
 
El divendres 20 de gener de 2012 els i les alumnes de cicle mitjà i 
superior de les escoles Puig Rodó d'Ullà i La Branca d'Albons vàrem 
anar amb bicicleta fins a l'escola El Rajaret de Bellcaire. Quan vam 
arribar, vam anar caminant tots junts fins al local social, vam 
esmorzar i, després, les mestres de Bellcaire ens tenien preparada  
una gimcana.  
Ens van repartir en grups i ens van explicar el que havíem de fer. 
Les proves consistien a donar-te uns papers i a completar unes 
preguntes sobre diferents llocs del poble. Aquests llocs eren: l'escola 
El Rajaret, el safareig i el rec del molí, el centre cívic, l'església de 
Sant Joan i el castell. A l'última prova, els de CM havíem de fer un 
dibuix de quelcom significatiu del lloc; i cada un dels membres del 
grup de CS una fotografia del lloc. Després ens vam trobar tots al 
local social per dinar. 
A la tarda vam anar a l’escola. Ens vam posar una altra vegada per 
grups, repartits per tota l'escola, i vam fer un mural de cadascun dels 
llocs que havíem visitat i treballat a la gimcana del matí. Vam fer un 
títol gran i hi vam posar el dibuix i les fotografies que havíem fet amb 
l’explicació a sota. Les explicacions van ser aquestes: 
 
L'ESCOLA 
Hi ha cinc classes: Dracs, Bruixes, Caseta de Xocolata, Guineus i Elfs. 
Hem sabut coses curioses. Abans, a dalt hi vivien un mestre i una 
mestra i l'escola era a baix, en dues aules. A fora hi ha pintures que 
representen els noms de les classes. 
 
REC DEL MOLÍ 
Hem fet fotos de l'aigua clara que hi passa, del safareig, de les reixes 
del safareig i del mecanisme per controlar el nivell de l'aigua. 
 
CENTRE CÍVIC 
El Centre Cívic és nou. Hi ha: la Biblioteca, Correus, la Llar d'Infants, 
la Llar de la Gent Gran i, provisionalment, mentre fan obres al castell, 
l 'Ajuntament. 

 

ESGLÉSIA DE SANT JOAN 
Es va començar a construir al segle IX. La porta d'entrada ara és una 
finestra. A la façana de l'església hi ha un rosetó i al costat hi ha una 
caixa de pedra que sembla una tomba. El terra de l'església és més 
baix que el terra del jardí i, a sota, hi ha les restes d'una església 
més antiga. 
 
EL CASTELL 
El castell de Bellcaire, el va fer construir el compte d'Empúries Ponç 
Hug, a l'edat mitjana. 



És un castell emmurallat, amb sis torres de defensa per poder vigilar i 
lluitar contra el rei Jaume II, senyor dels castells d'Albons i del 
Montgrí. A dins del castell, hi ha la capella de Santa Maria i, al rosetó, 
hi ha representada la Divina Pastora, que és la Verge amb el Nen i 
dos xaiets. La Divina Pastora és la patrona de Bellcaire. 
Cada any es fa una representació teatral a la plaça del castell, que 
explica la seva història i es diu “Bandera de Catalunya”. 
 
Quan va acabar l'actitivat, vam agafar la bicicleta i vam tornar a les 
escoles d'Albons i Ullà.  
ENS VAM CANSAR MOLT I VA SER MOLT ESTRESSANT però ens ho 
vam passar MOLT BÉ i això és el més important. 
Va ser una aventura súper!! 
 
 

 
 
 
 


