cal·lígraf editorial ens va explicar el da-
rrer número de la seva revista literària, 
L’Encesa, imprescindible per a qualse-
vol lletraferit. Online, en format nou la 
gent que impulsen www.lletresbarbares.
cat van mostrar noves fórmules d’acos-
tament a la cultura, la crítica literària i 
el pensament. L’editorial Lapislàtzuli 
va presentar Els sots feréstecs en una 
nova edició acuradíssima d’aquesta 
primera novel·la modernista catalana. 
La Mercè Cuartiella i el seu marit Joan 
Manuel Soldevilla van fer-nos riure tot 
explicant-nos com és això de conjugar 
vida i escriptura, tot un art! A la capella 
de Santa Maria en Frederic Girós expli-
cava tothom què era l’art de la xil·logra-
fia i els incunables. Al pati del castell 
en Pere Pèries va delectar l’audiència 
amb poemes i jocs de lletres, regalant 
tothom un sobre amb misteri. Disculpes 
públiques faig a la Carlota Gurt que va 
venir forçant la seva agenda personal i 

JUDITH COBEÑA I GUÀRDIA. Membre de l’equip de la regidoria de Patrimoni, cultura i promoció econòmica.

Homenatge EduardPlaça del Castell de BellcariePresentació JM Soldevilla i Mercè Cuartiella
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es va trobar que no teníem llibres seus 
per signar, -un descuit meu, de ningú 
més- per sort la gent que l’esperava va 
escoltar-se-la igual i vam acabar amb 
una conversa interessant sobre el propi 
fet d’escriure. La Maria Teresa Pous va 
embadalir els presents amb la reflexió 
al voltant de la biografia Lluny del Ti-
bet i per tancar el dia l’actriu escalen-
ca Carme Callol ens va recitar poemes 
de poetes dones catalanes arrelades a 
l’Empordà, emocionant-nos a tots i com-
minant-nos a venir al segon aplec, que 

si la Covid19 no ho impedeix, celebra-
rem el dissabte següent a la Diada (18 
de setembre 2021) i dedicarem a les 
DONES. Dir-vos que hem recaptat 300€ 
per a La Marató de TV3, generositat de 
les editorials que ens van cedir un 10% 
del que van fer en vendes.

Per tancar agrair el suport incondicional 
rebut: Editorial Cal·lígraf, Editorial Tre-
mendes i La Gamberra, Neret edicions, 
Albertí editor, Voliana, Sidillà, Linx, Edi-
torial castell de Peralada, Pere Pèries, 
Consol Truchero, Carlota Gurt, Anna 

Cle, Toni Ruscalleda, Manuel Salcedo 
Triviño, Mercè Cuartiella, J. Manuel Sol-
devilla, Maria Teresa Pous. Menció es-
pecial per l’il·lustrador Aleix Pons autor 
de la imatge de l’aplec, a la Montserrat 
Castaño que ens feu presents a les xar-
xes, a l’Aniol el nostre tècnic i molt  es-
pecialment a la Lluïsa Montroig i a les 
autoritats presents: Sr. Francesc Ten i 
Costa i Sra. Agnès Gasull i Costa. 

I a tot l’equip de govern, la pinya que 
no falla mai. Fins l’any que ve lletra-
ferits!

Tallers MamacreaJordi Fenosa taller comic

Fundacions Empordaneses L’Encesa literària Frederic Girós

Ramon Manent i Mercè Pàmies
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MONTSERRAT MACIÀ

Bellcaire d’Empordà, 19 de setembre de 2020

Molt bon dia a totes i a tots ... estimat Dr. Carbonell i família... 
bon dia ...

Alcaldessa, regidor, diputat, Moltes gràcies!, i en primer lloc 
vull agrair a l’organització d’aquest acte haver-me convidat a 
glossar la persona de l’estimat Dr. Carbonell i Esteller, confe-
rint-me un gran honor, que agraeixo efusivament; 

per tant, alcaldessa, regidor, organitzadors de Bellcaire Lle-
traferit, moltíssimes i moltíssimes gràcies per convidar-me i 
enhorabona pel programa de la festa literària, que mostra la 
importància que atorgueu a la Cultura i, alhora, la vostra sen-
sibilitat com a poble; un poble que sap reconèixer i honorar 
la vàlua dels seus veïns és un poble que s’estima a si mateix 
i que demostra la qualitat de la seva ciutadania, per tant!! 
enhorabona a totes i tots!

I és clar, un reconeixement al vostre veí, el Dr. Carbonell i 
Esteller, (catedràtic d’història de l’art, museòleg, referent en 
gestió del patrimoni cultural),  no podia ser sinó en un es-
pai emblemàtic de memòria, en un Bé Cultural d’Interès Na-
cional, en aquest castell-palau, símbol del llegat del comtat 
d’Empúries, ... que la primera vegada que vaig venir a Bell-
caire, ell, el Dr. Carbonell, em va ensenyar amb l’orgull del qui 
s’ho sent propi, del que s’ho sent seu i que s’hi emmiralla, ex-
pressant en primera persona el què tant ha treballat: el sentit 
darrer del què és el patrimoni cultural, que no és altra cosa 
que l’expressió d’una identitat i d’un sentiment de pertinença. 

R
ecordo perfectament com aquella primera 
vegada, a banda d’ensenyar-me embadalit 
l’església de Sant Joan i les seves restes pre-
romàniques, m’explicava entusiasmat la his-
tòria d’aquest castell i el què representava per 

l’Empordà, així com també el Bandera de Catalunya, que, 
durant uns anys va ser una representació d’assistència 
obligada els primers dies de la Setmana Santa. 

No en va la família Carbonell va recalar a Bellcaire: sa-
bien on venien, sabien on era el millor lloc per fer-hi arre-
ls, sabien que Bellcaire d’Empordà és un poble que culti-
va el seu patrimoni. I una població amb el seu patrimoni 
cuidat i posat en valor és indicatiu que té una ciutadania 

cultivada, que a la fi és la que fa i defineix un País. 

Certament, el Dr. Carbonell s’estima aquest poble; amb 
Bellcaire d’Empordà i amb el conjunt de les belles terres 
empordaneses, ha fet i fa, el que ha fet sempre en la seva 
vida personal i, doncs,  també, perquè és indestriable, en 
la seva trajectòria professional: sentir-s’ho seu, pouar-hi, 
imbricar-s’hi i, en definitiva, enamorar-se’n i, encara que 
ho dissimuli amb aquest gest murri disfressat de “com 
qui no vol la cosa”,  estimar-s’ho apassionadament.  

No és fàcil fer la semblança personal del Dr. Carbonell sense 
que em traeixi l’estima i admiració que sento per la seva per-
sona; l’estima al mestre que em va transmetre la passió per 
l’art medieval i el respecte a la saviesa del catedràtic, a una 
ment lúcida i intel·lectualment formada i, sobretot, al pedagog 
que ensenyava a pensar, a pensar críticament, a contraposar 
teories, a dubtar d’hipòtesis, a relacionar, a espigolar dades 
i interpretar-les. Crec, però, que he passat el meu afecte pel 
sedàs de la racionalitat i el resultat és una mirada que es vol  
objectiva.

El vaig conèixer l’any 1983 a la Universitat Autònoma de 
Barcelona. Era el meu professor d’art medieval; la seua ca-
pacitat per transmetre el seu apassionament pels segles de 
l’antiguitat tardana i l’Alta Edat mitjana va determinar la meva 
especialització i, doncs, que es convertís en el meu referent 
acadèmic i el de molts dels meus companys de promoció. 

I va venir el treball d’investigació, que em dirigia, i els cursos 
de doctorat... i tots vam descobrir que l’exigència que ens de-
manava era directament proporcional a la que es reclamava 
a ell mateix... i es va revelar com un treballador inesgotable i 
que no es permetia cap petita traça de debilitat. Vam desco-
brir, també, la seva finíssima ironia, aquella que és el reflex 
d’un calidoscopi altament intel·ligent, i vam aprendre a llegir 
els seus ulls, aquests ulls de mirada viva, sàvia i interrogativa, 
que mira a dins, que segons com escruta... sagaç, aquella 
mirada que vol esclarir i cercar el sentit darrer.

I 
com que allò professional és sempre indestriable de 
la trajectòria personal, la meva tesi de llicenciatura va 
coincidir amb capítols  d’intensitat emocional de la 
meua vida i em va fer descobrir, més enllà del pro-
fessor Eduard Carbonell i Esteller, la persona!, l’ho-

me!, el subjecte!... i la preciosa constatació que darrera 

GLOSSA A LA 
PERSONA 
D’EDUARD 
CARBONELL, 
CREU DE ST JORDI 2020
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del birret d’un catedràtic brillant s’hi amagava una gran 
humanitat altament compassiva, capaç de comprendre 
situacions personals i que prefereix les persones als re-
sultats acadèmics....

I aquí es va segellar per sempre més el cordó de l’amistat que 
s’ha anat entreteixint i entrelligant al llarg dels anys fins avui i 
m’ha permès corroborar el què ara us puc glossar de la perso-
na del Dr. Eduard Carbonell i Esteller: 

un home entranyable, treballat emocionalment i que anteposa 
sempre el tu abans que el jo! un home fet a si mateix, autoexi-
gent i amb una voluntat acèrrima per assolir les seves fites! 
que no es permet un bri de decaïment; un home amb caràcter 
i que no li importa qui té al davant per defensar el que creu!   
un treballador incansable, que es compromet fins al final amb 
qualsevol dels projectes que ha endegat!

Que sovint intueixes que té un far, i aquest far, crec, i em 
permetrà la llicència,  és el seu pare, el seu gran referent, 
el record del qual, amb enyor, sempre l’emociona; perquè va 
ser un d’aquells grans homes que van viure la guerra, la dura 
postguerra i que amb bonhomia i actitud silent i pacient, va fer 
que la vida dels seus fills fos molt més confortable!!! 

Que s’enamora apassionadament de tot allò derivat de la seva 
professió: des de la pintura mural romànica (les seues publi-
cacions són de referència i de lectura obligada pels historia-
dors de l’art) fins a la gestió del patrimoni cultural (no oblidem 
que l’arquitectura legislativa de tot el patrimoni actual és obra 
seua: la Llei de Museus, la Llei de patrimoni cultural, la Llei 
del sistema Bibliotecari de Catalunya i que gairebé 30 anys 
després encara estan vigents) o el projecte museològic del 
Museu Nacional d’Art de Catalunya, en el què va treballar de 
forma incansable, fins a la seua inauguració.

Un home que, tot i la seva sobrietat i seriositat, (una sobrietat 
i seriositat que des del desconeixement de la persona pot ser 
fins i tot interpretada com de gest distant), té un sentit de la 
ironia i de l’humor envejable.

Amic que gaudeix dels amics, que tenyeix tot el que fa d’una 
humanitat entranyable, honesta, regida per la coherència a ell 
mateix i als seus valors i, per descomptat: 

Apassionadament enamorat de la seua família, que és el que 
realment el fa feliç: la Núria, la seua dona, la companya equà-
nime, que ha sabut estar sempre al seu costat, empenyent-lo i 
valorant-lo en la seua justa mesura, discreta, sense cap estri-
dència, amb humilitat fins i tot, aquella humilitat sàvia, aquella 
que des de l’orgull i l’enamorament sap que no ha de demos-
trar res..., ni la més que merescudíssima Creu de Sant Jordi.

I és clar, apassionadament enamorat dels seus fills, l’Aurèlia, 
que li ha seguit els passos en l’àmbit de la museologia i que 
li ha donat el que més li fa brillar els ulls: el Jaume, el Lluc i 
ara el Mateu...; i el seu fill, l’Adrià, orgullosíssim de la seua 
personalitat emprenedora, fornida de bonhomia i de capacitat 
per repensar-se.  

I
, finalment, COMPROMÈS amb les seves pàtries; com-
promès amb Catalunya, orgullós de la seva història, 
del seu art i delerós d’un gran futur per al nostre País, 
per al qual no ha escatimat ni un minut de la seva vida 
personal per a contribuir al coneixement, preservació i 

difusió del patrimoni català i per exportar-lo al món. 

Com a servidor públic s’ha exigit sempre al màxim, convençut 
de fer un servei a tots; a totes i a tots i a cadascuna i a ca-
dascun de nosaltres des de la seva actitud de responsabilitat 
i compromís vers el patrimoni cultural, conscient que ho feia, 
que ho fa, per construir un País millor, culte i de benestar; 

recordo perfectament l’any 92 quan, com a director General 
de Patrimoni cultural, va venir a fer una visita a la Seu Vella 
de Lleida: l’estat del monument llavors era deplorable i va tenir 
clar el que li calia al monument i als lleidatans, i ho va activar 
al minut: un Pla Director que convencés a la gent de Lleida i de 
la seua Plana del què tenien al cap damunt del tossal, visible 
des de la llunyania i des dels 4 punts cardinals: una atalaia 
monumental que els simbolitzava!!! Aquell Pla director va ser 
la gènesi de la posada en valor de la gran catedral medieval 
de Ponent i avui, tots els lleidatans fem el què el Dr. Carbonell 
va fer amb el Castell de Bellcaire: ensenyar la Seu amb l’orgull 
del que ensenya allò que millor el representa i el simbolitza!

Va fer el mateix amb el Museu Nacional d’Art de Catalunya, 
en la seua condició de director: va impulsar la conversió del 
Museu en el gran museu d’art capçalera del País!

I, arribat i arrelat a l’Empordà, l’home, la persona, el sentit de 
responsabilitat i estima pel patrimoni del territori de l’Eduard 
Carbonell, l’ha portat a tenir un paper clau en la defensa i sal-
vament de dos edificis emblemàtics, uns edificis declarats Bé 
Cultural d’Interès Nacional, que avui són referents arreu: l’Alfolí 
de la Sal i el Cementiri Mariner de L’Escala.

Certament, el Dr. Eduard Carbonell i Esteller és un home d’una 
gran categoria humana; una categoria que, a mena de pàtina, 
ha anat imprimint en totes i cadascuna de les aportacions que 
ha fet a la cultura catalana, al nostre patrimoni cultural. 

P
er això tinc clar que si el nostrat Josep Pla l’ha-
gués conegut, l’hauria col·locat en la seua nò-
mina d’”Homenots”: 

“
...aquell tipus singular, insòlit, una per-
sona que s’ha significat, en una qualse-
vol activitat, d’un manera remarcable”, tal 
i com ho va definir Josep Pla ... i l’Eduard 
és una gran Homenot

Gràcies, Dr. Eduard Carbonell, gaudeixi al màxim d’aquest 
guardó merescudíssim que és a Creu de Sant Jordi! Fa 
anys que us n’heu fet mereixedor!!

I, sobretot, gràcies per tenir-nos dins el seu catàleg d’amics.

GLOSSA A LA 
PERSONA 
D’EDUARD 
CARBONELL, 
CREU DE ST JORDI 2020
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El Castell d’aquest 
Nadal té el privilegi de 

comptar entre els seus 
col·laboradors amb la Lisi 
Martín, autora del dibuix 
que il·lustra la portada. Una 
entranyable escena on una 
colla d’infants envolten el rei 

blanc al davant de la portalada 
de la capella del castell. La Lisi, 

dibuixant i il·lustradora de prestigi 
internacional té casa a Bellcaire 
des que el 1997 va comprar la 
masia de la cantonada entre el 
carrer Major i el carrer Migdia. 
Amb la seva família hi passa 
tots els estius i molts caps de 
setmana al llarg de l’any.

La Lisi va treballar durant tren-
ta-quatre anys per a Picture 
Grafic, una empresa sueca 
que va reproduir els seus 
característics personatges 
de cara rodona, simpàtics i 
riallers en multitud de nada-
les, postals, calendaris i al-
tres elements… assolint un 
reconeixement indiscutible 
que l’ha fet més coneguda 
a l’estranger que a Cata-

lunya.

Explica’ns, Lisi, quan neix la teva vinculació amb 
Bellcaire.
Buscàvem una casa a l’Empordà, havia de ser una casa 
gran, de pagès, volíem que tingués una mica de pati, per-
què com que treballo a casa, m’agrada poder sortir al jardí 
o al pati. Vam estar més de dos anys buscant, per molts po-
bles d’aquest entorn. Quan la immobiliària ens va ensenyar 
la casa de Bellcaire, de seguida ens en vam enamorar. Em 
va agradar tot!!! La casa, el poble, l’entorn… La casa té molt 
d’espai i té pati, el poble té botigues, farmàcia, està prou a 
prop de la platja… Ens la van ensenyar un divendres sant i 
l’endemà mateix ja vam anar a donar la paga i senyal. N’estic 
tant contenta… que quan em mori vull que m’enterrin al ce-
mentiri de Bellcaire!

Això va ser l’any 1997. Vam trigar un any a restaurar-la mirant 
de no canviar la seva idiosincràsia, conservant tots els ele-
ments que la fan característica. I ens ha quedat francament 
una casa molt acollidora. I els meus fills se l’estimen molt, 
també.

La pandèmia ha fet que no hi vingueu tant?
Ara, amb els confinaments, no tant. Qui més l’enyora és el 
meu fill que ha quedat confinat a Israel. Hi passem tots els 
estius i molts caps de setmana. Heu de pensar que n’està 
molt de Bellcaire, ell. Es va casar al castell amb una noia 
jueva. 

Quan venim, ens agrada molt anar a pescar, anar a la plat-
ja… Hem fet bons amics al poble, des del primer any, amb 
qui hem anat a collir pomes, quedem per jugar a cartes, hem 
anat a menjar brunyols per Quaresma. Em sento molt ben 
acollida!

Explica’ns el dibuix que has fet per a la portada d’aquesta re-
vista...
És el rei blanc. Aquí, al nostre país no tenim el Santa Claus 
que tant i tant he hagut de dibuixar per l’empresa sueca per 
la qual treballava. És el que recordo del Nadal de la meva 
infantesa: els reis, portar-los la carta, un rei assegut, amb un 

“A cada dibuix hi 
ha una miqueta 

del meu cor”

ENTREVISTA a Lisi Martin, 
dibuixant i il·lustradora

“La festa dels reis és una 
festa entranyable que agrada 
a grans i petits. A la portada 
he volgut reproduir de forma 
carinyosa aquest sentiment ”

ABEL FONT
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patge al seu costat, els lliuràvem la carta i els pares ens 
feien la foto. I, perquè no, plasmar-ho a la portada amb 
una mica de castell al darrera. Sé que una festa com la 
dels reis és entranyable tant per als grans com per als 
petits. He volgut fer una cosa carinyosa.

Bona part de la teva carrera professional l’havies dedicat a 
una editorial sueca. Com va anar que una bona dibuixant 
catalana acabés trobant la seva sortida professional a Suè-
cia…
Vaig estar 10 anys a la millor editorial catalana, a Sabadell. 
Un moment donat no vaig voler continuar-hi més perquè 
no ens vam entendre amb l’editor i per buscar alternatives 
de feina me’n vaig anar a la fira de Frankfurt a donar una 
ullada a les editorials. Em va agradar especialment una 
editorial sueca, els vaig escriure,els va agradar com di-
buixava i ens vam entendre de seguida. He treballat amb 
ells trenta-quatre anys, fins que em vaig jubilar.

Com et defineixes com a il·lustradora?
Quan em poso davant un paper a dibuixar no en tinc prou 
amb el tema. M’agrada fer una història amb el dibuix. A 
cada dibuix meu hi ha com una petita història. Podria fer 
allò més clàssic. Però si a més a més puc posar-hi una 
mica d’història… Sóc dibuixant i il·lustradora i… una mica 
explicadora de contes! 

Un exemple: una vegada vaig fer un dibuix que em feia 
molta gràcia… Havia passat la nit de Nadal i es veia un 
nen molt feliç enfilat damunt un cavall preciós d’aquests 
de cartró, molt bonic. I al terra, en un racó, una escombra 
amb un barret de paper, el que el nen havia fet servir fins 
llavors com a cavall. Era el contrast del que havia tingut 
fins aleshores i el seu somni realitzat. Una mica com la por-
tada d’aquesta revista, hi ha una miqueta del meu cor en 
cada dibuix…

Has sentit mai que la teva obra no fos prou reconeguda, poc 
entesa o infravalorada?
Em saben greu opinions com aquell que em deia... “i per-
què no pintes en sèrio”... Què vol dir pintar “en serio”??? 
Pintar a l’oli? Pintar un bodegó? O… em va saber greu 
quan una persona important del món de la cultura va afir-
mar que els il·lustradors de veritat són els que fan contes. 
I que coses com les postals no tenen cap valor artístic. Jo 
li vaig contestar que hi ha molts contes mal dibuixats i hi 
ha moltes postals molt ben dibuixades!!! El que s’ha de 
valorar és la qualitat de l’art, no on està plasmat. Vull dir… 
els que fem postals aquí se’ns ha menyspreat molt perquè 
no feiem contes. Això sí que m’ha sabut greu…

Al llarg de la teva carrera el teu estil és molt reconeixible. 
Postals, nadales… Però havies fet pocs contes. I, aquest 
any, durant el confinament, precisament en vas dibuixar un, 
“El secret de la porta blava”. Com va anar?
Feia anys que en tenia el guió guardat al calaix. El tenia es-
crit i en tenia la idea al cap. Però necessitava temps. Amb 
el confinament em vaig dir: -”ara és l’hora!”. Estic jubilada, 
cert, però no he mort com a dibuixant. No m’he de dedicar 
a cuinetes i fer puntes al coixí… Sempre he tingut la il·lu-
sió de fer un conte pròpiament meu, que no fos dictat per 
l’editor. Anteriorment havia dibuixat algun conte, sí, però el 
text la història era de l’editor i jo no els considerava contes 
meus. L’editor, el que volia, era que cada dibuix es po-
gués fer servir també per una postal de Nadal. I aleshores 
la història anava encaminada a això. Un conte meu és un 
conte que ha sortit del meu cap, del meu cor i de les meves 
mans, no pas d’una altra persona. I n’ha sortit “El secret de 
la porta blava”.

Tens intenció d’editar-lo?
He fet algun pas amb editorials catalanes però ara ma-
teix no tinc resposta. No tinc, encara, cap editor. Va d’uns 
personatges que viuen a les fosques i estan prou feliços. 
La seva realitat es gira com un mitjó quan descobreixen 
la llum. Però arribarà un dia que tornaran a la foscor. El 
missatge és que quan no coneixes una cosa  no la trobes 
a faltar. Ara bé… quan la coneixes i la perds, llavors sí que 
hi ha un problema!

El tinc guardat a casa. L’he escrit en català i en anglès. 
No sé si acabaré editant-lo. Si fos que no, no pateixo, el 
tindran els meus fills i els meus néts.

“sóc dibuixant i 
il·lustradora i… una 
mica explicadora de 

contes! ”
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Bona tarda, Ferran i Pere, en primer lloc l’enhorabona 
per la tasca que esteu duent a terme totes les joves i 
els joves de l’associació. Quines propostes i activitats 
heu mantingut aquest 2020 independentment de la 
covid i voleu realizar de cara al 2021?
Pere  Vicens: Bé, la que ens feia més il·lusió no s’ha pogut 
dur a terme, que va ser la nit jove amb la qual ens vam estre-
nar el 2019, però tenim pensat muntar la cavalcada de reis 
adaptada a les circumstàncies anant casa per casa portant 
els regals als nens i nenes del poble. També estem pendents 
de saber si es podrà dur a terme la Quina.

Ferran Font: És complicat adaptar-se a les restriccions i nor-
matives que van sortint per acomplir les activitats amb temps 
per preparar-les. Vam participar en les nits a la fresca fent 
servei de Bar, organitzant el Chill Out i també vam gestionar 
el sopar popular de la nit de sant Joan, però és cert que la nit 
jove, que era la que ens feia més il·lusió, no va ser possible.

Quina base de joves us mobilitzeu, o formeu part de l’asso-
ciació per fer les vostres propostes?
Pere: Som uns 50 o 60 de base, depenent de l’activitat hi 
participen més o menys persones.

Ferran: Depèn de l’època de l’any, en funció de la disponibili-
tat, però com a mínim som una vintena en totes les iniciatives.

Deunidó! Molts més joves que a molts pobles amb molta més 
població

Ferran: Ens ha sorprès molt positivament la implicació de tot 
el jovent, hi ha entitat per anys amb relleu generacional,  fins 
i tot hem conegut gent jove que no ens coneixem abans.

Pere: La nit jove ens va ajudar molt a començar amb bon 
peu! Hi havia moltes ganes de recuperar-la, ja que l’última 
que s’havia realitzat era del 2007 o així, ara estem preparant 
diferents opcions en funció de la situació que ens trobem.

Com us impliqueu en altres activitats del poble com la de 
Bandera de Catalunya?
Pere: Ens van venir a explicar el projecte per tal d’impli-
car-nos, ja que hi ha un salt generacional en què la gent im-
plicada és gent gran o gent molt jove que moltes vegades 
són els seus fills.

Ferran: Hi ha jovent de l’entitat que hi està implicat, estaria bé 
augmentar-hi la participació.

És curiós la importància i incisió que teniu a la vida social 
del poble en tan sols un any de trajectòria, què canviaríeu o 
aportaríeu a Bellcaire?
Ferran: Ens n’adonem que s’ha aportat entusiasme i con-
fiança en el desenvolupament d’activitats que potser s’havia 
perdut, com el sopar popular o la nit jove, aquesta és potser 
la principal aportació que fem.

Pere: El jovent dels altres pobles tenen llocs de trobada que 
potser són bars o així, nosaltres és a través de les activi-
tats que estem creant un punt de trobada juvenil on ens co-
neixem i creem el teixit social de joves del poble, fins ara 
gairebé inexistent.

BLAI MOLINA

“s’ha aportat entusiasme 
i confiança en el 

desenvolupament d’activitats 
que potser amb els anys 
s’havia perdut una mica”

“Ens ha sorprès molt positivament la 
implicació de tot el jovent, hi ha entitat 

per anys amb relleu generacional”
L’any 2020 a pesar de la situació d’excepcionalitat que vivim, no tan sols hi ha hagut notícies d’estancament en els 
àmbits socioculturals de Bellcaire d’Empordà. L’associació de joves n’és un clar exemple, que remant a contracorrent 
ha trobat solucions per esdevenir un referent del desenvolupament de moltes activitats i propostes al poble.
Ens ho expliquen entre moltes coses més en Pere  Vicens Martínez, president de l’associació de joves de Bellcaire 
graduat en Dret a la Universitat Pompeu Fabra actualment cursant el Màster d’Accés a l’Advocacia; i en Ferran Font 
Gironès tresorer de l’entitat, actualment a Goteborg (Suècia) fent un Mâster en Biologia Molecular. Ambdós són 
nascuts a Bellcaire fa 23 anys i és bo escoltar-los per tal de saber l’estat de les iniciatives juvenils, la seva visió de 
Bellcaire i els projectes de futur que tenen les joves i els joves del poble entre mans: 
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Què pot semblar-se a aquests llocs de trobada que tenen al-
tres pobles? El local social?

Pere: És complicat. No tenim gaire costum d’anar-hi o trobar-
nos-hi. Volem establir un espai on, a part de guardar material 
o altres coses, mantingui una inèrcia de trobades més usuals 
entre nosaltres, però és cert que la pandèmia ens ha tallat 
una mica aquesta embranzida.

S’ha demanat a l’ajuntament? On us agradaria?
Pere: Sí, és una qüestió pendent, es va plantejar ca la pe-
peta o algun edifici per l’estil. S’havia dit l’antiga rectoria o 
al centre cívic, què és una equipació moderna que està ben 
habilitada.

Ferran: Sí perquè el mas de ca la pepeta no sembla possible 
a curt termini, s’hi han de fer massa reformes encara.

Com veieu el futur de l’associació els pròxims anys?
Ferran: Som una entitat sòlida amb una base que pot tenir 
una trajectòria llarga, ja que hi ha gent molt jove que s’esta 
implicant també i els petits ja ho estan veient, de manera que 
s’està mantenint un grup estable que està motivat. Sembla 
que hi ha un bon relleu generacional.

Pere: Nosaltres hem reactivat una associació que ja estava 
constituïda però inactiva des del 2010, i ara sembla que som 
una entitat que ja forma part de la normalitat del poble i de la 
vida dels joves, i això és bo.

Teniu algunes propostes pensades per aportar a Bellcaire els 
anys vinents?
Ferran: Volem replantejar el carnaval.

Pere: Ens agradaria muntar una carrossa que anés a desfilar 
a altres poblacions, o dur a terme xerrades informatives que 
puguin interessar als joves de qüestions com el consum de 
drogues o l’orientació laboral, volem ampliar l’espectre d’ac-
tivitats que es realitzin.

Ferran: Creiem que podem ajudar molt en aquests aspectes 
per la proximitat que tenim amb els joves del poble, a diferèn-
cia de les típiques xerrades que fan a l’institut.

Aquesta funció de fet, és una tasca professional que en moltes 
poblacions dur a terme el tècnic o la tècnica.
Pere: Una vegada has creat aquest teixit social juvenil intro-
duir noves propostes pot estar bé

Ferran: A més interactuen joves molt diferents que d’altra ma-
nera no s’haguessin conegut. Estem coneixent a gent que no 
sabíem que vivien a Bellcaire.

Heu pensat a interactuar amb entitats d’altres poblacions?
Pere: Ens agradaria agermanar Bellcaire amb altres pobla-
cions com han fet Palafrugell, Torroella o altres pobles, ja que 
ens consta que s’ha fet alguna trobada amb Bellcaire d’Ur-
gell; però són propostes que ara mateix estan en standby, 
més encara tenint en compte que molts estudiem o treballem 
a fora.

Què en penseu de la gestió que du a terme l’ajuntament en 
joventut? Ja que esteu duent a terme tasques importants pel 
poble.
Ferran: Sempre ens hem sentit acompanyats i ens han donat 
suport en tot.

Pere: A més el regidor, en Josep Molinas, forma part de l’enti-
tat i ens facilita les coses, ja que té experiència amb el casal 
del poble; vam aprofitar l’avinentesa per transportar la cohe-
sió d’aquella iniciativa a l’associació de joves. És cert que a 
vegades s’han de negociar qüestions, però fins ara sempre 
ens hem posat d’acord amb facilitat.

Moltes gràcies i la més sincera enhorabona a tot el 
jovent, voleu afegir alguna cosa?
Pere: Volem fer una crida a tots els joves que tinguin ganes 
de fer coses, estem molt contents de com està anant tot ple-
gat i del paper que tenim al poble.

Ferran: La nostra prioritat és primordialment passar-ho bé, i 
aquesta és la filosofia amb què qualsevol jove es pot implicar 
en qualsevol de les propostes. La covid no ens pararà!

“Volem dur a terme xerrades 
informatives que puguin interessar 

als joves de qüestions com el 
consum de drogues o l’orientació 

laboral, volem ampliar l’espectre 
d’activitats que es realitzin”
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C. Major, 37  | Tel 972 78 87 90
 17141 Bellcaire d’Empordà

LUDIS ESPORT I LLEURE

Però quin estiu! Aquest any al CASAL D’ESTIU de BE-
LLCAIRE D’EMPORDÀ no hem parat ni un moment de 
fer activitats durant els dos mesos de JULIOL i AGOST. 
Sortides setmanals, tres dies de colònies, esports, ta-
llers, gimcanes, excursions amb bici, un dia a la set-
mana piscina, la nit d’acampada al casal i un dia a 
la setmana platja... Per desplaçar-nos fèiem servir el 
nostre autobús i seguint les mesures de prevenció.

Aquest estiu ha passat volant per a tots! I ens ho hem 
passat genial! 

El més important és que ens hem pogut retrobar totes 
i tots després de tant de temps confinats sense poder 
sortir de les nostres cases, veure’ns i explicar-nos com 
hem viscut aquesta nova situació del COVID19. Ens ha 
anat molt bé i els somriures, les converses i els jocs 
han tornat a ser el Tot. 

hem seguit fent el mateix model de casal que tant us 
agrada amb les mateixes sortides de cada any, tenint 
en compte que hem tingut l’afegit de les noves mesu-
res de prevenció. 

Aquest any el Casal a sigut tot un èxit amb més de 70 
participants amb edats de 3 a 16 anys. L’equip de pro-
fessionals era adaptat les noves necessitats i mesures 
(7 monitors, 1 directora de lleure i l’ajut de 2 premoni-
tors). Perquè totes puguem gaudir al màxim de l’expe-
riència el casal l’hem diferenciat en dos grups: un per 

els més petits, de 3 a 12 anys amb totes les activitats 
al complet, amb més jocs de lleure i tallers el dia a dia, 
on el centre d’interès era el circ! 

Hem pogut conèixer i fer activitats d’aquest món i els 
diferents personatges que hi participen, com les sor-
tides i activitats de coneixement de l’entorn i la seva 
flora i fauna. 

El grup dels més grans -entre 12 i 16 anys- està enfocat 
amb més activitats esportives i dinamització juvenil on 
els jocs diaris i excursions eren amb una energia extra 
per no parar ni un moment. Les sortides, les colònies, 
l’Acampada...  Van ser una autentica diversió per a tots 
nosaltres. I un moment per disfrutar i recordar. Segur. 

Totes les activitats s’han ajustat a les necessitats de 
tots vosaltres  i us volem dir de part de tot l’equip de 
LUDIS lleure i esport que moltes gràcies per la gran 
confiança que ens heu donat, que ha estat un plaer 
treballar per i amb vosaltres, que sou totes i tots fan-
tàstics i que moltes gràcies per aquests somriures i 
energia que teniu per seguir endavant amb tot! Agraïm 
a l’Ajuntament de Bellcaire d’Empordà la seva total 
disponibilitat, per l’ajuda i col·laboració en tot moment 
envers el casal d’estiu d’aquest any, en uns moments 
difícils com els que estem vivint. 

Ens veiem molt aviat, famílies!

685 47 40 49

fuster

Plaça Comtes d’Empúries, 8
17141 Bellcaire d’Empordà
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El passat  29 de desembre del 2019 es va celebrar el Pessebre Vivent cantat de Bellcaire d’Empordà, amb nova direcció al 
capdavant de la Verònica Casellas.

Recordo la inquietud dels primers assajos, però gràcies a la paciència, professionalitat, humilitat i dolçor de la Vero, cada 
vegada hi havia més gent interessada i amb ganes de participar. Tant gent de Bellcaire, com persones de pobles veïns, van 
aportar el seu gra de sorra.

El més sorprenent va ser el dia de la representació, on es va respirar una diada amb un alt nivell col·laboració, tan necessari 
en qualsevol acte de participació. Moltes persones van donar un cop de mà a muntar els llums, portar el material necessari 
com la llenya, la palla, les botes, els instruments de la fusteria...

No oblidaré mai la senyora que va posar tot el seu esforç amb ajudar-me a muntar el mercat.

De la mateixa manera que vull agrair als propietaris de les entrades de les cases particulars que ens van deixar utilitzar-les. 
També tots els/les actors i actrius que a més a més de participar, ajudaven a muntar i portaven els seus propis objectes per 
facilitar més d’una vintena de quadres del pessebre.

Quina imatge tan bonica quan els pares i les mares portaven els seus fills o filles, la majoria agafaven un vestit per estar amb 
els/les petitons/es; o bé per acabar d’emplenar una altra escena.

PESSEBRE VIVENT
DE BELLCAIRE D’EMPORDÀ
MONTSERRAT NADAL
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No deixem de recordar la meritòria actuació dels cantants, 
la noia que tocava el violí i el noi amb la trompeta i la guita-
rra. No trobo altra paraula que la d’espectacular pel noi que 
treia el foc per la boca a l’escena dels dimonis!

Tots els actors i actrius: Adam i Eva, l’anunciació, el caça-
dor, Sant Josep i la Verge amb la burra, les senyores que 
garbellaven, el boter, els dimonis, les planxadores, les 
noies amb les gerres d’aigua, la filadora, la que rentava 
la roba, els llenyataires, els que guardaven les gallines, el 
pastor i pastorets, el que engrunava el blat de moro, el fus-
ter, els/les venedors/es del mercat, el pixaner, el caganer… 
i -com no- el naixement amb l’àngel! Quina gran actuació 
de tothom!

L’anècdota del dia va ser l’escapada de dos xais! Això sí, 
els fugitius després de dormir al ras, l’endemà estaven al 
pati d’una casa menjant-se els lliris del jardí i els vam poder 
recuperar.

Moltes gràcies a la gran afluència de gent que va col·labo-
rar amb venir a veure’ns. Amb les entrades, es van poder 
cobrir les poques despeses econòmiques que hi havia de 
material, ja que cap dels actors/es ni la direcció varen co-
brar. Amb tot, també es va poder oferir un sopar per tots els 
participants.

Segurament, hi van haver alguns errors i hi ha moltes coses 
a corregir però amb il·lusió i amb ganes de treballar podem 
millorar-lo.

De fet, aquest 2020 ja feia temps que treballàvem per millo-
rar i també teníem moltes idees noves. A més, ha sortit gent 
nova que s’han ofert per ajudar-nos. Però malauradament, 
aquest any no serà possible dur a terme l’acte degut a la 
COVID-19. Ens guardem totes les ganes i les idees! Espe-
rem que els propers anys puguem repetir-ho! 

 

MOLTES GRÀCIES A TOTHOM I FINS LA PRÒXIMA!

EL CASTELL 63   [25]



L’ESPORT AMATEUR EN 
HORES MOLT 
BAIXES
A l’última edició de la revista El Castell acabàvem 
amb… “El CF BELLCAIRE tornarà a competir la 
temporada vinent (si el “senyor” covid-19 ens 
deixa)” amb tota la il·lusió i ganes per tal de seguir 
donant alegries a la nostra afició i veïns.

Doncs res, després de posar molts esforços durant la 
pretemporada dir-vos que vàrem ser el primer equip 
de comarques gironines en començar i establir els 
protocols de la FCF, i així es reprenia la competició de 
lliga. Ja durant aquelles setmanes de setembre vèiem 
que la cosa no pintava massa bé. Equips confinats, 
jugadors positius, familiars en quarantena... això feia 
que tot i només portar dos partits de competició, al-
guns equips encara no haguessin pogut jugar.

La notícia arribava tot just abans de la tercera jorna-
da, la FCF ens comunica que s’ajornen tots els partits 
i que només podíem entrenar. Un altre cop tot parat! 
Aquelles següents setmanes l’equip entrena fort per 
tal de no perdre ritme de competició però després 
s’emet un altre comunicat en que s’indicava que no 
es podia ni entrenar. Cada vegada el panorama es va 
tornar més negre i tot seguit el toc de queda, nosaltres 
que tenim molts jugadors de fora resulta difícil poder 
entrenar a les 8 de la tarda.

En definitiva, estem a mitjans de desembre i de mo-
ment fins al gener no tenim previsió de competició, i ja 
veurem... Haurem d’anar veient les fases i SI TOTS 
FEM BONDAT!

Tot això fa que tan la gestió esportiva com econòmica 
del club sigui molt complicada. Els jugadors es des-
motiven pel sol fet de no saber si jugarem o no, ara 
entrena, ara no, ara sembla que arranquem... és com-
plicat preparar entrenaments i tenir motivats els na-
nos. I per la gestió econòmica no cal dir que serà una 
temporada ben estranya, un cop pagades totes les 
fitxes i la mutualitat de l’equip, ens trobem amb molts 

temes a resoldre: Hem de cobrar la publicitat del 
camp, carnets de socis, compra de material esportiu, 
sopars de l’equip, loteria de Nadal… amb la situació 
actual és gairebé impossible quadrar el pressupost. 

Sort en tenim que la junta està ben cohesionada 
i valenta, que no perd les ganes de tirar endavant 
l’equip sí o sí! Amb l’ajuda de tots (entrenadors, so-
cis, patrocinadors, Ajuntament) el CF BELLCAIRE 
seguirà totes les recomanacions de la FCF i si és 
possible el gener tornarem i si no, deixarem passar 
aquesta temporada 20-21 posant tots els esforços 
a la 21-22, que segur serà molt millor... esperem!

AMUNT BELLCAIRE!
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Difícil, complicada, estranya… la situació que ens 
ha tocat viure com a societat la podem descriure 
amb un bon grapat d’adjectius, però el que po-
dem assegurar és que ha sigut i està sent quel-
com totalment extraordinari. 

De la mateixa manera, i com a reflex de la so-
cietat que és, l’escola també està vivint un curs 
absolutament atípic. Classes amb mascareta, fi-
nestres obertes amb la tramuntana entrant com 
un huracà, grups de nens i nenes que fins fa ben 
poc podien compartir estones i jocs, ara mateix 
només es poden observar des de la reglamen-
tària distància de dos metres. 

Tot i això, hem aprofitat l’anomalia per fer-ne 
una oportunitat. El nostre entorn és magnífic 
i està ple de llocs que no tenen res a envejar 
als de qualsevol altre cantó. Qui pot dir que té 
un castell medieval on han viscut els comptes 
d’Empúries? Qui pot dir que el pot visitar gràcies 
a l’Ajuntament i als seus regidors i regidores? 
Qui pot visitar una església del s. X sense sortir 
del municipi? Qui té un parc natural a tocar de 
casa?

Totes aquestes coses i moltes altres són les que 
ens ofereix el nostre municipi i el seu entorn 
proper. I al llarg del que portem de trimestre 
les hem anat visitant,  gaudint i redescobrint els 
paratges del nostre poble.

Els més petits de l’escola els hi agrada molt pas-
sejar cap al camí de la font de Montserrat i bus-
car animalons entre les herbes i dins el reg petit 
que troben pel trajecte. Observen, dibuixen, bus-
quen, corren i es miren les cases de Bellcaire des 
de lluny...Mica en mica anem descobrint coses 
noves. 

Els nens i nenes de cicle inicial també fan pas-
sejades setmanals pel poble i en elles han desco-
bert els rastres dels animals de l’entorn. Durant 
aquest trimestre, han observat els arbres i s’han 
fixat especialment amb l’olivera. Tot buscant-ne 
pel poble, s’han trobat amb l’olivera de la plaça 
de l’Oli i han aprofitat per fer-ne un dibuix al 
natural. Han mesurat el tronc de vàries oliveres 
i també les seves petites fulles ! 

L’alumnat de tercer ha fet un parell de visites 
pels arrossars de Bellcaire de la mà d’en Joan 
Geli. Han descobert la flora del camí del Rec del 
Molí fins arribar el mas de la Jassa, part del 
terreny que ocupava l’antic estany de Bellcai-
re. L’objectiu de les sortides ha estat conèixer el 
conreu de l’arròs que tenim aquí al poble. 

Els més grans de l’escola han aprofitat aquestes 
sortides per fer un petit projecte sobre Bellcai-
re. En una d’aquestes passejades pel castell van 
trobar a la Ceci, i quina sort ! Els hi va ensenyar 
l’Ajuntament, l’església i una de les torres del 
castell, fins i tot van pujar-hi a dalt, i quines 
vistes més boniques hi ha des d’allà ! Un altre 
dia, la Judith els hi va fer una visita guiada pel 
poble i ens va explicar les històries del castell de 
Bellcaire i a la tarda van aprofitar per dibuixar 
el castell al natural. Dies més tard, van decidir 
fer una petita guia turística sobre el poble, amb 
tot allò que ells i elles havien redescobert.  
  

     Luca Stanciu, 6è

Així que ja ho veieu, tenim un poble i un entorn 
del qual sempre en podrem aprendre moltes co-
ses i el millor de tot és fer-ho sempre de la mà 
del que hi viuen. Gràcies a tots i a totes les que 
ens acompanyeu a les passejades, ens feu visites 
guiades i deixeu que els nens i nenes de l’escola 
redescobreixin el seu propi poble i entorn. 

El rajaret LAURA I LLUÏSA, equip directiu de l’Escola El Rajaret.
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L’associació Els Bons Gats és una pro-
tectora de gats que va néixer a Albons 
l’any 2015, de la mà d’un petit grup 
de persones residents que no podien 
quedar-se indiferents enfront del pa-
timent de molts gats a causa atrope-
llaments, malalties, camades o sobre-
població...

Es va començar amb l’ajuda de l’Ajun-
tament d’Albons, a esterilitzar i a res-
catar gats malalts o petits portant-los 
a una casa particular, on es va adaptar 
el garatge per acollir-los i fer un pe-
tit refugi. Una vegada rescatats es va 
començar el procés amb els tràmits 
d’adopcions per a tots aquells que po-
dien aspirar a tenir una llar, al mateix 
moment que es van controlar petites 
colònies en diferents punts del poble. 
Un cop feta la feina a Albons es va es-
tendre també al municipi de Bellcaire 
on la situació era ben bé la mateixa. 
Després de 5 anys podem dir que es-
tem molt orgullosos del que s’ha fet 
amb la situació dels gats al carrer i la 
consegüent millora de la convivència 
amb el veïns.

En aquest sentit tots aquells veïns i 
veïnes que vegin cadells, gats malalts, 

gates embarassades o alguna situació 
de maltractament o iniciació, així com 
per adoptar gats petits o grans ja sa-
ben ara on poden adreçar-se.

Durant aquests darrers dos anys a 
més de donar de menjar i aigua, hem 
operat desenes de gats, mascles i fe-

melles, contro-
lant així quasi 
totes les colò-
nies. En algunes 
com la del Carrer 
del Migdia per 
exemple, vam co-
mençar a posar 
gàbies trampa i 
els gats trigaven 
pocs minuts a en-
trar-hi. En qües-
tió de 5 mesos 
hem operat les 14 
femelles i 5 mas-
cles que consti-
tuïen la colònia 
a més de posar 
en adopció res-
ponsable tots els 

gats, en aquest cas 3, que per la seva 
edat es deixen agafar i poden aspirar 
a una llar. Així que la colònia que més 
ens feia patir ara mateix està del tot 
controlada.

Al mes d’octubre d’enguany vam rebre 
un ajut econòmic de l’Ajuntament per 
començar a controlar la colònia situa-
da al carrer Nord, al costat del dipòsit 
d’aigua. Ja s’ha començat a gestionar 
aconseguint atrapar 5 femelles i 3 
mascles. Tot i això encara queda feina 
per fer ja que segons el cuidador hi ha 
uns 25 gats, així que haurem d’anar 
insistint.

RESPONSABILITAT I 
COL·LABORACIÓ

D’aquesta manera doncs, estem con-
trolant totes les colònies de gats de 

Bellcaire i les que no ho estan del tot 
es troben en procés. No obstant això 
demanem a tots els veïns del poble 
que es posin en contacte amb nosal-
tres per avisar de possibles colònies 
noves i alhora, fem una crida a la 
responsabilitat perquè esterilitzeu 
el vostre gat, sigui mascle o femella. 
D’aquesta manera ajudareu a la nos-
tra associació ja que el 30% de les 
camades indesitjades provenen de 
gats particulars no esterilitzats, i pel 
que fa als mascles s’evita que marxin 
lluny a la cerca de femelles en zel amb 
la consegüent pèrdua de l’animal que 
s’acaba afegint a una de les colònies 
per obtenir menjar cada dia. 

Nosaltres podem fer molta feina però 
també cal la responsabilitat de tots 
perquè en cas contrari això no s’aca-
barà mai i es continuarà gastant di-
ners públics de les nostres butxaques 
per tapar un problema que hauria si-
gut molt menys costós si s’hagués ac-
tuat directament a l’arrel. 

Et venen a veure un parell de gats a 
casa i els hi dones menjar? Fes-ho 
saber! I eviteu l’abandonament. Si 
teniu qualsevol problema de conduc-
ta, econòmic o familiar i no podeu 
continuar tenint la vostra mascota 
poseu-vos en contacte amb nosaltres 
abans d’abandonar-lo, segur que tro-
barem una solució!

Ara més que mai necessitem volunta-
ris per realitzar les diferents tasques, 
tot dependrà de la vostra disponibi-
litat i grau d’implicació. Necessitem 
ajut per la neteja del refugi, alimen-
tar colònies, urgències veterinàries, 
suport en la captura i solta, gestió 
de xarxes socials, projectes de cases 
d’acollida temporal, mainaderes, etc...

Si t’agraden els gats contacta’ns per 
saber com pots ajudar!

ELS BONS GATS
Control i 
protecció
ELS BONS GATS

Els Bons Gats
Instagram i Facebook: els bons gats
correu: elsbonsgats@gmail.com
Telèfons: 638 163 405 / 658 598 918
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COR MALODES

Els mals que corren aquests dies no els espantem pas 
amb les nostres cançons. Des que va començar aques-
ta pandèmia hem fet tot el possible per seguir cantant 
per si s’acomplia el que diu aquest aforisme... però res! 

Vàrem fer uns quants assaigs amb mascaretes, guar-
dant les distàncies i seguint totes les recomanacions 
que se’ns donaven. Vàrem haver d’aprendre a cantar 
així amb el que comporta de treure més veu, respirar 
amb dificultat i no tenir el recolzament de la veu propera 
del company o companya del cor.

Per la Diada de l’11 de setembre, que Bellcaire havia 
organitzat un acte molt complet, se’ns va demanar de 
participar a la plaça aportant alguns cants i, tot i no ha-
ver començat encara el curs, una representació del Cor 
Malodes vàrem cantar amb mascaretes.

A finals de setembre a la Fira de l’Oli de Ventalló comp-
taven amb nosaltres per a la celebració del seu 30è ani-
versari i es va haver de suspendre.

Dies més tard ens vàrem preparar per cantar la missa 
de Sant Galderic. Ja havíem planejat que, situats a l’es-
pai del final de l’església, podríem respectar les distàn-
cies pertinents. Però va tornar a empitjorar la situació i 
tots els actes van ser suspesos de nou.

Finalment tornem a estar cadascú a casa seva. I com a 
molt cantant de forma individual tot fent la feina o a la 
dutxa... esperant nous avisos.

Però el Cor Malodes de Bellcaire i el seu director Da-
vid Granato no es deixen abatre. Enguany, a proposta 
dels cantaires, en David havia preparat el projecte de 
Classes de Llenguatge Musical per apropar la música 
a les persones de l’entorn que hi tinguessin interès. El 
projecte segueix en peu per quan es pugui dur a terme.

Els cantaires seguim connectats i amb els ànims prepa-

rats per posar-nos de nou a la tasca de seguida que es 
pugui. De tal manera que tenim preparades algunes na-
dales per si, ai las! es pogués arribar a fer el Tradicional 
Concert de Nadal! Potser s’haurà de canviar el format, 
però d’imaginació, respecte i flexibilitat no ens en falta, 
ja portem una bona temporada acostumats als canvis. 

Esperem que l’evolució de tot plegat vagi millorant i que 
finalment cantant els mals acabin marxant!

QUI CANTA 
ELS SEUS MALS 
ESPANTA
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La VII Trobada de Cantadors d’enguany, amb la que 
volíem commemorar precisament el desè aniversari de 
la mort d’En Robert Pellicer i Viader, s’havia proposat 
en un principi pel 28 de març, data en que tot just feia 
una setmana que s’acabava de declarar l’estat d’alar-
ma fent-la inviable. Com ja varem anunciar a El Castell 
del mes  de juny, el nostre propòsit era ajornar-la per 
la tardor però lamentablement tampoc ha estat possi-
ble. El tancament de Santa Caterina d’una banda i la 
vinguda de la segona onada de rebrots de la pandè-
mia ho han fet totalment impossible. Tenim pendent, 
doncs, realitzar-la però no ens queda més remei que 
esperar que l’any 2021 ens sigui més propici i puguem 
retrobar-nos per cantar tots plegats -com a ell tant li 
agradava- i passar una jornada completa tot recordant 
l’enyorat Robert.

ROBERTÍADA
RAMON MANENT

Aquest any han estat dos els cursos de cant, impartits 
durant l’estiu, a Bellcaire. Degut a l’èxit de la primera 
convocatòria realitzada entre el 20 i el 24 de juliol que 
va aplegar a dotze cantaires de molt diferents pro-
cedències (Torroella de Montgrí, L’Escala, Gironella, 
Súria, Moià i de Bellcaire mateix) es va fer una segona 
proposta per la setmana del 24 al 27 d’agost que tam-
bé va resultar molt reeixida. Aquestes dues vegades, 
les sessions d’assaig es varen fer al pati del castell, ja 
que el Centre Cívic era tancat degut a les restriccions 
d’activitats pròpies de la pandèmia. L’experiència 
va ser molt positiva degut a la bona ventilació de 
l’espai i, a tenor dels comentaris  dels alumnes, ben 
favorables, mereixedora de ser repetida en futures 
edicions. El primer curs, el del mes de juliol, es va 
cloure amb un concert al mateix pati on, amb un bon 
controls de les mesures de seguretat, es va registrar 
una bona entrada. A banda de la participació del 
grup d’alumnes inscrits, que van presentar el treball 
realitzat durant la setmana, el concert es va completar 
amb l’actuació dels grups Blauet i Cruïlla, format per 
cantaires dels pobles veïns, tots ells antics alumnes 

d’aquests cursos i tallers organitzats amb periodicitat 
trimestral des de l’any 2015.

Pel que fa a la Setmana de Cant realitzada a finals 
d’agost es va haver de lamentar la impossibilitat 
d’oferir el concert de cloenda degut a les noves i 
més dures restriccions que la Generalitat va decretar 
justament aquell mateix dilluns i que va provocar que 
s’haguessin de suspendre també tots els actes de la 
Festa Major de Bellcaire. Amb tot, el curs va cobrir 
satisfactòriament les expectatives dels alumnes els 
quals finalment van decidir fer la celebració final pri-
vadament, en el jardí d’una casa particular d’un dels 
cantaires.

Vull agrair des d’aquí a l’ajuntament de Bellcaire les 

facilitats donades, perquè en moments tan complicats 

com els actuals, haguem pogut realitzar aquesta activi-

tat cultural amb gairebé tota la normalitat.

CURSOS D’ESTIU 
DE CANT TRADICIONAL
RAMON MANENT
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Marques de tabac internacional, cava de puros
Pagament amb targeta

CAFÈ I COPES
CAFETERIA BELLCAIRE

RAMON MANENT

CANÇONER: “Sa núvia 
d’Algendar”

Aquesta vegada el Cançoner de El Cas-
tell fa referència a la cançó que el duet 
format per Mercè Pàmies i un servidor,  
vàrem interpretar en el marc de la trobada 
literària estrenada el setembre passat com 
a Bellcaire Lletraferit. 

Aquesta cançó tradicional  sintetitza, en 
quatre senzillíssims versos, les desven-
tures que, una antiga i molt coneguda 
rondalla menorquina, narra sobre els fets 
que es produïren en el casori d’una noia 
amb un hereu de les cases del Barranc 
d’Algendar i de les conseqüències que 
se’n derivarien. La melodia tan captivado-
ra i les paraules un xic misterioses d’una 
bruixa despentinada, ens varen dur a 
submergir-nos en el fons de la rondalla 
per explicar-la al públic que ens va venir 
a veure, acompanyant-la amb un petit 
repertori d’altres cançons illenques

SA NÚVIA 
D’ALGENDAR
Tradicional de Menorca

Sa núvia d’Algendar
avui ella és en terra
demà serà a la mar

Avui menja capons i gallines
demà menjarà sardines
demà menjarà sardines
a la vora de la mar.
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En Fumera és un patge de la mitologia catalana típic de la Catalunya Nord i de bona part de la Província 
de Girona, i en especial de l’Alt Empordà. El tindrem a Bellcaire rebent les cartes de tots els nens i les 
nenes que li vulguin anar a portar.

En Fumera té l’encàrrec dels Reis d’Orient, de vigilar que tota la mainada durant les vacances escolars 
d’hivern fan bondat a casa, a l’escola i quan ningú no els veu perquè en FUMERA, com fa el fum passa 
per tot arreu i ho veu tot!

En Fumera és un misteriós benefactor que tot ho veu, tot ho sent i tot ho xerra.

 VIGILEU I A PORTAR-VOS BÉ, QUE EN FUMERA TE MOLTS ULLS I PASSA PER TOTES LES 
XEMENEIES!

EN FUMERA, 
patge reial a 
BELLCAIRE 
D’EMPORDÀ
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Club Esportiu Bellcairenc
https://www.cebellcairenc.cat/

    LA MARXA NOCTURNA DE L’AGOST, AMBMÁXIMA SEGURETAT
Club Esportiu Bellcaire

A causa de l’estat actual generalitzat de pandèmia la major part de les 
activitats del CEB han estat cancel·lades, únicament vam realitzar la 
Calçotada al mes de Febrer, just abans del confinament.

Aquest estiu també vam poder realitzar la Marxa Nocturna de l’Agost, amb 
totes les mesures de seguretat marcades per l’administració.

Esperem que l’any vinent es puguin realitzar totes les activitats 
habituals: la Calçotada, la marxa Xino Xano, la Bicicletada i la Trail 
La Vall.

També aprofitem l’avinentesa per animar-vos a participar-hi i a fer-vos 
socis de l’entitat!

Us anirem informant de com evolucionen les nostres activitats

Moltes gràcies

C.E.B
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De PAS a PAS

El vaig conèixer un juliol, després d’un seguit de casuali-
tats. Ens havíem vist abans, havíem coincidit alguna ve-
gada però no havíem parlat mai. Em va semblar una per-
sona molt formal, molt correcta i el que em vaig emportar 
d’aquella trobada breu, de màxim quinze minuts, va ser el 
convenciment en l’encert d’haver trobat una persona bona 
i el formigueig estremidor que encara se’m dispara quan 
recordo la seva manera de parlar, una barreja entre dolçor 
i tendresa, extremadament agradable.

Vam decidir pactar trobades concertades, per interès. Res 
més enllà d’una estricta i pura relació professional. Mitja 
hora a la setmana. Suficient per creure en l’atzar. 

Té els ulls blaus. Recordo la Mati, anàvem juntes a secun-
dària, tenia els ulls blaus i deia més mentides que veritats. 
Mai m’han agradat els ulls clars. Em generen descon-
fiança, manies meves. Tanmateix, a la meva vida hi ha 
persones estupendes amb la mirada clara, que no és el 
mateix que neta. Clara. 

Punt i a part, aquest blau vidriós és clar i serè i des del 
primer moment es va guanyar el meu respecte i la meva 
confiança, cega. Cega totalment. Perquè hi ha persones 
que et diuen sense dir-te tantes coses, que et desarmen 
perquè es mostren tal com són. I et guanyen tan fàcilment. 
Aquests ulls i qui hi veu a través, són un regal. Darrera 
d’aquests ulls hi ha una vida que admiro, una vida de lluita 
amb qui connecto i comparteixo emocions. Sé que l’atzar 
m’ha regalat una de les persones més sensibles que co-
nec i ho sé sense conèixer-la del tot.

Des de l’infantesa he viscut la meva alta sensibilitat amb 
normalitat, sense viure-ho com un signe de vulnerabilitat 
o debilitat, reconeixent que no és  quelcom que abundi en 
la societat, que sol actuar per sistema més que no pas per 
sentiment.  La sensibilitat és un valor que no s’ensenya i 
es mostra poc. Ja fa temps que tenia moltes ganes d’ex-
plicar que és una PAS. Són les sigles de Persona Altament 
Sensible. Les persones altament sensibles són aquelles 
que experimenten unes emocions desbordants, tant per 
les coses bones, com per a les dolentes. El fenomen de 
l’alta sensibilitat el va definir Elaine Aron fa dècades fent 
referència a persones molt sensibles a estímuls externs i 
interns, entre un 15 i 20% de la població general. Es diu 
que una persona amb alta sensibilitat (PAS) té un sistema 
neurosensorial més desenvolupat i perceptiu pel que rep 
molta més informació sensorial simultània que algú amb 
una sensibilitat mitjana.

AGNÈS PASCUAL

Hi ha diversos indicadors que poden ajudar a reconèixer-se com 
PAS (extret del llibre de Kathrin Sohst del 2007):

• Experimentar les sensacions físiques de visió, oïda, gust, olor i 
tacte amb gran intensitat.

• Tendència a l’aïllament i la solitud, a estar a gust amb un/a ma-
teix/a en silenci.

• Treball personal i professional dirigit cap a valors (com justícia, fe, 
seny, espiritualitat, etc.), i aspectes de gran significació vital i de 
reconeixement de les nostres habilitats.

• Molèstia en entorns amb molts estímuls (per exemple, gent o 
llum) i preferència per llocs més tranquils.

• Gran satisfacció davant coses belles i delicades.

• Fantasia i món interior rics, de gran complexitat i elaboració.

• Tenir poques amistats però les que es tenen, valuoses i lleials.

• Falta d’energia i cansament de forma freqüent.

• Reaccions intenses a medicaments o altres substàncies que 
afecten els sentits. Així com a tendència a reaccions al·lèrgiques.

• Necessitat de temps per assimilar situacions intenses i elevada 
sensibilitat enfront de l’estrès.

• Notar que és diferent a la majoria, havent generat una elevada 
comprensió dels altres, així com empatia, intuïció i creativitat.

• Facilitat per jutjar els altres quan no fan el que pensem que han 
de fer o dir.

•Capacitat d’actuació en situacions imprevistes, assumint riscos i 
responsabilitats en la mesura que sigui necessari.

• Una bona percepció sobre les circumstàncies presents i intuïció 
sobre les futures.

Cada persona desenvoluparà aquesta característica de persona-
litat a la seva manera, amb alguns pocs o molts d’aquests indica-
dors. El conjunt d’aquestes característiques no és bo, ni dolent per 
si; no defineixen el nivell d’intel·ligència; no depèn del gènere, ni 
és un problema, simplement ens situa al món d’una manera que 
s’ha de comprendre i fomentar en els aspectes més positius de la 
mateixa.

De totes aquestes característiques (que la meva parella en diu 
“collonades”... perquè entenc que costin d’entendre quan la sensi-
bilitat és baixa...) en remarco, personalment, la intuïció. Les PAS 
detecten PAS, les oloren i no s’equivoquen.

El vaig conèixer un juliol. En la privacitat de casa seva, tancats 
dins d’un espai mínim, reduït, aïllat i fosc, com ens agrada a les 
PAS, la màgia del ritme va marcar la cadència de cada respiració. 
No estàvem sols. Hi havia els plats d’atac, en Goliat, els timbals, la 
caixa, el bombo i el Charles. En Mateu i les baquetes. 

“Tot està per viure, 
vine i fem que això sigui bonic,
 construïm noves raons.”  Extret de la cançó Tot és possible, de 
Glaucs.

Gràcies Àngel
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Anys que tinc, de sempre em 
recordo amb un bolígraf a la mà. 
Amb una màquina d’escriure sobre 
la taula. Amb un teclat sota els dits, 
anys més tard. Definint, descrivint, 
inventant, relatant, dibuixant 
històries... Com quelcom inherent a 
mi. Com el respirar.  Millor o pitjor.  
Amb inspiracions lentes i pausades 
o a glopades, sovint ennuegant-
me, de vegades perdent l’alè...

Relats breus, contes, retalls més 
o menys dignes que avui reposen, 
esgrogueïts, en un calaix d’aquell 
pis on vaig viure, condemnats a la 
foscor per sempre. Folis arrugats 
que varen veure la mort prematura 
al fons de la temible paperera... 
Allà dormen el son etern de les 
lletres mai vistes, amb la veu del 
pare, atemorint-les, indignat per 
la gosadia: Pepi, mira el que ha 
escrit la teva filla!?! Amb la veu de 
la mare, conciliadora, des de la 
cuina, intentant apaivagar el sentit: 
Ricardo, deja a la niña! Déjala que 
escriba, hombre, si ya sabes que 

tiene mucha imaginación...! 

I hores i hores i hores tancada 
en aquella habitació, al fons del 
passadís, amb la finestra abocada 
al carrer Roger de Flor, monjo 
templer i mercenari de fortuna, més 
tard, de qui se’n podrien escriure 
mil, d’històries.

I somnis. Molts somnis il·luminats 
pels petits feixos de llum que 
s’escolaven per la persiana a 
mig tancar d’aquella cambra 
d’adolescent -sempre m’ha fet 
por la fosca.  I fantasies! Quantes 
fantasies al voltant de la passió 
que despertava en mi l’escriptura! 
Potser algun dia, potser algú, i 
llavors... Fantasies que m’han 
acompanyat fins avui, que ja 
pentino cabells blancs i lluito contra 
la gravetat -infal·lible, per cert!

Però no tens un nom sonor, ni 
amics influents, ni padrins que 
t’avalin, o potser senzillament 
no ho fas prou bé i, al calaix, 

s’acumulen els escrits, amuntegats 
sense ordre ni concert... I no reps 
ni una trista resposta a les teves 
demandes, només de vegades 
un: No encaixa dins la nostra línia 
editorial, que fins i tot aplaudeixes! 
Punyeta, m’han contestat, penses...

I un dia -sense saber perquè 
aquell dia concret i no un altre-, 
el teu somni es fa realitat i la teva 
criatura, aquella feta de retalls 
del teu cor i de lletres i de nits 
perdudes, d’albades farcides de 
somnis i d’idees caçades al vol, un 
dia, aquell somni, veu la llum. 

Edicions Cal·lígraf,  vuit anys fent 
brillar la llum dels somnis per a 
persones orfes com jo. 

Petites editorials independents 
catalanes, allà on la literatura pren 
un nova dimensió. Allà on mor el 
negoci i comença la passió. Llarga 
vida!

PARAULA DE GIRONINA.

MONTSE CASTAÑO

DEL NEGOCI D’ESCRIURE 
I ALTRES FANTASIES...

[34]   EL CASTELL 63



Des de fa temps, en matins i 
tardes esbarriades, em dedico a 
fer caminades per terres baixes i 
petits turons empordanesos, com 
qui emprèn una mena de viatge 
iniciàtic que té com a propòsit 
descobrir o retornar a indrets on 
la natura i el silenci senyoregen. 
En llocs feréstecs, gairebé sempre 
et pots asseure’t sobre alguna 
pedra de terme, descansar sota 
una alzina o un pi centenari o 
refugiar-te en alguna cabana de 
pedra seca i escoltar els batecs de 
la natura i els matisos del record 
-fins i tot de l’oblit- que esdevenen 
una música per a la ment cansada.  
Aquesta tardor,  com qui fuig de 
l’amenaça de la reclusió forçada 
a què ens hem hagut d’habituar 
en els darrers mesos, he tornat 
a fer rutes a banda i banda del 
gran estuari que va ser l’Empordà 
antic, amb la certesa íntima que 
trepitjo un territori prou enigmàtic 
encara, on els olivars centenaris, 
les coves prehistòriques –els 
caus i els tossals-, els dòlmens i 
menhirs conviuen amb les viles 
i els polígons industrials. On les 
carreteres sinuoses i les línies 
d’alta tensió que fistonegen el 
cel veuen passar els senglars 
que, baixant dels boscos bruts, 
travessen la plana.  M’agrada 
imaginar com devien ser els 
poblats ancestrals que se situaven 
també als vessants suaus del 

territori, envoltats d’aiguamolls i 
d’estanys, i encarats a serralades 
i muntanyes que devien ser 
sagrades, com l’Albera, el Montgrí 
o Les Gavarres.  Provo de recordar 
el recorregut dels rius, una Muga 
prou cabalosa, un Fluvià despartit 
que, en el tram inferior ranejava 
la part septentrional de la ciutat 
focea d’Empòrion; un riu Ter dividit 
en tres braços que s’estenien 
entre els vessants nord i sud del 
massís del Montgrí. Un d’aquests 
braços vorejava l’antic estany de 
Bedenga, a Bellcaire d’Empordà, 
i anava a desembocar als peus 
d’Empòrion. En algun lloc he llegit 
que el desbordament de les aigües 
de l’antic curs del riu Ter afavoria el 
manteniment de l’antic estany de 
Bellcaire. 

  Mentre enfilo pujols baixos 
imagino les barcasses carregades 
de cereals i les barquetes que 
devien perxar lentament mentre 
pescaven anguiles o solcaven 
els aiguamolls, tot rodejant els 
estanys i obrint-se pas per terres 
insegures, poblades per canyissos 
i màquies d’arrels traïdores que 
feien difícil la navegació.

Encara que ho ignoro, m’agrada 
pensar, com acostuma a explicar 
l’ornitòleg i naturalista Jordi 
Sargatal, que en temps llunyans –
reculem més de dos mil anys-  les 
aigües dels rius haurien atret a la 

costa que 
coneixem 
una gran 
colònia 
de foques 
que hi 
trobava 

abundància de peix. Qui sap si 
va ser per aquest motiu que els 
grecs foceus que recorrien la costa 
peninsular buscant un lloc per 
establir un punt de comerç que 
escurcés distàncies entre la vella 
Massàlia –Marsella- i els pobles 
indígenes de la península van triar 
l’indret d’Empúries. Perquè les 
foques que vivien als illots, cridant 
o jaient plàcidament sobre els 
roquissers, els van fer recordar la 
seva terra amb una esgarrifança al 
cor. La mateixa esgarrifança que 
sento cada vegada que camino. 
Un sentiment idèntic que devem 
compartir tots els qui admirem la 
bellesa del paisatge empordanès 
i dels cels escombrats per la 
tramuntana. Per sort, la foscor dels 
temps que vivim no pot apagar 
la llum que irradia aquesta terra. 
Una llum que extasia per la seva 
nitidesa extrema i que ens fa –em 
fa- tremolar d’alegria interior.

NÚRIA ESPONELLÀ

L’ART D’EXTASIAR-SE 
EN TEMPS DIFÍCILS O 
CAMINAR PER CAMINAR 
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Ajuntament de
Bellcaire d'Empordà

DIA HORA ACTIVITAT LLOC

G
E

N
E

R

DIMARTS 5 18:00 -  21:00 CAVALCADA DE REIS 4 RUTES X POBLE
DISSABTE 16 11:00 - 13:00 1A TROBADA URBANISME PATRIMONI BELLCAIRE SALA 1 D’OCTUBRE
DISSABTE 23 19:00 - 21:00 BANDERA DE CATALUNYA: PARLEM-NE? CENTRE CÍVIC
DISSABTE 30 11:00 - 13:00 VISITA GUIADA CASTELL BELLCAIRE

F
E

B
R

E
R DIUMENGE 7 CALÇOTADA CLUB FUTBOL BELLCAIRENC PISTA LOCAL SOCIAL

DIUMENGE 12 CARNESTOLTES PISTA LOCAL SOCIAL
DIUMENGE 14 ELECCIONS CATALANES SALA 1 D’OCTUBRE
DISSABTE 27 VISITA GUIADA CASTELL BELLCAIRE

M
A

R
Ç

DIUMENGE 7 12:00 - 13:00 VERMUT OBERT LOCAL SOCIAL
10:00 - 17:00 CALÇOTADA LOCAL SOCIAL

DILLUNS 8 19:00 - 20:00 XERRADA DIA DE LA DONA BIBLIOTECA
DISSABTE 20 11:00 - 13:00 2A TROBADA URBANISME PATRIMONI BELLCAIRE SALA 1 D’OCTUBRE

ROBERTIADA CASTELL BELLCAIRE
DISSABTE 27 11:00-13:00 VISITA GUIADA CASTELL BELLCAIRE

DIUMENGE 28 10:00 - 14:00 FESTA DE LA PRIMAVERA PLAÇA I DIPÒSIT

A
B

R
IL

DIVENDRES 2 TOT EL DIA BANDERA DE CATALUNYA RECINTE ANTIC POBLE
DIUMENGE 4 12:00 - 13:00 VERMUT OBERT LOCAL SOCIAL

DILLUNS 5 MARXA XINO-XANO
DIVENDRES 23 12:00 - 19:00 SANT JORDI CASTELL + BIBLIOTECA

DISSABTE 24 11:00 - 13:00 VISITA GUIADA CASTELL BELLCAIRE
DIUMENGE 25 FESTA  DIVINA PASTORA PLAÇA + LOCAL SOCIAL

BICICLETADA ENTORN BELLCAIRE

M
A

IG

DISSABTE 8 11:30 - 13:00 3A TROBADA URBANISME PATRIMONI BELLCAIRE SALA 1 D’OCTUBRE
DISSABTE 15 20:00 - 21:00 EMPORDANET TEATRE LOCAL SOCIAL

DIUMENGE 16 12:00 - 13:00 VERMUT OBERT LOCAL SOCIAL
DISSABTE 22 19:00 - 20:00 PRESENTACIÓ “BELLCAIRE MEMÒRIA GRÀFICA VOL. I” CAPELLA STA MARIA

DIUMENGE 23 12:00 - 19:00 FESTA HOMENATGE A LA GENT GRAN LOCAL SOCIAL
DISSABTE 29 11:00 - 13:00 VISITA GUIADA CASTELL BELLCAIRE

JU
N

Y

DISSABTE 12 12:00 - 13:00 VERMUT OBERT LOCAL SOCIAL
DISSABTE 19 11:00 - 13:00 4A TROBADA URBANISME PATRIMONI BELLCAIRE SALA 1 D’OCTUBRE

DIUMENGE 20 21:00 - 22:30 CONCERT ESTIU COR MALODES CAPELLA STA MARIA
DIMECRES 23 REVETLLA DE SANT JOAN (FLAMA CANIGÓ) PISTA LOCAL SOCIAL
DISSABTE 26 17:00 - 19:00 VISITA GUIADA CASTELL BELLCAIRE


