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Cartes de lectors

Tots els lectors continueu estant convidats a dir la vostra a la

secció de «Cartes de lectors». Cal que aquestes es dirigeixin a
l'adreça: Revista «El Castell», Plça. dels Comtes d'Empúries,
7 77747 Bellcaire d'Empordà. Les cartes han d'anar signades,
amb un màxim de vint línies mecanografíades i el temrini de
recepció és com a màxim un mes abans de la seva publicació.
Esperem escoltar la vostra veu.

Edita:
Ajuntament de
Bellcaire d'Empordà.

Consell de Redacció:
Jaume Aupi, Maria-
Carme Barceló, Josep
Bellapart, Abel Font,
Joan Font, Esther

Pujol. Eduard Torrent.
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Amb la col. laboració de

Diputació
de Girona

juntament
Oficines municipals.................................. 972 81 O
Local social.............................................. 972 78 84 91
Escota pública «El Rajaret» .................... 972 78 35
Servei municipal d'aiaües ....................... 9727 81 58
Parròquia de Bellcaire............................. 972 7 82 01
Farmàcia (Lda. M. Sara Bagué).............. 972 7
Consultori mèdic...................................... 972 76 50
Urgències................................................. 908 09 43 3
Consultori mèdic l'Escala ........................ 972 77 60 6
Mossos d'Esquadra................................................ 088
Creu Roja Torroella de Montgrí .............. 972 76 11 11

ombers.................................................................. 085

Oficines municipals: dilluns, dimecres i divendres, de 5 a
8 de la tard
Tècnic municipal d'Urbanisme: divend es, de6 a 8ü8 la
tarda.
Assistent Social: dimecres, de6 a 8 d la tarda.
Ple ordinari de l'Ajunta ent: últim divendres de març,
juny, setembre i desembre a tes 21 h.

Dimarts, dimecres i divendres a les 3 del matí.
Doctor Narcis Prat i Sàüat

racticant, dimarts i ivendres a 2/4 2 det migdia.

Laborables d1/4ae
Dissabtes; '1/4 lOai

a 8 de 1 tar a).

det mati i de
mati (juny-

a 8 de la tarda.
també 5

Diltuns, imecreb i di\/en res (durant e!s mesos d'estiu
'. n ets dissabtes). A primer nora matí.
Estris i deixalles voluminoses. primer dimarts ° mes, al
costat dels contenidors

Línia F res - Palafru 1 / Sant Feliu de Guíxols
7h2C' / 11hJ5' / 13h35' (dissabtes, diumenges i festius) /
14h35'/19 '
Línia t Feliu de Guíxo alafru - F" ueres
7h55' / 12h25' (feiners de dll. a dv.) / 14h55' / 18h.40'

andera de Cataluny ....................... Dive res Sant
Marxa popular del Xino.xano....... Dilluns Pasqua
Festa de la Divina PastoraDuessetmanesdesprésde

asqua
Festa IVIajor.......................................... 29 i 30 d'aaost

nar d ermanor............................ 1 1 de setembre
Festa el Pedal........................................ 12 d'octubre
Encant de les Ani ..... Diumenge abans de Nadal

1 Cas+ell" torna a ser al carrer -o encara millor, a cada
çasa de Bellcaire-. Ho fa amb el número 12, per quart Nadal consecu+iu.
Es una bona ocasió per recordar que amb aquest es compleixen els qua+re
anys de vida de la revis+a del poble i coincidin+ amb l'omnipresen+ efec+e
2000. Una xifra rodona que fa tron+ollar el cap a to+hom. Serà un dia
caò+ic? Es bloquejaran +o+s els ordinadors? Hi haurà un dal+abaix?
Pregun+es que po+ser mol+a gen+ es fa i que, en el fons, esperem que +ot
plegat no sigui +an+ com podn'a semblar.

Però sí que és impor+ant una xifra rodona com aques+a per fer
balanç d'una època. Des de ja fa mesos, arreu veiem recopilacions
his+òriques, balanços, resums... d'unseglequearribaalessevesacaballes.
"El Cas+ell" també hi ha volgut con+ribuir obrint el tema cen+ral amb una
xerrada amb tres persones grans del poble. Amb etles s'ha fe+ un repàs
als fe+s pn'ncipals ocorregu+s al llarg defs darrers cen+ anys al nos+re
poble. Un segle ben mogut i on els canvis han es+at impressionan+s a +o+s
els nivells: vida quo+idiana, comunicacions, economia, si+uació polí+ica...
Un repor+a+ge que, per què no, po+ ser un punt de par+ida per a una nova
secció de fu+urs números de la revis+a, ampliant +o+ allò que +an sols
s'apun+a concisamenf en aques+a ocasió.

"El Cas+ell" tanca aques+a primera època, aques+s pn'mers qua+re
anys, amb un regal especial: la carpe+a per arxivar els do+ze números que
han aparegut fins ara. L'objec+iu no és at+re que facili+ar als seuslec+ors
l'arxiu dels números passa+s per a una possible consul+a en el fu+ur.
Esperem que +o+s l'acolliu amb il. lusió.

Pel que fa a l'ac+uali+a+ dels darrers mesos, Bellcaire ha con+inuat
amb les ac+ivi+a+s habi+uals de cada any. Sempre hi podria haver noves
inicia+ives i sembla que aquest és el cas d'un grup de veïns que s'ha
començat aplan+ejar de recuperar la celebració del Carnes+oltes. No
s'ha de+allat encara quin tipus de celebració es vol fer, però ja és
encora+jable que algú tingui ganes de recuperar aques+a fes+a que fa
anys que s'ha perdut al poble.

Amb les primeres freds, l'escola va es+renar el nou parvulari, el
ma+eix dia que s'inauguraven les noves oficines de l'Ajun+ament. Ambdós
casos cal qualificar-los com a millores importan+s. El primer, com un nou
servei d'acord amb els temps que corren en un cen+re com l'escola, que
recupera el seu tremp després dels anys més delica+s que ens feien pa+ir
pel seu fu+ur. I el segon perquè el servei que es podia donar des de
l'Ajun+ament fins ara no era el desi+jat. amb unes ins+at. lacions que
havien quedat mol+ obsole+es.

Fe+s, +o+s ells, que ens aboquen a un nou segte -no discu+irem aquí
si el segle s'acaba aquest Nadal o el que ve-. Un nou segle que esperem
que s'enfili amb il. lusió i amb nous projec+es ben engrescadors.

ol+ bone. 1
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Benvolguts veïns,

Arribem alfinal de mil. lenni, aquestfinal de mil. lenni del qual tant i tant n'haurem sentit
aparlar arreu, aixícom de l'"efecte 2000". Però, malgrat tot, la vida continua i des d'aquest
espai de la revista del poble tinc el goig de tornar-me a dirigir a tots eïs bellcairencs i
bellcairenques. Seràja el dotz. è número que espublica i es compleixen quatre anysd'existència
de la revista, un aniversari que es commemora amb l'edició d'una carpeta per poder arxivar
convenientment tots els números editats.

En els darrersmesos han succeït coses prou importants alpoble que no voldriapas deixar
passarper alt. Fets com la inauguració de les obres de reforma a les oficines municipals i de
l'arranjament de les escoles. Pel quefa a les obres a les oficines municipals, cal deixar ben
clar que no s'hanfet per capritx, sinó per racionalitz. ar lafeina. Esfeia evident que els veïns
no podien rebre una bona atenció en les condicions en què es trobava Uespai ni tampoc el
personal podia treballar bé. Crec que no està gens exagerada la comparació amb el Mercat
de Calaf. Un mes després de la reobertura de les oficines, podem ben dir queja s 'ha demostrat
que esfuncionamoltmillorque nopas abans. Ide cara a unfuturbenpròxim, segurque encara
podrem dir que es rendeix molt més ara, amb aquesta reforma.

Pel quefa a les escoles, ja tenim en funcionament el nou par^ulari, així com el cobert per
fer-hi gimnàsüca o qualsevol activitat en dies de pluja. Especialment orgullosos ens sentim
del parvularí o Llar d'Infants. Sempre hem dit que un poble sense escola és un poble mort. I
vam estarapunt, arafa uns anys, deperdre totalment l'escola de Bellcaire. Afortunadament,
hi ha hagut una revifalla de matrícules i sembla que l'escola ha recuperat la seva bona salut.
Però, des de l'Ajuntament, creiem que s'hafetfront a un deute que teníem amb l'espai dels
més petits. Amb la inauguració de la nova aula de preescolar es pot afirmar amb totes les de
la llei que Bellcaire disposa d'una Llar d'Infants amb tots els serveis necessaris.

Desitjo a tots els veïns de Bellcaire que l'entrada a l'any 2000 sigui benprofitosa i que els
cataclismes o daltabaixos anunciats per l'entrada d'un any amb una xifra tan màgica no
siguin res més que una pura anècdota. Bones festes!

JOAQUIM VILANOVA

oviment demogràfic 1999
1 gener - 50 novembre

aíxements:
Mimoun Belhaddane Karini (23 de març)
Aina Bonany Solà (13 de març)
Amau Marín Puig (25 de gener)
Carla Rodríguez Puig (17 de febrer)
Adriàn Sen-ano Herrera (24 de setembre)

Defuncions:
Gregorio Arrebola Baena, 76 anys (5 de maig)
Francisco Comas Marco, 71 anys (4 de gener)
Josep Jaume Roig, 74 anys (14 de novembre)
Magdalena Viader Carbó, 92 anys (17 d'agost)
Josep Maria Vicens Bmgués, 40 anys (10 d' agost)
Justina Planas Matas, ... (30 de setembre)
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amb tot el no , q am l'ec
podien imaginar un poble on a cada cas hi
vehicles motoritzats, conn xió telefòni
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d al... nosr avis difícilmen

s una televisió, amb llum elèctrica, diferents

de comoditats i aparells tan quotidian com
, e s aliments envasats a buit, ni sense la

vol moment de la nostra vida

que estem a punt de tancar el segle mes
n s m trenètics. E s erudits en la matèria han

una calculadora el rentava 1 ' a

maquinària i aparells que e s envo
Acabem un cicle. Miran e pode

convuls, amb les guerres mé »sagnants i amb els
coincidit en afirmar que mii, al llarg de l'evolu io de humanitai la societat ha tingut u
consciència tan plena dels canvis que e s han ma at. Es a dir, aquelle persones grans del poble,
gent com la que hem entrevistat per fer aquest reponatge, ens poden explicar fets i dades de a vida
quotidiana que ens semblaran remots en el temps I no fd ni cinquanta anys que passaven'
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En aquest tema que obre la revista que ara
teniu entre mans hem intentat repassar els canvis
principals soferts pel poble al llarg d'aquest
segle amb en Sidm Barceló, en Carles Gifre i en
Josep Ferrer. Cap d'ells arnba als 100 anys, però
sí que la seva memòria ens pot ajudar a fer una
aproximació a com era i què passava al nostre
poble al llarg del segle que estem a punt d' acabar.
Aquestes planes no pretenen ser cap recull
històric, però sí que seria un gran orgull que
aportessin un granet de sorra per a l'estudi
d'aquest penode de la història local que algun
dia algú s'haurà de decidir a reflectir en un
llibre. Són els "records particulars d'un segle".

Si un fet va marcar la vida dels veïns del poble,
com arreu d'aquestes terres, va ser la Guerra Civil.
Aquell enfrontament fraticida que va causar tantes
víctimes en tota la geografia espanyola en un i altre
bàndols. En les tres xerrades mantingudes, ha estat
inevitable enfocar el repàs del segle a partir d' aquell
conflicte. Tant l'Isidre com en Carles o en Josep en
tenen un especial record. Abans d'arribar-hi, però,
fem un breu recull de contextualització de l'època.

El segle XX començava a l'Estat espanyol sota
el regnat d'Alfons XIII. La presència d'aquest
monarca s' allargaria fins a l' arribada de la República,
el 1931. Era una època en què els obrers començaven
a prendre consciència de la seva situació i es
començava apalpar la lluita de classes entre burgesia
iproletariat. El 1901 esvacommemorarperprimera
vegada la diada de l'll de setembre, amb

manifestació davant del monument a Rafael

Casanovas. Eral'èpocaen què sorgiaunpolític com
Lerroux, amb noves ideologies contra les propostes
nacionalistes. lel 1914 es constituïa la Mancomunitat

de Catalunya.
Temes, tots aquests, que quedaven més o menys

lluny del dia a dia d'un poble com Bellcaire. Encara
no s' havia inventat la ràdio ni la televisió i eren pocs
els qui llegien habitualment el diari. Les distraccions
eren centralitzades al "Centro", a Can Vilà. En

Josep Ferrer explicava que aquell espai era gestionat
fins abans de la guerra "per una societat que tenia
per patrimoni la servitud del bar". El primer
president d'aquella societat que recorda en Josep
Ferrer era en Martí de Can Mercader, cap a mitjans
dels anys 20. Aquella societat tenia com a finalitat
l'organització dels actes de la Festa Major, la Festa
Petita, balls periòdics al mateix centre... "5' 'establia
una quota mensual per soci. Recordo que només es
pagaven dues pessetes al mes i encara hi havia
treballs perquè tothorn lespagués". Abans de ser a
Can Vilà, aquest centre havia tingut una altra seu, a
Can Badia, en deien.

(...) 1
A nivell general, a partir de la dècada dels anys

20 es va començar a notar una modemització en tots
els àmbits, a Barcelona, el moviment obrer prenia
força, els sindicats aglutinaven tota la classe obrera
i es van produir vagues realment generals. El 1923,
Primo de Rivera, capità general de Catalunya,
protagonitzava un pronunciament que establia un
sistema dictatorial que s'allargaria fins a la
proclamació de la república, el 14 d'abril de 1931.

La República...

A pagès, els canvis es notaven menys, tot i que
arribaven notícies de capital. La proclamació de la
República també es va fer notar. "A Bellcaire no va
passar gaire res " -recorda en Josep Ferrer- "Aquí
la República la van portar els de l 'Escala, que eren
molt republicans. Van arribar cridant per tots els
carrers i passant per sota de Can Camps, veient
aquella anella que hi havia sobre la tribuna, ens
deien que allò representava que des d'aquella casa
ens tenien a tots agafats pel coll".

Va ser una època en què fins i tot als pobles
estava molt clara la divisió política entre la gent de
dretes i la d'esquerres. Fins i tot a nivell social, hi
havia dos centres socials o bars, un a can Vilà i un

altre a can Quim Ramon, el primer més de dretes i
l'altre més d'esquerres. Era l'època en què cada
diumenge es feia ball. En Josep Ferrer recorda com
al centre de Can Vilà hi havia un manubrio amb el

que es feia ballar la gent. En aquells anys, les festes
eren "sagrades", hi anava tothom. I si s'havia
d'anar al poble veí, es feia amb bicicleta o amb
tartana. Era l'ocasió ideal per retrobar-se amb tota
la famüia o per buscar la parella.

En Carles Gifre recorda com a Bellcaire hi havia

qui batejava l'arribada d'aquell nou perfode polític
com "la República d'en Pastetes", en referència a
l' alcalde que aleshores hi havia a l'Escala. El discurs
dialèctic sovint arribava fins a nivells de picabaralles
considerables, explica en Carles: "Cada cop que es
convocaven eleccions hi havia murga, picabaralles
entre els de dretes i els d'esquerres. Sempre n'hi
havia un o altre que sortia a espantar al contrari".
Les eleccions més conflictives, però, van ser les
darreres, les del 1936. En Josep Ferrer recorda com
van venir uns homes a casa amenaçant alpare que

ningú sortís de casaper anar a votar. Volien que la
gent no hi anés. Un cop van marxar, elpare no s hi
va estar ni un quart d'hora tancat a casa .

Pere Gifre Albert

NascutaBegural 1894, moríel 1942al'hospital
militar de Girona, a l'edat de 48 anys. Fuster de
professió, fou alcalde de Bellcaire del 22
d'octubre del 1937 fins que s'acabà la Guerra
Civil, febrer del 39. Durant la guerra va evitar
que entrés a Bellcaire cap comitè i el conflicte
arribés a més. Durant el seu mandat, en els

darrers anys de la Guerra Civil, va ser quan es va
instal. lar el rellotge al campanar o es va fer el
cementiri actual. Acabada la guerra va ser
condemnat a pena de mort, essent empresonat
primer a Torroella de Montgrí i després a Girona,
estant uns dos anys i mig tancat, els quatre
darrers mesos ingressat a causa d'una greu
malaltia a l'hospital militar. Les seves restes no
van tomar a Bellcaire fins a l'any 1989.
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Un abans i un després...

La tensió que es vivia aquells anys va desembocar
en un 18 dejuliol del 36, quan el general Franco, des
de l'Africa, es va aixecar en armes, desembocant en
la Guerra Civil. Van ser tres anys molt durs, on en
cada casa hi va haver algun home mobilitzat o
perseguit. Un tema del qual sempre se n'ha parlat
poc. Van quedar moltes ferides obertes i encara avui
en dia és difícil de comprendre. Dels tres casos que
comentem en aquest reportatge, en Sidm Barceló
tenia 13 anys quan va esclatar la guerra i el seu pare
va estar-se amagat durant tot el conflicte; en Carles
(22 anys el 1936) va anar al front, tot i que se'n va
escapar tan aviat com va poder, amagant-se a Girona
fins a final del conflicte; i en Josep Ferrer (22 anys)
va ser mobilitzat cap al febrer del 37 i destinat
després a Guadalajara, fent-se més tard voluntari
d'aviació, arribant a fer les primeres pràcüques de
vol i estant 13 dies en un camp de concentració
abans de poder tomar cap a casa.

El vailet que llavors era en Sidm Barceló recorda
els amagatalls del seu pare durant la guerra: "En
esclatar la guerra el meupare es va anar a amagar
en un rec, cap a lesArenes. Allà hi va estardos dies
ijo liportava un cistell amb menjar. Més tard, amb
el Francisco Perich, en Maró" IVIercader ; l'Alvaro
Vilagran, van passar-se uns dies amagats a la
païssa de l'avi Forró, amagats sota un piló de
canoques de blatde moro. Perquè ningú no sospités,
no tancaven la porta amb clau. Però un dia, a la
Conxita Gifre se li va escapar una truja i van entrar
dins lapaissa. Tots espantats la vanferfora com.

vanpoder. Van marxard'allàperporeldia que van
fer esclatar el pont de Verges, que va causar un
terrabastall que arribavafins aquí. Llavors, ja era
cap al desembre, es van anar a amagar a La Cova,
a la Muntanya Gran. Allà no s'hi podia viure
d'humitat i al cap d'un temps van baixarfins a la
barraca de la vinya d'en Mercader. Baixaven a
dormir-hi a la nit, i de dia s'amagaven en unes
mates. Van estar fugint fms que es va acabar la
guerra".

A en Carles Gifre, la guerra el va tocar amb 22
anys. Va ser mobilitzat al front de Temel, a Sant
Pere de Calandre. Però va tenir la sort de poder
tomar aviat cap a casa. "Era de Serveis Auxiliars i
vaig tenir la sort que em tornessin cap a Girona
perquèm'havien d'operar. Llavors em vaig quedar
amagat a Gironafins que es va acabar la guerra".
En Carles recorda també com tot el parament de
l'esglésiava ser cremat en un camp d'en Perichjust
a la zona on ara hi ha el Local Social i el camp de
futbol. També com es van desmuntar les dues

campanes del campanar i una d' elles va ser requisada
per refondre-la en munició. L'altra, es va quedar a
Bellcaire i tot i ser esquerdada del cop de llançar-la
daltabaix del campanar, era la que encara tocava fa
pocs anys fins que es va refondreja als anys 90 per
fer les que hi ha en l'actualitat.

En Josep Ferrer recorda com a Bellcaire "quan
va esclatar la guerra hi va haver por entre els de
dretes. Passaven pel carrer els milicians, sempre
amb elmàuseralcim i realment causaven impressió.
Controlaven, per exemple, que tothom qui entrava
o sortia del poble portés salconduit". Ell va ser

mobilitzat cap a mitjans del febrer del 37, va patir de
valent la fi de la guerra, ja que va ser fet presoner i
es va passar 13 dies en dos camps de concentració
de la zona de Guadalajara. "En tots aquells dies
només em van donar menjar dos cops. El dia que em
van deixar marxar cap a casa estava tan dèbil que
en el moment de travessar la porta, el soldat que hi
havia em va donar una coça al cul... i vaig caure de
quatre grapes a terra ". Durant la guerra, s'havia fet
voluntari de l'aviació i va estar un temps a l'escola
de Múrcia, a la Base de los Alcàzares. "Allà hi vaig
conèixer un noi de la Bisbal, el qual, només amb un
mes de vol, va quedar molt malalt dels pulmons.
Eren unes condicions molt dures. I els caces eren

molt perillosos per a la salut". El 15 de desembre
del 38 el van aprovar com a pilot i el van fer tomar
a primera línia del front, cap a Guadalajara.

Després de...

Acabada la guerra, s'instaurava el que s'ha
anomenat Franquisme. Una dictadura amb tot el
poder concentrat a les mans d'un líder, Francisco
Franco. Va ser un període de quaranta anys, amb
diferents etapes intemes. La més dura, però, els
primers anys de postfranquisme, amb la cartilla de
racionament, escassetat de diners -els de la

República havien perdut els seu valor-, etc. De tota
manera, a pagès sempre es van poder passar aquells
anys de penúria més bé que a ciutat. "Als pagesos
no hi haningú que els puguifer morir de gana " diu
1 Isidre Barceló. "Va ser un cop molt dur, ens ho
controlaven tot, però tenint aliments com hi havia a

pagès, espodia sobreviure ". A Bellcaire, com a tots
els pobles, es va formar el que s'anomenavaAcc/on
Ciudadana. Era com una espècie de sometent que
vetllava per l'ordre públic al poble. "Gent com en
PepetFontoelmeupare, l'EmestoBarceló, envan
formar part. Però va ser una cosa que va passar
molt desapercebuda. Amb el temps, li vaigprendre
totes les bales almeupare " explica en Sidm Barceló.

Era l'època en què apareixia Vestraperlo. "Qui
més qui menys enfeia. A casa, era l'època en què
sembràvem arròs. Enfèiem molt. I enganyàvem al

>

Víctimes
de la Guerra Civil

a BeUcaire

Enric Amer i Alenà
Pere Clos i Casademon

Narcís Font i Coll

Miquel Font i Coll
Joan Font i Serra

Ginés Gómez i Mula

Pere Guanter i Pujol
Pere Guitart i Pujol

Alvaro Pagès i Sancho
Lluís Pagès i Sancho
Josep Perich i Frigola
Albert Pous i Serra

Ramon Puig i Comell
Joan Serra i Coll

Josep Surrell i Poch
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govern tant com volíem. No veus que la Guàrdia
Civil també es moria de gana... Mira si tenia valor
viure apagès que en Frou de Torroella em vafer un
trajo a mida a canvi d'una mica defarina". En els
primers anys de postguerra, l'Isidre hauria hagut de
fer el servei militar: "De mili no en vaigferni un sol
dia. Vaig comprar el capellà metge amb capons de
casa". En Josep Ferrer hi afegeix: "Si no hagués
estat per l'estraperlo hauria estat molt més difícil
passar aquells anys. I gràcies a això, a pagès es
feien diners, ja que qui més qui menys tothom en
feia. El que no entenc és com hofeia el governper
repartir el menjar com perquè no n 'arribés a les
ciutats, amb el que arribaven a recollir!". "Van ser
anys i anys d'anarfent i anar tirant" hi afegeix en
Carles Gifre.

En els trenta-nou anys que van de principi de
segle fins acabada la guerra, a Bellcaire s'havien
succeït fins a catorze alcaldes diferents (comptant
que no s'ha comptabilitzat el període que va del
1906 al 1916, període del qual no s'han conservat
els llibres d'actes de l'Ajuntament). I en els trenta-
quatre posteriors (1939-1973), l'Ajuntament va ser
governat ininterrompudament per Josep Maria
Camps i Casellas, clar reflex del gran poder que ha
tingut al llarg de pràcticament tot el segle aquesta

famiïia al nostre poble. Quatre alcaldes de la famüia
Camps han govemat Bellcaire per un perfode total
de cinquanta-cinc anys: Narcís Camps Bellapart
(1930-33); Josep M. Camps Casellas (1934-36 i
1939-73);NarcísCampsVilà(1973-79)iMontserrat
Bonmatí, esposa de l'anterior (1979-91).

L'Isidre Barceló recorda fins a quin nivell havia
arribat el poder de Josep M. Camps en el llarg
període en què va ser l'alcalde. "Vam aguantar
cinquanta anys governatsper la mateixa gent. Una
vegada em voliaferentrarde regidora l 'Ajuntament.
Jo li vaig dir que no. I ell em va dir: -Es que t'hi
podem obligar... Mira, ja has entrat a l 'Ajuntament.
Vaig tenir una gran discussió a casa, ja que el meu
sogre va morir a la presó sense haver tingut
1 oportunitat de tornar a casa, ni tan sols un cop
mort. L'alcalde, que era qui hauria d'haverfirmat
els papers, s 'hi va negar sempre. I llavors em volia
posar dins l'Ajuntament! Així que m'hi vaig negar
rotundament. Però en Camps em va posar al
Sindicat. En laprimera reunió, vamhaverd'esperar
dues hores en Camps i quan va arribar, en dos
minuts, va tenir tots els càrrecs repartits sense que
ningú no badés la boca. Més tard, en la segona
reunió, va passar el mateix. I sonint, em vaigjurar
que, passés el quepassés, no hi tornaria mai més".

En Sidru tampoc recorda amb massa estimació el
paper de l'església durant aquells anys: "Eren els
amos. Quan el capellà deia una cosa... tots a córrer.
Jo no anava a missa. Ja hi havia anatprou el temps
que vaig estar al col. legi de La Salle, on m 'ho vaig
passar molt malament. A Bellcaire m 'havia discuüt
més d'una vegada amb mossèn Joaquim. En aquell
temps, has de pensar que fins i tot, després de
prendre la comunió, havies d'anar afirmar".

Arriba el turisme. I després.. . toma la democràcia.
A la recta final d'aquell penode, les coses van
prendre un caire ben diferent. Cap als anys 60,
començaven a arribar els primers turistes. Era l' època
del "solymar, verdepinar, CostaBravaCatalanu".
El boom que això va ocasionar també va afectar les
rodalies, i en aquest cas, Bellcaire. "No ensfapas
cap mal el turisme" diu en Sidm Barceló. "Molta
gent ha hagut de deixar el camp perquè no s'hi
podia guanyar la vida. Si no fos pel turisme, què
hauriafet aquesta gent?"

Els turismes i vehicles a motor es van començar
a generalitzar. En Josep Ferrer, que viu a tocar de la
can.etera de l'Escala, ho ha vist de ben a prop:
"Abans de la guerra, a Bellcaire només hi havia

dos o tres cotxes. Recordo que a la carretera, si
veiespassar un cotxe a la setmanaja eraprou. Es
com dir que al llarg del segle hem passat d'anar
amb bicicleta a viatjar en avió".

I l'any 75 es moria en Franco. S'acabava un
règim per tomar a encetar-ne un en democràcia. La
gent va poder tomar anar a votar. I amb els anys s'ha
hagut de fer sovint: referèndums, generals,
autonòmiques, municipals, europees...

"Hem guanyat molta llibertat d'anar a votar,
però... de votar no en donen cap cèntím" -diu en
Josep Ferrer-. "Ipertot arreu veus notícies dolentes
dels polítics. Almenys abans si ho feien no se
sabia ". En Sidru Barceló també creu que el canvi ha
estat bo, tot i que "potser encara no tenim la
llibertatquefariafalta. Sobretot, elquenom'agrada
gens és lajustícia que tenim, on veus que els que es
guanyen més bé la vida són els lladres".

Potser en les darreres dècades ha estat quan s'ha
accelerat més l'evolució de la vida. Quan els canvis
s'han succeït amb més celeritat. Això sí, els nostres
tres entrevistats coincideixen en el fet que no
tomarien mai enrere. Les comoditats actuals en ben

poca cosa s'assemblen amb el ritme de vida que hi
havia a principis de segle.

Han estat unes pinzellades de memòria oral de
tres veïns de Bellcaire. Com han estat ells, podrien
haver estat molts d'altres. Aquesta ha estat
l'aportació de la revista "El Castell". Res més que
una petita aportació.

ABEL FONT

Els alcaldes del S. XX

Josep Perich Madrenas (20/01/1901)
Isidre Barceló Callol (1/1/1902)
Josep Llorens GironeUa (1/1/1904)
Jaume Batlle Foix (1/1/1906)
(...)
Joan Ferrer Llobet (1/1/1916)
Ponç Junqué Boada (30/9/1923)
Lluís Lambeiï Custal (26/4/1924)
Àlvaro Vilagran Gou (4/12/1925)
Narcís Camps Bellapart (15/2/1930)
Agustí Llorenç (25/5/1933)
Josep M. Camps Casellas (1/2/34)
(Comissió Gestora)
Anselm LambeII Amer (26/7/1936)
Josep Comas Feliu (22/10/1936) (dimissió
per motius de salut)
Pere Gifre Albert (28/2/37) (el llibre s' acaba
el 8 gener 1939)
8 febrer 39 (Liberación). Constitució de Junta
Gestora. Toma Josep M. Camps C ellas,
que estaria al càrrec fíns el1973
Narcís Camps Vilà (24/9/1973)
Montserrat Bonmatí Boxa (19/4/1979)
Joaquim Vilanova Junqué (15/6/1991)

Nota: entre parèntesis, la data de presa de possessió.
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Ple del 24 de setembre

Festes locals
S'acorda quines seran les dues festes locals de

l'any vinent 2000. En aquesta ocasió, els dos dies de
festa local seran el dimarts 29 i el dimecres 30

d'agost, ambdós amb motiu de la Festa Major del
poble. L'any 99 les dues festes locals havien estat
Sant Jordi i un dia de la Festa Major, però per al
2000, Sant Jordi s'escau en cap de setmana i, per
llei, s'ha d'establir la festa local en un dia laborable.

Així que s'acordava traslladar-la també a la festa
Major.

Consorci Localret
S'acorda per unanimitat dels regidors assistents

al ple l' adhesió definitiva a aquest consorci -l' acord
inicial s'havia pres el mes de gener-, després que
durant el període d'infomiació pública no s'hagi
formulat cap al. legació al respecte. El consorci
Localret està format per més de set-cents municipis
catalans, a més de la Federació de Municipis de
Catalunya (FMC) i l'Associació Catalana de
Municipis (ACM), aquestes dues membres
fundacionals. Aquest consorci té com a objectiu
principal el desenvolupament de les xarxes de
telecomunicacions locals. Segons l'acta del ple,
s'afirma que l'adhesió es fa donada "la
transcendència en matèria de comunicacions,
tramitacions administratives, intercanvi de

documentació i models de documents que edita
l'esmentat Consorci, a més de diversos avantatges
fiscals mitjançant diversos convenis de col. laboració
entre Localret i diverses administracions públiques
o privades."
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XAVI INVERSIONS, S. L.
CONSTRUCCIONS

Carrer del Molí, 54 17141 BïltMWE D'EMPOBBA
Tels. 972-78 81 11 i 908-43 37 59
Fax. 972-7881 11

Renovació del Jutge de Pau
(titular i suplent)

S' inicien els tràmits administratius per a 1' elecció
(o reelecció) dels càrrecs esmentats.

Projecte d'habüitació dels baixos
de l»edifici de la carretera

L'alcalde informa als assistents de la previsió
per part de l'Ajuntament d'encarregar el projecte
per a l'acabament de les dependències municipals i
assistencials als baixos de l'edifici de la carretera de

l'Escala. Aquests baixos han estat cedits a
l'Ajuntament en compensació administrativa per
part del propietari de tot l'immoble. Al mateix
temps, existeix la concertació formal de compra de
dos pisos i els seus respectius garatges del mateix
bloc. En aquests espais, el consistori preveu ubicar-
hi en un futur el centre sanitari i de dia del municipi.
El ple va acordar per unanimitat encarregar als
Serveis Tècnics municipals d' urbanisme la redacció
del projecte anunciat. L'objectiu és poder-lo
presentar com a obra prioritària en la propera
convocatòria del Pla d' Obres i Serveis de Catalunya,
quadrienni 2000-2003.

Infonnacioxis d'alcaldia

i regidories
- Es dóna compte de tres escrits del Gmp Municipal
d'ERC. Escrits que van ser tractats en una reunió
amb data 20 de setembre. Tot acaba en enfilar la

relació entre els dos gmps municipals en una millor
entesa i col. laboració entre ells.

- Es dóna compte de l'encàrrec de projectar i
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Calefacció - Aigua Gas - Elec

ANTONI
.nc.. ALVARADO

C/ Major, s/n
Tel. 972 78 84 92
17141 - BELLCAIRE D'EMPORDÀ
(Girona)

pressupostar nous nínxols en el cementiri municipal,
encàrrec provocat per la precarietat dels nínxols
disponibles, tant per vendre com per atendre
urgències de veïns que no en tinguin cap en propietat.
L'encàrrec i la posterior constmcció s'encarrega
amb caràcter d'urgència.
- Comptes del dinar i festa popular de l'll de
setembre. Ingressos per tiquets i rifes, 266. 500
PTA; despeses totals, 309. 114 PTA; aportació
municipal, 42.614 PTA.
- S'obre un debat sobre un futur establiment d'una

normaüva per a l'escampament de punns als camps
de conreu del municipi per regular i racionalitzar
aquesta activitat. Segons l'acta del ple, no es tracta
de prohibir-ne l'ús, sinó d'intentar controlar les
obligacions dels usuaris i intentar evitar que
s' aboquin purins de granges d' altres termes a finques
rústiques de Bellcaire. Tot això ve lligat amb
l'escàndol de les filtracions de nitrats a les aigües
públiques dels municipis veïns. Cas que, de moment,
no afecta la xarxa d'aigua potable de Bellcaire. Un
cop s'hagi redactat una normativa al respecte,
s'estudiaria la seva aprovació i aplicació en un
proper ple.
- Comptes del Casal d'Estiu: Ingressos totals pel
pagament de les quotes dels assistents, 413. 000
FTA; despeses per monitors, autocars, piscina i
material, 784.436 PTA; aportació municipal de la
diferència, 371. 436 PTA.
- Comptes de la Festa Major: Aportacions de
particulars, 704.500 PTA; despeses per orquestres,
material i àpats dels músics, 1. 705. 190 PTA;
aportació municipal per cobrir la diferència,
1.000.690 FTA.

Precs i preguntes
- Joan Geli (ERC) s'interessa per la memòria dels
monitors del Casal d'Estiu, per les previsions de
cara a l'any vinent d'aquest mateix casal i també
pels requisits que ha de reunir la persona encarregada

del menjador escolar. El tema del casal el respon la
regidora Carme Barceló, informant que la memòna
del casal és a les oficines municipals i que el proper
mes de gener s'obrirà el temiini de sol. licituds per
a l'estiu vinent. De cara a aquesta propera edició, es
donarà preferència a aquells que hagin treballat al
casal d'enguany, sempre que vulguin tomar-hi a
treballar. Pel que fa als requisits de la responsable
del menjador escolar, l'alcalde respon que la
contractació d' aquesta persona va a càrrec de l' APA
del col. legi i que l'Ajuntament, en aquest aspecte,
només hi col. labora econòmicament.

Inauguració de la reforma
de les oficines municipals

i del nou paurvulari
El diumenge 14 de novembre passat es va fer una

jomada de portes obertes i aperitiu com a inauguració
dels dos serveis esmentats. Tots els assistents van

poder estrenar oficialment aquests nous espais.
A l'edifici de l'Ajuntament s'ha fet una nova

distribució de tots els espais d' oficines. L' antic despatx
del secretari s'ha convertit en sala d'espera i despatx
de l'administrativa. La sala gran s'ha subdividit en
diferents espais: despatx del secretari i arxiu, sala de
juntes. I el despatx del tècnic municipal d'urbanisme
s'ha ampliat agafant l'espai del que era el despatx de
la cambra agràna. Amb aquesta remodelació, també
s'han instal.lat aparells d'aire condicionat en tots els
espais. Donada aquesta remodelació, la sala gran de
baix serà la sala de plens.

Pel que fa a l'escola, el mateix dia es va estrenar
el nou parvulari, adaptat a totes les normatives
actuals, el porxo per fer gimnàstica o tot tipus
d'acüvitats en dies de mal temps. I es va aprofitar
que es feien aquestes obres per repintar tota la
façana del col. legi.

Han estat les dues grans obres de l'Ajuntament,
que n'ha assumit la totalitat del cost, en aquest
darrer any.
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En la darrera ocasió en què sortíem al carrer amb
"El Castell" sota el braç era Festa Major. Una
celebració que va estar marcada pels actes més
tradicionals de cada any com són l'ofici, les sardanes,
els balls, etc. Cal destacar, però, que per primera
vegada al nostre poble vam veure una exhibició de
castellers. Eren els Marrecs de Salt, que amb una
bona acollida per part del públic assistent van
demostrar com a les comarques gironines també va
arrelant aquesta activitat tan tradicional en terres
més meridionals. Si bé és evident que no vam veure
cap dels grans castells que en aquests darrers anys
de segle estan fent història, sí que va ser ben
espectacular poder gaudir d'un acte com aquest.
Una altra novetat va ser la recuperació dels concursos
de dibuix i pintura. El matí del diumenge 29 d' agost,
tot i que la participació no va ser gaire gran, els més
joves del poble van participar en una activitat que
des de 1' Ajuntament s' ha intentat recuperar. Esperem
que l'any vinent s'hi tomi i amb més participació.
No hi faltaven tampoc l'espectacle infantil ni
l'exposició, aquest any, de vidre bufat i a càrrec de
Piter Jankowsky. Enguany, gràcies a l'empenta
d'un gmpet de joves del poble que han volgut

participar en l'organització de la festa i també al fet
que els dies d'aquesta queien én cap de setmana, es
va aprofitar per fer tres dies de celebració: dissabte
28, diumenge 29 i dilluns 30.

Les activitats festives continuaven amb la

celebració de la Diada Nacional de Catalunya -11
de setembre i l' arrossada, quejafa una colla d' anys
que se celebra a la pista poliesportiva o al Local
Social, sempre depenent del temps. En aquest cas,
ens va acompanyar un dia esplèndid i la pista va
toraar a fer el goig que fa sempre en una celebració
com aquesta. Per segon any consecutiu, l'animació
musical va anar a càrrec del gmp Cocktail Músic,
amb en David Pellicer i la Cecüia Bamosell.

Entràvem a la tardor, i els que van tenir ganes de
pedalar ho van poder fer de valent amb una nova
edició de la Festa del Pedal. Pel que es va veure, la
bicicleta fa por a molta gent, ja que la participació
ha estat la més baixa de totes les edicions que s'han
fet fins ara. L'organització anava a càrrec, un any
més, de l'Ajuntament i l'APA del col. legi. Tot
indica, segons ens han fet saber, que l'any vinent es
podria intentar canviar la data de celebració d' aquesta
trobada.

Si sempre hem reconegut que a Bellcaire l'escola
és un nucli dinamitzador d'activitats per a tot el
poble, això es fa palès sobretot en la temporada de
les castanyes, que enguany va ser el diumenge 14
de novembre, amb animació infantil a càrrec d'en

Robert Pellicer i amb una exposició de bolets
realment espectacular. Tot i que els pares i mares
que els van anar a caçar van patir fins a l'últim
moment per por de no trobar-ne, la varietat que van
exposar a l'aula va provocar que tothom coincidís
en afirmar que era una de les exposicions més
reeixides de les que s'han fent en els darrers anys a
l'escola. A part de les castanyes, aquells a qui no els
agraden van poder tastar també aquest any una bona
varietat de coques fetes per les mares i pares de
l'APA. Tot fa pensar que si quan es va imposar la
Reforma tots patíem pel futur del centre, ara podem
tomar a estar-ne orgullosos veient com toma a
créixer i es refò d'aquell ensurt.

A través de la mateixa associació que en els
darrers dos estius ens ha ofert un concert a la plaça
del castell, també el mes de novembre (diumenge
21) va passar per Bellcaire una Ruta de cotxes
antics. Una ullada als inicis de l'automobilisme.

Van ser 14 vehicles restaurats, peces de
col. leccionista, que van arribar a Bellcaire a mig
matí i qúe s'hi van passar una estona fent un
refrigeri. Tot un museu sobre rodes.

Ija que ha arribat la fred, també fem referència a

les activitats d'hivern que ha programat un any
més l'Ajuntament; Enguany són aquestes: . Curs de
natació per a nens i nenes de 3 a 12 anys i natació per
a adults a la piscina climatitzada de Palafrugell;
aeròbic i manteniment; activitats físiques per a la
gent gran; balls 3e saló; curset de sardanes amb en
Joan Janoher i en Francesc Pellicer; i classes d' anglès
per a adults. A grans trets, s'ha aconseguit consolidar
aquestaofertad'activitats d'hivem. Així, s'hadoblat
la inscripció en aeròbic i manteniment; s'ha
consolidat la d'activitats físiques per a la gent gran;
es recupera en Francesc Pellicer com a monitor de
sardanes; s'han apuntat catorze parelles al curs de
balls de saló; i de moment... falta gent per poder
iniciar-se les classes d'anglès per a adults. De totes
maneres, tots aquells que vulgueu participar en
qualsevol d'aquestes activitats, encara ho podeu fer.
Cal formalitzar la inscripció a l'Ajuntament dilluns,
dimecres o divendres de sis a vuit del vespre.

Per cloure aquest recull de festes i celebracions,
apuntem dues novetats: la primera és que passades
les diades nadalenques es farà un curs de cuina
organitzat per l'Ajuntament. Una iniciativa que es
planteja, en aquesta primera edició, com a prova. En
el seu moment es farà pública la informació detallada
d aquest curset. I l'altra novetat és que un grup de
bellcairencs ha fet saber que està treballant per
intentar recuperar la celebració del camestoltes.
Esperem que arribi a bon port.

. - o
Taller Mecànic

GERMANSHERÈDIAs. a.

BELLCAIRED'EMPORDÀ

EXCAVACIONS

Mas Pantaleó - Tel: 972 78 81 38
BELLCAIRE D. EMPORDÀ

> . '. l ' ./
KESTAUllAWF

IALITZAT EN CARNS A LA BRASA

Reserves: Tel. 972 78 81 40

Plaça dd Castell BELLCAtRE D' EMPORDÀ

e íu es

Pepita Bahí Gatius

C/ del Molí, 16 - Tel: 972 78 81 30
BELLCAIRE D.EMPORDÀ
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Encara no fa un any que va començar a practicar

el tir olímpic, en la modalitat de carrabina d'aire de
mires obertes, i ja és sotscampiona estatal en
categoria cadet per equips. Un títol que va aconseguir
com a component de la selecció catalana cadet en el
campionat estatal que es va celebrar el mes de
novembre passat a Granada.

A la Carolina, que ara té 15 anys, sempre l' havien
atret les escopetes de balins, com ara les de les fires,
però va ser quasi per casualitat que es va engrescar
a apuntar-se a aquest esport. Va ser pels volts de la
Setmana Santa passada, quan sense massa
convenciment li va demanar al seu pare que l' apuntés
en un club de tir. Ell tenia coneguts al Club Tir
Olímpic Girona i ben aviat va començar a tirar amb
una carrabina d'aire de mires obertes. A nivell

competitiu, ja va començar a demostrar cap on
anaven els trets el mes de setembre, en el Campionat
de Catalunya que es va celebrar a Sabadell, on
quedava cinquena de la seva categoria. Aquells
inicis s'acabarien de consolidar amb la medalla de

plata per equips, amb la selecció catalana a Granada.
En categoria individual feia el novè millor registre.

Per practicar aquest esport, s'ha de desplaçar
cada dissabte a Girona. Hi va amb el seu pare, que
també s'hi ha afeccionat i aprofita el viatge per fer
alguns trets. Hem dit cada dissabte. Però cal afegir-

DISF IBE , S.A.
Ctra. l'Escala, s/n
17141 - BELLCAIRE D'EMPORDÀ
Telèfon: 972 78 82 38
Fax: 972 78 84 80

hi "cada dissabte que no hi hagipartit defutbol".
Perquè aquesta és l'altra gran afecció de la Carolina,
quejuga amb l'equip C de la U.E. l'Estartit, equip
que actualment va al capdamunt de la classificació.
I és que el futbol ja ve de més lluny. La Carolina
havia començat amb el F.C. Bellcaire, amb els nens,
fins que va arribar al punt que va haver de fitxar per
un club que tingués equip exclusivament femení.
Aquesta és la segona temporada que juga amb
l'Estartit, un club que té un equip a la primera
divisió. Però "no és cap prioritat arribar al primer
equip, perquè les seves jugadores tenen molta
pressió. Nosaltres anem a gaudir jugant afutbol,
mentre que en elprimer equip van a guanyar ens
diu.

A l'hora de mostrar les preferències per un o altre
esport, no es vol mullar i diu que són dues coses
molt diferents. "En el tir es necessita molta

concentració, mentre que elfutbol és moltmés actiu
í desfoga molt" explica. L'únic problema que troba
és que en el tir olímpic hi ha molt poca gent que el
practiqui i a més, hi ha molts prejudicis per part del
públic en general, que el considera un esport bèl. lic.

Des de la redacció de "El Castell" l'encoratgem
a seguir en aquesta línia i li desitgem que assoleixi
tots els seus propòsits tant en tir com en el futbol.
Felicitats!

L'/'TTÏP

RESTAURANT

HOSTAL DEL CAÇADOR

DISTRIBUÏDOR DE: FnpQrt
SOBRESTANY Per reserves:

Tel. 972 78 84 19
972 78 85 37

í el n o

El grup especialitzat en música tradicional
Trifolium ha acabat el mes de novembre passat la
sevaprimera gravació en estudi. I en aquesta gravació
hi ha intervingut activament el nostre veí Robert
Pellicer, que forma part d'aquest gmp gironí ambja
quatre anys de trajectòria, tocant les whistles, la
flauta dolça, el saxo i fent de mestre de danses. El
disc en qüestió consta de cinc temes, amb una
durada total d'uns vint-i-cinc minuts, entre ells la
"Masurca Can Tirol. la", el primer tema compost
per en Robert, que ens explicava que "és una
masurca que vaig compondre i quejafeia quasi mig
any que l 'anàvem tocant. A l 'hora de gravar-la ens
trobàvem que no sabíem quin nom posar-li.
Discutint-ho amb els altres components del grup
em van dir d'on havia sortit. I jo els deia que de
casa, de Can Tirol. la, fet que ens va donar peu a
batejar-la senzillament així". A part d'aquesta
masurca, el disc incorpora també els temes "3,2, 1,
polka", una peça que inclou dos temes: el Cercle
Cirquesià i una polka; "Polkes saxo", que són tres
polques irlandeses lligades entre elles; "Xampanya",
un tema que podria ser típic de grups com "Clau de
Lluna", aquíversionatalamaneradels "Trifolium";
i el "Màquina Reel", que és el tema més diferenciat
del conjunt de la gravació, on sobre una base rftmica
molt disco o màquina, els diferents instmments hi
vanjugant afegint-hi melodies de cançons populars
irlandeses.

El gmp Trifolium actualment està fonnat, a part
d'en Robert, per la Tere Cano -acordió cromàtic-,
en Xavi Castanys -mandolina i mandola-, l'Alba
Codina -violí-, en Ferran Codina -contrabaix- i en

Francesc Rovira -guitarra acústica-. Tots ells han
actuat en els darrers anys a Bellcaire el dia de
Bandera de Catalunya, fent un recull del seu repertori
al carrer abans de la representació a la plaça.

L'espectacle que'porten en les seves actuacions es
basa en fer ballar els espectadors amb danses
tradicionals d' arreu. Des de balls de parella (polques,
xotis, passos dobles, valsos, masurques, etc.), passant
per balls de gmp, amb mestre de danses incorporat
i concert de temes tradicionals i propis.

En Robert Pellicer, doncs, es va obrint camí en
aquest difícil món de la música i més en un sector
avui dia tan minoritari com és la música tradicional

on s'intentafer coses però sense acabar de tirar,
on els mitjans de comunicació hi dediquen pocs
espais i si hofan és en horaris molt minoritaris".
Amb els Trifolium ha actuat en llocs com la Festa de
la Sal de l'Escala, el III Folk Rural de Pardines, el
Festival du Violon de Belvis (Aude francès), la 2a
Nit de música celta de Vallfogona del Ripollès, a la
plaça del Rei de Barcelona o en terres alemanyes, en
un festival a Rheda - Cliedenbrück.

Així, si l'any passat "El Castell" es feia ressò del
CD de Bandera de Catalunya, enguany cal parlar
d'un altre producte musical: el que acaba d'editar
Trifolium. Tothom qui vulgui escoltar aquest
producte no ha de fer altra cosa que posar-se en
contacte amb en Robert o bé tmcar al telèfon del

gmp, el 610. 432331.

fE T^ RC:A
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Tróquía Parròquia

a la sala d'annes í altres obres
En els articles anteriors he comentat per mitjà de tres

documents de l'Arxiu Diocesà de Girona quan, com i per
què el temple parroquial de la nostra parròquia passà de
l' església vella de St. Joan al Uoc actual. En el present article
voldria comentar quelcom com deuria ser aquest edifici
quan era la suposada sala d'annes i algunes conseqüències
pràcüques al convertiï-lo en temple.

Certament que d'antuvi quan hom entra dins d'aquest
temple i sap que allò era part del castell i des d'aUà dins veu
queés unaplantarectangularde grans dimensions, altíssima,
només amb obertures de la part de migdia (porta i rosassa
-finestra rodona on fa uns 5 anys hi col.locàrem el vitrall de
la Divina Pastora-) i amb unes altres dues finestres
d'espitUera, cegues, a la paret del cantó de ponent, sense
reflexionar es pensa que així deuria ser més o menys la
suposada sala d'annes ija se la imagina amb tota aquesta
alçada.

Però... el que fou sala d'annes tenia de fet la mateüca
altura i dimensió que el temple actual?

No hi ha dubte que les quatre parets mestres corresponen
a l'edifici de l'antic castell. M'he entretingut a mesurar-ne
el gnüx de les quatre i he observat que totes el tenien idèntic
a la base, per damunt d'un metre deu; i que aquest mateix
gnüx el mantenien fíns al peu de les golfes; i des d'on es
bastí la meitat exterior (uns 55 cm) i això en totes les quatre
parets laterals. S'ha de notar a més que tot aquest tram
superior de meitat de gruix empra peà.es, materials i forma
de constmcció diferent a l'altre i per això, crec que tot
l'espai i constmcció que correspon al que són ara les golfes
no ho hem de considerar del temps anterior a l'església.

De fet, el tipus de constn. icció lateral de la part de les
golfesjo diria qúe pertany al model posterior al segle XW,
aixícomlesquatrefínestresrectangularsgrossesdecadascun

dels costats de llevant i de ponent; en canvi, les finesü.es
bessones d'època anterior que es troben una a la paret de
tramuntana i dues a la de migdia deuen haver sigut
traslladades d'aquí a d'altres indrets.

Donant un tomb per fora de l'edifici de dit temple
parroquial i observant les parets del matebc, no tenintja en
compte la part de dalt, hom pot veure per poc que hi pari
atenció que abans de ser església aquell edifici deuria
constar de dos pisos.

En la paret de Uevant, la del pati de l'Ajuntament, és on
es veu més clar que hi havia pis superior i planta bauca, ja que
apareixen quatre obertures cegues de pas, portes: dues a la
planta baixa i dues que correspondrien al pis. Si al que seria
el pis de dalt s'hi veu el marc de dues portes tapiades (arc i
llindes), vol du. que en ambdós costats de paret hi havia pis.
Enfront de la capella de Santa Maria hi ha una obertura per
a cada pis, i les altres dues es troben, la de planta baixa allà
on ara hi ha el lavabo de l'Ajuntament, i la del pis superior
sobresurt damunt la teulada de la sagrisüa. Totes quatre
obertures són fàcils de veure perquè aquests marcs són, en
part o enterament, de pedra blanca, la del Montgrí. Això és,
amb la pedra i la forma de la porta actual del temple i les que
hi ha en algunes portes foranes de cases importants del poble.

En laparet de ponent -la del cantó de La Tallada- apareix
el marc d'una porteta rectangular per la planta de peu pla,
cap al mig de la paret, més o menys a l' altar del Roser, i ti.es
obertures grans per al pis superior: una, de pas amb arc de
núg punt i pedra de Bellcaire, al cantó nord de dita paret de
ponent; i, les altre dues, no deurien ser de pas tot i ser grans,
sinó de Uum perquè estan una nüca més elevades que
l'anterior. S'observen eixes dues últimes pels signes de part
de les llindes, on dms de cada fínestra hi veiem els dos

fínestrals d'esquebcada cecs, que hom ha plantejat obrir-los

i col. locar-hi en cada un d'ells un vitrall. Així, sense
comptar amb les finesüres que corresponen al pis de les
golfes, hi ha obertures que haurien de pertànyer a dos pisos
-babcos i pis-.

També en la paret de migdia, la de la façana, a més de la
porta foranaque conduïa i condueix al pis de terra, observem
indicis clars del pis superior, situat al cor actual. Les restes
del marc d'una gran finestra situada a sota de la rosassa ens
les donen unes pedres negres que el deurien formar, i una
fínestra així i en dit lloc porta a entendre que abans del cor
actualja hi havia en aquest sector un pis. La rosassa actual
no ens serveix per abans de l'esglésiaja que és més pròpia
de constmcció d' església i que, a tot estü.ar, a partir de finals
del segle XVI es començà a manar que es construïssin en els
temples -per cert, no el varen constmir ni de bon tros a
plomada-. I pel que fa a la porta forana actual sabem que
aquest marc estava en la muralla del castell, davant d'on hi
ha la porta de l'Ajuntament -vegi's les fotos antigues, com
la que hi ha a la secretaria de l'Ajuntament-.

En la paret de la part de tramuntana, pel que fa a indicis
d'obertures que travessessin dita paret, només trobem uns
signes com ara un seguit altemat de manca de pedres, amb
la particularitat que aquests buits formen com una sola línia
perpendicular al terra. D'aquest fet, un servidor no sap
treure'n cap explicació segura. No m'atreveixo a afmnar si
aquests buits abans üravessaven tot el gmix de la paret i
haurien donat llum a una possible escala de cargol. D'aquí
que per a mi aquesta paret, vistes les particularitats que
oferien les altres üres, no m'aporta res al respecte.

AnaUtzats tots aquests indicis de l'existència de dos
pisos dms del rectangle del que posteriorment ha estat i és
1 església parroquial, observem que aquests dos pisos
tindrien aproximadament, si no és exactament, l'alçada i el
niveU com els corresponents a l'Ajuntament actual.

El sostre que separaria els dos no deuria ser cap
constmcció de volta, com la que tenün ara en el cor, sinó
construït per mitjà de bigues. Així m'ho indicava un
constructor quan un servidor ho estava estudiant.

Concloc, doncs, com exposava abans, que la suposada
sala d'armes tenia una alçada de la meitat de l'interior del
temple. I m'inclino a pensar que es tractava d'una sola sala.

Ara bé, sí que aquest espai tenia diferents portes, en totes
les parets exceptuant la de tramuntana. La porta de la façana
actual deuria ser amb forma triangular com apareix en les
fotografies anügues, i remarco que pel cantó de l'interior
del castell n'hi havia segur dues.

Es desüruí el pis superior, unint-lo íntegrament al de babc
quan s'adaptà per església. I també per convertir-lo en
església es degueren tapiar totes les obertures exceptuant,
per descomptat, la porta forana. I també són de l' opinió que
ja aleshores aixecaren el teulat amb el nou espai de les golfes
actuals amb el projecte de més endavant cobrir la volta, la
que ara hi ha. La sagrisüa tampoc no estava constmïda quan
aquesta església fou beneïda i funcionà plenament com a
parroquial (en el pròxün arücle aportaré la documentació
que he trobat sobre la sagristia i la constmcció de la volta).

I ja per acabar aquest article, cal tenir present que les
esglésies no havien de tenir cap habitacle damunt, i que era
també norma o tendència que en tot el possible les esglésies
estiguessin aïüades exceptuant, perdescomptat, les obertures
imprescindibles amb l'exterior. D'aquí que en aquest cas
haguessin tapiat tantes obertures i unit els dos pisos.

Voldria afegir també que el terra de la nova església
tenia la incUnació pròpia del Uoc on es construí: més alt pel
cantó de tramuntana (presbiteri) que pel de migdia (entrada).

Havent-se servitja de les parets això motivà que ara i
aleshores ünguessin una església amb l'absis al nord i la
porta a migdia quan abcò no era gens habitual en aqueUa
època. Només repasseu les esglésies de l'entom i veureu
que quasi totes, per no dir totes, tenen l'absis encarat a
orient. És el cas de l'església de St. Joan, la capella de Sta.
Mana, Albons, la Tallada, Marenyà, Tor, Sta. Caterina,
Verges, Torroella, Jafre, La Font Santa, UUà...

Del que aleshores feren ens en seguim servint.

JOSEP RIERA I BERGA

OBRES i RESTAURACIONS

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

BELLCAIRE D.EMPORDÀ
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cíí^ítats
Una de les primeres feines que fem les mestres

quan comencem el curs és planificar les activitats
que farem al llarg de l'any, tant les d'aquí amb els
nens i nenes de Bellcaire, com totes aquelles que
farem conjuntament amb la mainada de la ZER.

Algunes de les que hem fet aquest primer trimestre
han estat:

La festa de tardor. El 29 d'octubre almatí vam fer

tallers diversos on grans i petits conjuntament vam
elaborar panellets, desgranar magranes i buidar i
preparar carbasses pel halloween. A la tarda jocs
amb elements de tardor, danses i berenada amb allò

que haviem preparat al matí.
Teatre a Torroella. Els nens i nenes d'Educació

Infantil van veure Llunàtíc, on un personatge es
convertia en pallasso, mag i músic i ens parlava
d'una cosa tan abstracte com el temps. Però als
petits va deixar bocabadats amb els seus recursos
plàstics, de llum i so. Uns dies més tard els nois i
noies de Primària van assistir a l'obra Insomni, en la

qual el personatge principal viu aventures inèdites
a causa de la seva afició a llegir. Entre les rialles, el
rerafons de l'obra ens demostra la importància que
tenen els llibres en la nostra vida i la gran quantitat
de coses que d'ells en podem treure.

Aquest curs vam decidir a nivell de ZER que la
Setmana Cultural que sempre s'havia fet a la
primavera la fariem en dues parts: dos dies ara al
novembre i tres dies al segon trimestre. Així doncs
hem anat a Girona on hem dut a terme un seguit
d'activitats culturals:

La caputxeta vermella. Hem vist una adaptació
del conte en anglès posada en escena de manera tan
expressiva i divertida que grans i petits van poder
seguir perfectament el fil de l'obra i passar-ho bé
escoltant, mirant i participant de les peripècies

d'una Caputxeta força trapella i un llop, en canvi,
bastant bonàs.

El Trencanous. L'endemà vam veure aquesta obra
en ballet que ens va deixar a tots i totes encantats.
Nens i nenes des de P-3 fins a 6è i adults vam

disfrutar amb la música de Txaikovsky i la posada
en escena dels ballarins.

Museu del cinema. A la tarda d'aquests dos dies hi
vem realitzar diversos tallers i activitats relacionades

amb el món de la imatge.
Per tal que aquestes activitats puguin ser

vertaderament profitoses, es treballen tant abans
com després de la sortida. Així, doncs, continguts
de Coneixement de l'Entom, Llengua oral i escrita,
Llengua Anglesa, Llenguatge Plàstic o Musical...
que estan inclosos en l'activitat, s'analitzen i s'hi fa
una aproximació des d'un punt de vista escolar.

En sortides, festes i activitats conjuntes
considerem d'especial trascendència el treball
d' actituts, valors i normes, que ens ajuda arelacionar-
nos de manera positiva amb els altres i en definiüva
a ser una mica millors.

: c ' de
esco es mrals de

a

El proppassat dissabte 13 de novembre va tenir
lloc al nostre poble una trobada de mestres procedents
d'escoles mrals de diferents indrets de Catalunya.
Aquestes trobades es realitzen periòdicament des
de fa onze anys. I de l'organització de les mateixes
se'n fa càrrec el secretariat de Zones d'Escoles

Rurals, que va sorgir a partir del Moviment de
Renovació Pedagògica.

Malgrat les pluges i el fort vent de llevant, una
quarentena de mestres es van animar i van arribar

fins a Bellcaire -seu de la ZER Montgrf- per tal de
compartir experiències en els àmbits d'educació
infantil, educació primària, llengua anglesa, educació
artística musical, i educació especial.

Es van formar diferents gmps de treball relatius
als corresponents àmbits i, en acabar, cada gmp va
aportar les conclusions a les que havia arribat, que
seran el punt de partida de la propera trobada, que
tindrà lloc el mes de febrer vinent al Solsonès.

Les mestres valorem com a positives i molt
enriquidores aquestes reunions perquè ens permeten
estar en contacte i treballar conjuntament amb
d'altres mestres que, com nosaltres, treballen en
zones mrals i, per tant, es troben en situacions i
problemàtiques similars a les nostres.

.ient
Amb aquestes ratlles voldríem agraïr a

l'Ajuntament de Bellcaire d'Empordà i a l'A.P.A.
del C.E.I.P. El Rajaret el seu suport i la seva
col. laboració per la millora de la nostra/vostra escola.

Aquest curs escolar ha crescut en número
d' alumnes, ha augmentat la seva plantilla i també ha
millorat en infrastructura.

Gràcies a l'interès per part de l'Ajuntament en
dur a terme les millores a l'edifici, gràcies a la
col. laboració per dotar de material a l'escola i a la
seva gran estima per aquesta també seva escola,
s'ha aconseguit que el C.E.I.P. El Rajaret CREIXI.
Tots aquests fets demostren que tots plegats ens
sentim més nostra l'escola, que l'estimem, i és

aquesta estimació, en definitiva, la que repercuteix
sobre els vostres fills. Fa que vinguin a gust a
l'escola, que s'hi trobin bé.

Es l'ESCOLA RURAL la que dóna vida al poble
i per això plegats hem de continuar lluitant i hem de
continuar encoratjats a seguir tirant endavant aquest
model d'escola en el que hi creiem fermament.

Desitgem que' aquesta col. laboració entre tots
plegats sigui PER MOLTS ANYS.

?A.'
..< . .

A la tardor les nostre energies es concentraren en
preparar la festa de la Castanyada.

Després de molts dubtes, ens vàrem decidir per
fer una exposició de bolets i fruites de la tardor, amb
un pessimisme general per la manca de pluges i la
seva equivalència a la manca de bolets.

Per sort, al final aconseguírem una bona collita i
va ser tot un plaer el muntatge de l'exposició.

Com a innovació d' aquesta festa de la castanyada,
s'ha afegit a les tradicionals castanyes i moscatell
una paradeta de coques que va tenir molt d'èxit.

Una vegada organitzada la Castanyada, la nostra
tasca ha estat organitzar per primera vegada unes
activitats extraescolars que seran de dos tipus. Una
d'infomiàtica, per als nens i nenes grans i l'altre,
que ha tingut també una bona acollida, de ceràmica
i arts plàstiques. Aquestes activitats començaran el
desembre i esperem que sigui una bona experiència
tant per als nens com per als pares.

L'APA DE L'ESCOLA
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O ÒPTICA 'iESC

Ulleres graduades i de sol
Lents de contacte
Audiòfons

Accessoris òptics

C. Maranges, 13 - Tel. 972 77 09 86
17130 L.ESCALA

RENOVACIÓ 1 DECORACIÓ D. ESTABLIMENTS
CONSULTING D.OBRES

Closa del Llop 31
L.ESCALA

Tel. 972 77 04 71
Fax: 972 77 36 03

ARTICLES ESPORTIUS
COPES. TROFEUS

^^

^ e 6 ç CARME BARCELÓ 1 GIFRE
Avda. Ave Maria, 53
Tel: 972 77 17 53

L'ESCALA
ALT EMPORDÀ

Papereria tècnica

Rda. Pedró, 10/12 - Local 1 - Tel. i Fax: 972 77 27 50

17130 L'ESCALA (Alt Empordà) 21

Desembre 1999 Desembre 1999



mé. . j mèdi<

Compost d'hidrogen í oxigen, de fórmula H,0
L'aigua és la substància més important que

existeix, tant pel que fa al seu paper a la natura
(sense aigua no hi ha vida) com pels seus
innombrables usos. Durant segles fou considerada
com un element químic; quan és pura (aigua
destil. lada) és incolora (almenys en capa prima),
inodora i insípida. Congela a 0° C (32 F. ) i bull a
100° C (212 f. ).

Els animals i les plantes presenten continguts
d'aigua molt elevats (del 60% al 95%); la seva
importància fisiològica deriva de les exü-aordinàries
propietats físiques i químiques (dissolvents,
ionitzants, de termoregulació, etc. ) que posseeix.
En els organismes pluricel. lulars es distribueix en
tres compartiments: espai intracel. lular (dins de les
cèl. lules), espai instersticial (medi intem) i espai
entercel. lular (aigua circulant).

L'aigua és important. No podem imaginar cap
forma de vida sense la seva presència, tant en el
nostre planeta com fora d' ell; és un element bàsic en
la composició del nostre cosj'a que arriba a constituir

.

2'

el 60-65% del nostre pes d'adult. En els nadons
aquesta proporció arriba al 90%. Els òrgans més
rics són els músculs, la pell i la sang; els ossos són
els més pobres en aigua.

L'aigua és el vehicle general que posa en relació
tots els teixits de l'organisme i que transporta totes
les substàncies nutritives o de rebuig. Es el líquid
dissociatiu per excel. lència, que fa que la majoria
dels cossos que s'hi dissolen es desdoblin en els
seus ions. El seu gran calor específic afavoreix
l'emmagatzemament d'energia calòrica en la seva
massa, permetent la regularització de la temperatura
en l'organisme.

Les persones obtenim l'aigua necessària per
viure, dels aliments rics amb aigua com són algunes
fmites, verdures, llet, etc; també del metabolisme

dels aliments que es transformen en energia i aigua
i, sobretot, de l'aigua que prenem com a tal, o amb
infusions, brous o begudes comercials.

Durant un dia (24 hores) tenim unapèrdua d' aigua
molt important, que podem xifrar entre 2-3 litres.

Per l'orina perdem entre 1 i 2 litres al dia, per la
femta (el 80-90% de la seva composició és aigua),
i tenim unes pèrdues que s' anomenen insensibles de
800-1000 cc dia (la suor, la respiració,
l'expectoració).

L'organisme, per evitar els desequilibris
hidroelectrolítics, té uns reguladors en el cervell
que ens donen l'alarma: LA SET. En les persones
grans la sensibilitat d'aquest mecanisme va
disminuint amb l' edat i per això els hem d' aconsellar
i receptar la ingesta d'aigua. La quantitat diària
d'aigua ha de ser propera als dos litres. Solament a
les persones amb insuficiència renal se'ls limita la
quantitat diària.

L'alta proporció d'aigua a l'organisme dels nens
petits motiva que les diarrees i vòmits puguin donar
problemes de deshidratació amb facilitat i més
accentuats a l'estiu.

En els problemes d' estrenyiment, els respiratoris,
els de la pell, els urinaris (infeccions i càlculs),
insistim en la ingesta de l'aigua.

L'aigua no engreixa; tant és que es prengui
abans, al mig, després o fora dels àpats.

Cal advertir de la necessitat de prendre sempre
aigua controlada sanitàriament, per evitar la
transmissió de les malalties anomenades hídriques,
anomenades precisament així perquè el seu vehicle
de propagació és l'aigua: tifus, hepatitis A, còlera,
diarrees per enterovims, làmblies, amebes, etc.
També tenim les malalties provocades pels
components químics que pot portar l'aigua. En la
nostra àrea, són els nitrats. Tant els que provenen de
les granges (purins), com del sòl per l' excés d' adob.

Considerant que al llarg de la nostra vida passaran
gran quantitat de litres d'aigua pel nostre cos, cal
que aquesta reuneixi les condicions necessàries per
a la nostra salut, i que no pugui causar malalties. Per

aquest motiu sempre cal consumir aigua tractada,
queésl'únicaquepotdonarlesgarantiesnecessàries
malgrat el seu gust de clor, o bé prendre aigua
envasada.

He d'acabar aquest article recordant que l'aigua
és un bé comú i escàs i que no la podem malgastar
perquè correm el risc d'esgotar un dels recursos
més importants del planeta. Com he assenyalat al
començament: sense aigua no hi ha vida.

NARCÍS PRAT I SÀBAT

METGE
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El mes d'octubre passat va començar una nova temporada esportiva per al C.F. Bellcaire i també per als
joves del C.F.B. l'Empordanet, que representa la base dels pobles de Bellcaire, Albons, Vüadamat i a partir
d'aquest any també de Verges. Al Bellcaire, en Jaume Aupí ha tornat a assumir la presidència del club,
després que en Francisco Alonso no pogués continuar a causa de raons professionals i laborals. Tot i la novetat
que ha suposat que els pobles veïns s'unefadn per gestionar conjuntament el futbol de base, a Bellcaire, la Junta
Directiva continua recalcant que una temporada més l'equip directiu està fonnat pel mateix grup de persones
"malgrat que ens adonem que es fa molt difícü seguir, ja que cada vegada va minvant més l'afecció i no es
produek cap relleu generacional. AKÒ comporta descens en el número de socis i menys assistència ak
partits". Com a novetat respecte anys passats, els partits a casa del primer equip es juguen aquest any els
dissabte, en Uoc dels diumenges com es feia fíns ara.

Pel que fa als primers mesos de competició, cal dir que la marxa del primer equip està essent molt positiva.
Esperem que continuï fíns a fínals de temporada i s'assoleixi una classifícació ben rellevant. Pel que fa als
afeccionats, cal remarcar un cop més que cal tot el suport a aquesta entitat.

En aquestes planes hem incorporat fotos dels equips mfantil i cadet del C.F.B. l'Empordanet, les pIantiUes
des de futbol-7 fins a cadets i els calendaris de partits fíns a fínals de temporada. En una propera edició de
"El Castell" esperem poder publicar totes les fotos de tots els equips, fent així un reportatge més ampli de la
marxa dels equips.

CLUB FUTBOL BASE

L'EMPORDANET

Ricard Amaya (l'Escala), Joan Aupí (l'Armentera), Ferran
Ayuso (Verges), Dani Borrella (l'Armentera), Amador
Caballero (Verges), Xavier Carreras (Viladamat), Fehah
el Cachtoli (Verges), Lluís Fontana (Verges), Jordi Grau
(l'Armentera), Ivan Morante (l'Escala), Jordi Olivares
(Bellcaire), Sergi Palau (l'Escala), Joel Pera (Bellcaire),
Joan Perafen.er (Viladamat), Amau Poch (l'Armentera),
Esteve Prats (Vila-Robau), Albert Quintilla (Foixà), Josep
M. Rocas (Viladamat), Aleix Rodríguez (Albons), Ignasi
Serra (l'Escala), Enric Teixidor (Jafre) i Miquel Angel
Velarde (Viladamat).

Marc Alabau (Viladamat), Joan Anoro (Albons), Joel
Batlle (Ultramort), Sergi Casas (Serra de Daró), Marçal
Darnaculleta (Bellcaire), Albert Feixas (Torroella de
Montgrí), Marc Feixas (Parlavà), Eduard Ferrer (Verçes),
Robert Figueras (la Tallada), Sergi Fortià (Verges), Alex
Garcia (Torroella de Montgrí), Eduard Garcia (Albons),
José Alfredo Gutiérrez (Jafre), Gabi Herrera (Bellcaire),
Jordi Homo (Albons), Narcís Isem (Montiró), Miquel
Pastoret (Torroella de Fluvià), Amau Planas (Viladamat),
Albert Riera (Viladamat), Jordi Torrent (l'Armentera),
Albert Urtós (la Tallada) i Albert Ventalló (Cervià).

David Aguilera (Bellcaire), Albert Alabau (Verges), Jordi
Albó (Sen-a), Jordi Bossacoma (Corçà), Eloi Coll (La

Sala), Jordan Cortés (l'Escala), Gerard Daza (Parlavà),
Alex Gómez (Ullà), Cristian Hohnech (Viladamat), Sergi
Huertas (Verges), Josep Isem (Verges), Òscar Jurado
(Verges), Joel Paitivi (Rupià), Robert Puig (Serra), Jordi
Quintana (Albons), Raül Requena (Albons), Ivan Ribas
(Verges), Carlos Ruiz (Bellcaire), Mario Sanz (l'Escala) i
Marc Teixidor (Jafre).

Jaume Bruguera (Torroella de Montgrí), Dani Chàvez
(l'Escala), JordiDanés (Bellcaire), RobertFabri (Bellcaire),
AdriàJiménez (l'Escala), CarlaMasjoan (l'Escala), Josep
Molinas (Bellcaire), Oscar Morante (l'Escala), Eudald
Rovira (Viladamat), Sergi Vinas (Albons).

Xavier Aguilera (Bellcaire), Dennis Almazan (Albons),
Mariano Femàndez (l'Escala), Jordi Gómez (Ullà), Eric
Guàrdia (Albons), Xavier Olivares (Bellcaire), Josep M.
Peraferrer (Viladamat), Mílton Pérez (Sobrestany), Marc
Pla (Albons), Pere Solà (Albons) i Albert Urtós (la Tallada).

Abel Bosch (Albons), Marc Foix (Bellcaire), Jaume Font
(Viladamat), Sergi Garcia (l'Escala), Orioil Iglesias
(Albons), RubénLavado (l'Escala), GenísNegre (l'Escala),
Joaquim Oller (Albons), Bemat Planas (Viladamat), Joan
Adam Sagué (la Tallada), Jaume Saló (Pelacalç) i Aleix
Serra (Albons).
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fms a fínal de temporada
Tercera Regional

(G. F. BeUcaire)

Dium. 9gener/15h30'
Dsb. l5gener/15h45'
Dsb. 22 gener/15h45'
Dium. 30 gener/15h45'
Dsb. 5 febrer/lóh
Dium. 13 febrer/lóh
Dsb. 19 febrer/16hl5'
Dium. 27 febrer/lóh
Dsb. 11 març/16h30'
Dium. 19 març/17h
Dsb. 25 març/17h
Dium. 2 abril/17h
Dsb. 8 abriV17h
Dsb. 15 abriV17h
Dium. 30 abril/17h

Gualta - Bellcaire
Bellcaü.e - Sta. Llogaia

Bellcaire - Lladó (2a volta)
Sant Miquel - Bellcaire

Bellcaire - Babc Ter
Empordanès - Bellcaü.e

Bellcaü.e - Damius
Navata - Bellcaü.e

BeUcaü.e - Bàscara-B
Vilafant - Bellcaire

Bellcaü.e - Camallera
Siurana - Bellcaire

Bellcaü.e - Borrassà
BeUcaire - Gualta

Santa Llogaia - Bellcaire

Juvemls - Tercera divísió
(C. F. BeUcaire)

(Tots elspartits esjuguen en dissabte)
8 gener
15 gener. 17h
22 gener. 16h
29 gener. 17h
5 febrer. 16h
12 febrer. 17h
19 febrer
27 febrer. 17h
11 març
18 març. 17h
26març
1 abril. 17h
8 abril. 17h
15 abril
29 abril. 17h

Descans.
Sant Ponç - BeUcaü.e

Ceh.à - Bellcau.e (2a volta)
Bellcaire - Samà
Corçà - Bellcaü.e
Bellcaire - Begur

Descans. Doble Set retirat.
Bellcaire - Babc Ter

Descans. La Pera retirat.
Bellcaü.e - Girona-C

Descans. Montilivi retirat.
Bellcaü.e - Maristes-B

Gualta - Bellcaire
Descans.

Bellcaire - Sant Ponç

Cadets - 5a divísió grup tercer
(C. F.B. l'Empordanet)

(TotselspartüsesjuguenendissabteexcepteLaPera-Empordanet,
diumenge).
(Tots elspanits de l 'Empordanetcom a local esjuguenaBellcaire).
8 gener. 16h
15 gener. 17h30'
22 gener. 17hl5'
29 gener. 15h
5febrer. llh
12febrer. l5h
19 febrer
26 febrer. 15h
11 març. llh30'
18 març. 15h
26març. llh30' (dium)
1 abril. 15h
8 abril. 15h
15 abril. 16h
29 abril. 15h
6 maig. 16h
13 maig. 15h

Empordanet - Bell-Uoc-A
Sàbat-B - Empordanet

Bisbalenc-B - Empordanet (2a volta)
Empordanet - Baix Ter-B

Camós - Empordanet
Empordanet - Doble Set

Descans.
Empordanet - Forallac

Begur - Empordanet
Empordanet - Montessori

La Pera - Empordanet
Empordanet - Girona-C

Empordanet - Manstes-B
Pals - Empordanet

Empordanet - Celrà
Bell Lloc-A - Empordanet

Empordanet - Sàbat-B

Infantüs - 2a Divísió Grup 4t
(C. F.B. l'Empordanet)

(Tots elspartits esjuguen dissabte, excepte els assenyalats).
(Totselsparütsdel'EmpordanetcomahcalesjuguenaViladamat).
8 gener. 12hl5' Bak Ter-B - Empordanet
15 gener. 14h45' Empordanet - Pals
23 gener. llh45'. (dium. ) L'Escala-B - Empordanet (2a volta)
29 gener. 15h Sant Antoni - Empordanet
5 febrer. 16h Empordanet - Girona-C
12 febrer. 1 lh45' PalafrugeU-B - Empordanet
19 febrer. 16hl5' Empordanet - Salle Palamós
26 febrer. 1 lh30' Begur - Empordanet
11 març. 16h30' Empordanet - Cekà
18 març. llh30' Bisbalenc-B - Empordanet 8a
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25 març. 16h45'
2 abril. lOh. (dium.)
8 abril. 16h
15 abril. 17h
29 abril. llh

Empordanet - Calonge
Guíxols-C - Empordanet
Cristinenc - Empordanet

Empordanet - Baix Ter-B
Pals - Empordanet

Alevins - Primera divísíó grup 14
(G. F. B. l'Empordanet)

(Tots els partits esjuguen dissabte).
(Tots elspartits de l 'Empordanet com a local esjugaran a Verges).
8 gener. lOh
15 gener. 15h30'
22 gener. 15h30'
29 gener
5 febrer. 16h
12febrer. llh30'
19 febrer. 16hl5'
26 febrer. 10h30'
11 març. 16h30'
18 març. lOh
25 març. 16h45'
labril. llh
8 abril. 17h
15 abril. lOh
29 abril. lOh
6 maig. 17hl5'
13 maig. 10h45'

Sant Ponç - Empordanet
Empordanet - Baix Ter-B

Empordanet - Base Roses-C
Descans

Empordanet - Girona-C
Sta. Eugènia-B - Empordanet

Empordanet - Bisbalenc-B
Crisünenc - Empordanet

Empordanet - Begur
Banyoles-B - Empordanet

Empordanet - Cassà-B
L'Escala-B - Empordanet

Empordanet - PalafmgeU-B
Salt-B - Empordanet

Guíxols-B - Empordanet
Empordanet - Sant Ponç

Baix Ter-B - Empordanet

Beiyamí Promoció
(G. F.B. l'Empordaneti)

(Tots elspartits esjuguen diumenge, excepte els assenyalats).
(Tots les partits de l 'Empordanet com a local esjuguen a Albons).
16 gener. 10h30'
23 gener. 12h30'
30gener. llh
5 febrer. 15h30'. (dsb.)
13febrer. llh
19 febrer. 12h. (dsb.)
27febrer. llh
12 març. 12h
19 març. 10h30'
26març. llh
2 abril. 10h30'
9abrilllh

Unionista - Empordanet
La Salle - Empordanet

Empordanet - La Jonquera
Vilajuïga - Empordanet

Blanc Blava - Empordanet
Esplais - Empordanet

Empordanet - Vilamaüa
Juncària - Empordanet

Vilabertran - Empordanet
Empordanet - Camallera
Port Bou - Empordanet
Empordanet - l'Escala

15 abril. 16h. (dsb.)
30abril. llh
7maig. llh
13 maig. 15h30'. (dsb.)
21maig. llh

Llançà - Empordanet
Empordanet - Unionista

Empordanet - La Salle
La Jonquera - Empordanet
Empordanet - La Jonquera

Benjamms Preferent
la fase Grup D

El gmp, format pels equips de Sant Pere, La Salle-B, Base Roses-
C, VilamaUa, Figueres 90-C i l'Empordanet, va iniciar aquesta
primera fase el 12 d'octubre. En aquest any 2000 només resta el
partit Figueres 90-C - Empordanet, que s'ha de jugar el dsb. 15
gener a les quatre de la tarda.
Els gmps de la segona fase es faran de la següent manera: . Gmp
territorial, primers i segons dels quatre grups; la preferent,
tercers i quarts dels quatre gmps; 2a preferent, cinquens i sisens
dels quatre gmps.
(Tots elspartits de l 'Empordanet com a local esjugaran a Albons.)

PreBenjanúns
(G. F. B. l'Empordanet)

(Tots elspartits de l'Empordanet com a local esjugaran aAlbons).
Dium. 16 gener. 10h30' Esplais(l) - Empordanet
Dsb. 22 gener. 16h
Dsb. 29 gener. 16h
Dium. 6 febrer. 12h
Dsb. 12 febrer. 15h30'
Dium. 20 febrer. llh
Dsb. 26 febrer. 16h
Dium. 12 març. 12h
Dsb. 18 març. 15hl5'
Dsb. 25 març
Dsb. 1 abril. 16h
Dsb. 8 abril. 16h
Dsb. 15 abril. llh
Dsb. 29 abril. 16h
Dsb. 6 maig. 16h
Dium. 14 maig. 12h
Dsb. 20 maig. 16h

Sant Pere - Empordanet
Empordanet - A.E. Roses-A

Vilamalla - Empordanet
Base Roses-B - Empordanet (2a volta)

Peralada - Empordanet
Empordanet - Vilabertran

Juncària - Empordanet
La Salle - Empordanet

Descans
Base Roses-A - Empordanet
Empordanet - A.E. Roses-B

Esplais(2) - Empordanet
Empordanet - Esplais(1)
Empordanet - Sant Pere

A.E. Roses-A - Empordanet
Empordanet - Vüamalla

(1). Correspon a l'equip Parapent.
(2). Correspon a l'equip Paracaigudista.
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La recepta de l^àvia / Entretenünents

La recepta Bellcaíre
Quí ha dit que no es poden fer grans plats en pocs minuts??? Fins i tot

la cuina tradicional de casa nostra té plats pensats per fer de forma ràpida
i amb resultats ben garantits. En aquest cas, ha estat la M. Teresa Guàrdia
qui ens ha faciïitat la recepta del que anomenarem "suquet ràpid". No fa
falta pas més de mitja hora per tenir-Io a punt. És a dir, un altre dia que
tingueu poc temps per fer el dinar, penseu que no tot ha de ser aquelles
cosetes precuinades que mai no saps d?on han sortit.

Ingredients:

Pebrot verd

All
Julivert

Tomata

Oli, sal i pebre
Patates

Pebc (clavellada, escórpora, rap...)

Preparació:

En una cassola amb bastant d'oli, s'hi tiren 3 ó 4 talls de pebrot verd, 6 ó 7 grans d'all
tallats ben petits, el julivert també tallat ben petit, una tomata grossa o 3 de petites
ratllades i un pols de sal i de pebre. Es deixa sofregir uns minutets. Temps per tallar les
patates al gust del cuiner-és a dir, en làmines o bé trencades a trossos; hi haqui s'estima
més aquest segon sistema, perquè així agafen més gust del suquet-. Les patates, amb un
pols de sal s'afegeixen a la cassola i es remena ben remenat. Només quedarà afegir-^. s^sss

'ÏTÍ . t-t/^cio -F^f^n n-ïi-f.nn n/^-w>n<*/^ wi-; «n-^ .(- /^.. -. ^ ^/^ /, *.^lS./^ <'k ̂ r-" ̂ -^. C-/^-s^el peix que hàgim triat. Llavors s'hi posa força aigua, sempre mirant que no ay^à
cobrir-ho del tot i es deixa courc uns vint minutets més a foc ben fort. En total^^^^fc;ssfe'&^
més de mitja hora. . ^s f^^^^/ ^|

La M. Tercsa hi ha volgut afegir una dita de la seva àvia respecte a aqae^ pïj^ ̂  ̂  Ç |
Deia la seva àvia que per a aquest suquet calen senzillament tres coses: un ̂ ^ ̂ ^*w^^ ^'
amanir-lo; un liberal per posar-hi l'oli i un boig per fer foc. ^'^^^^9'^

Així, doncs, ja teniu la solució per al dia que hi hagi pressa. Això sí, no us obÍÍSçy.'
cap ingredient. Proveu-ho i bon profit!!!

'"c ^
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VLe^5, 11 18 (/26 de^ de^embr.&,
a/le^ ̂  d^ïcutcur [a/

Lïocí. Locaï/S '
Organitza: APA del col. legi i C. F. Bellcaire

Otumen^ 19 d de&^mbre/
Alf^. }1 ( tí^t de^ vniw^)

t

( i 1 i 11.

Ou^ rf^ ^ ri^g^ier. Aï/capve pre^
Eníra^ía/peí/carrer m<>U/

Í pa4^a^a//ïn^a^L(>caí/5c>cíaí/
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