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L’HORA del poble

SANT CLIMENT SESCEBES


Habitants

707


EXTENSIÓ

24,4 Km2
alcaldia
Olga Carbonell i
Sabartés



àngel reynal

M.A.P. l sant climent sescebes

A només quinze minuts de la
capital alt-empordanesa ens trobem el poble de Sant Climent
Sescebes. Un poble tranquil,
amb tots els serveis necessaris i
amb un gran llegat de patrimoni cultural, històric i de paisatge.
El terme municipal de Sant Climent Sescebes s’estén uns 25 km2
i està banyat pel riu Anyet; de fet,
la població està situada a la vall
d’aquest riu i als peus del Paratge
Natural de l’Albera. El seu entorn
natural està format per vegetació autòctona, i en destaquen els
boscos d’alzines sureres, tot i que
l’extensió més gran del territori és
coberta per garrigues i matollars.
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No ens podem oblidar que és terra de vins i oli, és per això que gran
part de la seva agricultura és de
secà. Pel que fa a la població, actualment hi ha 707 persones que
viuen a Sant Climent Sescebes,
on s’inclou el seu nucli antic, els
veïnats de Vilartolí i d’Ullastre i
les masies de Rebulls i dels Solers,
amb l’antiga església de Santa Fe
dels Solers. Aquesta església es
considera una de les construccions preromàniques més interessants de l’Empordà, ja que era inèdita com a monument alt-medieval. Pel que fa a la història de la
població, els primers documents
que s’han trobat sobre el poble,
daten del segle X, i en aquell moment tant la vila com els veïnats

El poble té un
broll d’aigües
mineromedicinals
únic a la comarca

del terme eren possessió del monestir de Sant Pere de Rodes.
PATRIMONI. El poble de Sant Cli-

ment està farcit de patrimoni cultural, històric, natural i també literari, tal com recollia l’escriptora
Maria Àngels Anglada a les seves

publicacions. Cal saber que hi ha
diferents itineraris literaris marcats per la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada – Carles Fages de Climent de la
Universitat de Girona, i un d’ells
passa pel terme i l’entorn de Sant
Climent Sescebes. Tot i això, en
destaquen altres itineraris, com
ara la ruta megalítica per descobrir-ne menhirs i dòlmens. I també itineraris de camins naturals
com ara el GR o les rutes marcades per descobrir el nucli i els monuments, com ara la Muralla. Un
altre dels punts d’interès del poble és la Font Pudosa, un paratge
d’aigües mineromedicinals, però
tot això i molt més ho descobrirem a les pàgines següents. n
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Olga Carbonell i Sabartés. ALCALDESSA DE SANT CLIMENT SESCEBES

L’alcaldessa de la població explica quina és la situació actual del municipi i en destaca el teixit comercial que ofereix. D’altra banda,
Carbonell desgrana els projectes i accions polítiques que ha pogut tirar endavant l’Ajuntament i també detalla quin és el gran projecte
que queda al tinter: La Font Pudosa. Aquest és un dels espais més destacables del poble i únic a la zona, amb molt de futur endavant

«A Sant Climent Sescebes tenim
un potencial que no ens acabem de creure»
M. Arranz Perpinyà I sant climent
nn
Com explicaria Sant Climent
Sescebes a algú que no ha visitat
mai el poble?

Diria que és un poble amb unes
característiques molt pròpies,
i això és el que el fa acollidor. En
primer lloc per la seva situació,
ens trobem al bell mig del Paratge de l’Albera i està envoltat d’un
paisatge natural i de fauna encantador. Un altre punt molt fort
del poble i que no tenen els pobles del voltant és la gran oferta
de serveis. A Sant Climent Sescebes tenim supermercat, carnisseria, fleca, estanc, entitat bancària, escola, perruqueries... Amb
això vull dir que té tots els serveis
que qualsevol ciutadà necessita, i
això també vol dir que té un teixit
comercial molt important. Un altre avantatge són les connexions:
el poble està situat a un punt que
tens accés ràpid a l’N-II, a l’AP-7 i
tens la platja a només 25 minuts.
És un municipi amb molt teixit associatiu. És així?

Molt, i això és molt bo pel poble.
Aquí hi ha moltes entitats i la veritat és que són molt actives i treballen pel poble. L’AMPA, per exemple, és molt activa, igual que l’Associació de Joves, que també és
una entitat molt potent. Ara s’està dinamitzant molt també l’Esplai de la Rectoria, han adequat
un dels espais i fan presentacions
de llibres, etc. No em puc oblidar
dels voluntaris de Protecció Civil,

i també els bombers voluntaris,
molt importants per a nosaltres.

nim al poble i l’hem de cuidar i
treure’n profit.

El poble sempre ha estat molt lligat
amb el vi i la vinya.

Expliqui’ns què és exactament el
broll d’aigua de la Font Pudosa?

És un poble envoltat de vinya i
olivera, tenim algun celler tradicional i d’altres de més nous, i la
veritat és que tots són excepcionals. Això dona vida al poble i activa l’enoturisme. A més, tenim
moltes rutes de senderisme, BTT,
GR... És una zona molt bona per
donar accés a tota l’oferta cultural. I penso que tenim un potencial que no ens acabem de creure
i el que hem de fer és posar Sant
Climent Sescebes al mapa.

La Font Pudosa és un broll d’aigua mineromedicinal que surt a
una temperatura constant d’uns
27-28 ºC. Al seu moment es van
fer tots els tràmits amb el Departament de Mines de la Generalitat, i com que es complien tots els
requisits, Sant Climent Sescebes
té la llicència de vila termal. Això vol dir que tenim la concessió
d’aquestes aigües i tenim les aigües, però falta una inversió. Això pot derivar cap a un projecte
important, però no hem trobat la
persona interessada, i en cas que
surti, ara estem amb reunions,
hem de pensar també què hi volem. I s’ha d’anar definint què volem ser o quines aspiracions tenim, i en funció d’unes limitacions òbvies, que és on està aquest
broll natural, ja que està a una zona on no es pot construir. I la problemàtica és transportar aquesta
aigua a un lloc on es pugui construir, perquè no surt a una temperatura molt elevada. Però no
deixarem de treballar per poder
concretar-ho amb algun projecte
interessant.

Què en destaca dels projectes que
ha pogut tirar endavant el seu govern?

Hem donat importància a diferents factors. El primer objectiu
era el manteniment dels equipaments municipals, i el que hem fet
ha sigut invertir en l’estalvi energètic, hem canviat les obertures
dels diferents equipaments, hem
restaurat les façanes... I ho hem
fet per si així encomanàvem a la
població el fet d’arreglar les façanes de cases particulars i ha funcionat. Un altre dels factors ha estat la cura de l’espai públic amb
tot el que té a veure amb la neteja i els enjardinaments. Aquestes
són accions que fan el poble amè,
bonic i acollidor. També hem arreglat i reformat el cementiri
perquè és un espai sensible i ens
agrada que la gent pensi que hi

2015. L’alcaldessa va entrar a l’Ajuntament ara fa sis anys

«El dia a dia està
fet, el que ens
falta és la cirereta
del pastís»
ha cura i atenció en aquest equipament. I ara tenim un projecte entre mans a una casa del poble que estava buida i no se’n treia cap profit i hem optat per fer-hi
dos habitatges espaiosos. Vam
demanar la subvenció d’habitatges i ja hem fet la primera fase de
rehabilitació. La intenció és que
d’aquesta casa en surtin dos pisos i posar-los com a lloguer social per a joves.

Y patrimoni històric

Església Santa Fe dels Solers i els menhirs
nn Tal com hem avançat, un dels punts
d’interès de Sant Climent Sescebes i únic
a les contrades alt-empordaneses és l’església de Santa Fe dels Solers. Actualment l’entorn dels Solers està deshabitat,
però el monument és de gran importància per l’història, ja que es considera un
monument alt-medieval insòlit. Segons
fonts de l’Ajuntament, a l’església s’hi poden distingir clarament dues parts constructives, ambdues preromàniques.
L’església té una sola nau i la capçalera té
forma de trapezi del segle VIII-IX, que es

va ampliar amb una crugia al segle X: les
dues construccions es van unir amb un
arc i això la fa única al territori. Una de les
curiositats és el desnivell que hi ha a l’interior, ja que es va construir a una zona
amb molt de pendent.
ZONA DE MENHIRS. D’altra banda, al terme
hi trobem molts dòlmens i megàlits com
ara el dolmen de Gutina, el de les Closes,
el del Prat Tancat i el del Salt d’en Peió. I
hi ha un dels menhirs més grans de la comarca, el de Pedra Gentil i el la Murtra.

ÀNGEL REYNAL

Què queda al tinter del govern pels
pròxims anys?

D’aquí a pocs dies aprovarem
la reforma i rehabilitació de tots
els carrers del nucli, i amb el PUOSC de l’any passat vam fer l’arranjament dels carrers. Un altre
projecte que tenim entre mans és
rehabilitar una part de la cooperativa. L’Ajuntament va comprar
la cooperativa i era un edifici en
molt mal estat. S’hi han anat fent
accions de millora tant a l’exterior
com a l’interior i ara tenim la carcassa feta i el dintre buit i estem a
la primera fase de reforma interior per fer-hi una sala polivalent.
És un espai molt gran per fer-hi
tota mena d’actes, des de tastets
a presentacions de llibres... I bé,
com a projecte gros tenim la Font
Pudosa. És un petit tresor que te-

Quin ha de ser el futur?

El dia a dia està fet i el que ens
falta és la cirereta del pastís. Penso que aquesta cirereta podria ser
un projecte concret per l’aigua
termal de la Font Pudosa. n

34 Hora del Poble

n

HORA NOVA 2.615

Sant Climent Sescebes

Sabies que...
... A Sant Climent Sescebes hi ha una
font d’aigua mineromedicinal que surt a
28,5 graus? Es tracta de la Font Pudosa,
situada a la llera de la riera de l’Anyet i el
seu nom prové de la lleugera olor a sulfur d’hidrogen que desprèn l’aigua. Segons la història, a inicis del segle XX ja es
parla de l’existència d’aquest broll d’aigua, ja que era molt bona per a la pell i la
digestió. Les famílies de pobles de l’entorn, com ara Roses o Portbou, anaven
al brollador termal i mineromedicinal
d’aigües carbonatades sòdiques, ja que
era un punt d’especial interès. Inclús,
expliquen que hi havia gent que venia
des de Barcelona per visitar-la i s’allotjaven a l’antiga fonda de La Parra. En el
passat, al ser un broll d’aigua mig calenta, s’hi aplegava molta gent, majoritàriament dones i mainada, ja que hi havia
uns rentadors que van acabar essent el
safareig públic. Amb el pas dels anys i
l’èxode rural, la zona va quedar en l’oblit
i es va anar degradant, tot i la importància de l’espai.
nn
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què fer a la Font Pudosa, a banda de ser
un punt d’interès turístic. No va ser fins al
2009, però, que el Boletin Oficial del Estado va declarar-ne la seva condició mineromedicinal i termal. Aquest és el reconeixement oficial de la font, i el primer pas per a
la seva explotació comercial. Segons va explicar l’alcaldessa de la població, Olga Carbonell, hi ha diferents empreses que s’han
interessat per la Font Pudosa i per l’opció

de crear-hi un balneari o una zona d’aigües
termals. Avui l’entorn està ben cuidat i és
un espai natural molt atractiu. El 2002 s’hi
va construir una escullera al meandre per
protegir el paratge dels aiguats i es va netejar l’entorn, ampliant un dels rentadors
i arreglant el viver gran de sota el plataner.
Les Trinxeres. La població va tenir un pa-

per rellevant després de la Guerra Civil Espanyola: tot i no ser un poble fronterer, s’hi
van instal·lar els maquis per oposar-se a
la institucionalització del règim franquista. A això
s’hi va sumar la
II
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Guerra Mundial, i per protegir el país, el
govern d’Espanya va fer-hi una línia de
nius de metralladores units per trinxeres. Avui aquestes trinxeres encara són
visibles; per trobar-les cal anar fins a Vilartolí, el veïnat està situat la dreta de la
riera d’Anyet, a uns 2 km al nord de Sant
Climent. Aquest és l’antic camí que connecta amb Requesens i Cantallops i on hi
ha les trinxeres. n

EN L’ACTUALITAT. Als anys 90 ningú es va
ocupar de la zona «d’aigua calenta» i no
va ser fins a l’arribada dels 2000 quan
l’Ajuntament de Sant Climent Sescebes
i també la població, va veure que era un
punt d’allò més interessant pel poble, ja
que el feia únic en aquest sentit. És per
això que des de llavors s’està estudiant

Y empresa. negocis locals

Pelai guanya 4 guardons Girona Excel·lent
Redacció l sant climent sescebes

El secret de l’èxit d’aquesta família és la qualitat de les matèries primeres i el caràcter totalment artesà dels seus productes.
Situats al municipi de Sant Climent Sescebes, la Carnisseria
Xarcuteria Pelai destaca sobretot
pels seus embotits assecats (fuets, llonganisses, lloms i cansalades), pels cuits (botifarra blanca, de fetge, de cap, d’ou, de perol,
nn

negre i catalana) i, no ens podem
oblidar de la botifarra dolça, amb
certificació de qualitat, producte
de l’Empordà, i postres típiques.
HISTÒRIA. L Carnisseria - Xarcute-

ria Pelai va ser fundada el 1933 per
Pelayo Navarra Roca. Als anys 70
la seva filla Pilar Navarra n’agafa
les regnes amb el seu marit Joaquim Torrent, i avui està en mans
de la tercera generació, amb Enric Torrent Navarra al capdavant.

GUARDONS. Aquest 2021 el nego-

ci ha estat guardonat amb 4 premis Girona Excel·lent, el segell de
qualitat agroalimentària de la Diputació de Girona, pels següents
productes: llonganissa de pagès,
botifarra negra, botifarra de perol i la Gelatina d’ all i oli. L'artesà
i guanyador dels guardons, Enric
Torrent, destaca que haver aconseguit aquests premis «amb productes troncals que fem nosaltres
a és molt satisfactori». n

CARNISSERIA-xarcuteria pelai. Amb el mestre artesà Enric Torrent

PELAI

Guanyadors Girona Excel.lent 2021:
Botifarra negra
Botifarra de perol
Llonganissa de pagès
Gelatina d’all i oli

Mestres
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