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Tots els lectors continueu estant convidats a dir la vostra

a la secció de «Cartes de lectors». Cal que aquestes es diri-
geixin a l'adreça: Revista «El Castell», Plça. dels Comtes
d'Empúries, 1 17141 Bellcaire d'Empordà. Les cartes han
d'anar signades, amb un màxim de vint línies mecanografia-
des i el termini de recepció és com a màxim un mes abans de
la seva publicació. Esperem escoltar la vostra veu.
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I Castell arriba al seu número 13 i al seu cinquè any de vida. I hi arriba amb
nous aires, ja que el consell de redacció incorpora noves cares i noves ganes de
treballar. Ho considerem com un signe de vitalitat de la publicació que s'esíà
consolidant com a mitjà de comunicació local de Bellcaire.

Al IIarg de la seva encara curta història, El Castell s'ha caracteritzat per
tractar en I'apartat del tema diferents aspectes de la nostra història més recent.
I aquest número que ara teniu a les mans no n'és pas una excepció. El tema
central està dedicat a aquella generació que a principis dels anys seixanta va
engegar la iniciativa de fer teatre al poble. El teatre va ser el fii conductor
d'una sèrie d'inquietuds que anaven molt més enllà. Era el primer exemple
d'obertura de la societat al nostre pobfe. Després dels anys més foscos del
franquisme, algú s'atrevia a fer un pas més i començar a investigar i cercar
aquella llibertat que era tan necessària. Podríem dir que a partir d'aquell any
63, amb la cavalcada dels reis mags, començava una transició, tot i que sempre
s'hagi considerat com a "transició" el període que va de a mort del dictador
(1975) fins a les primeres eleccions municipals (1979).

Fruit de les ganes d'anar renovant a cada exemplar el ;ontingut i les
seccions de la revista, amb l'entrada al nou any. A partír del proper número
incorporarem una nova secció que creiem que pot ser molt interessant per
a tots els lectors. Es tracta de I'àlbum fotogràfic. Aquesta secció, que veureu
amb un paper color sèpia encartat just al mig de la revista publicarà reculls
de fotografies antigues. En un bon principi recollim fotografies antigues que ha
anat recopilant en els últims anys en Francesc Pellicer. Però per fcr la secció
al màxim de rica, us convidem a tots a fer-nos arribar també aquelles imatges
que tingueu guardades i que creieu que poden ser interessants per publicar.

Pel que fa a novetats dels darrers mesos, des d'aquest editorial volem
destacar sobretot la reactivació de la Comissió de Festes. Una colla de noies,
inquietes per l'estancament del jovent pel que fa a col-laboració amb actes
del poble, s'ha decidit a entrar activament a la Comissió de Fesíes i dir-hi
la seva per tal que les diferents festes que es puguin fer a Beilcaire tornin
a agafar volada. Segur que hi hauria molts altres joves que hi podrien estar
interessats. De moment, però, una felicitadó per a aquestes noies que han
entès que la millor manera d'estar bé amb la Festa Major o la festa petita és
participar-hi activament i treballar per fer realitat aquelles activitats que els
agradaria incorporar a les diferents cclebracions.

Quan aquesta revista surti d'impremta ja haurà passat Setmana Santa, com
cada any amb Bandera de Catalunya i la Marxa del Xino-xano. Esperem que
hagin sigut tot un èxit. I en els darrers mesos s'ha fet realitat I'acondiciament
de l'interior de I'església; s'ha recuperat el carnaval; I'Ajuntament ja té els
plànols dels serveis que es volen instal. lar a I'edifíd de la carretera; et primer
equip del futbol està fent una campanya excel. lent...

Fets, tots aquests, que trobareu explicats en aquest tretzè Castefl que surt,
com és habitual, coincidint amb la Festa de la Divina Pastora. Esperem que
la gaudiu al màxim, de la mateixa manera que acolliu amb interès la vostra
revista. Fins a l'agost!
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Emplau molt adreçar-me un cop més als veïns de Bellcaire des d'aquesta plana de
la revista delpoble, que arriba precisament al número 13. I com en els darrers quatre
anys, tinc roportunitat defer-ho en una data ben assenyalada, en aquest cas lafesta
petita, la que anomenem Festa de la Divina Pastora.

Vullfer notar que defestes, tots els pobles en tenen. Tothom celebra un dia o altre
la sevafesta major, igual com tots els pobles tenen coberts els serveis bàsics (escoles,
parvulari, dispensari municipal... ).

A Bellcaire, però, tenim una cosa que ens diferencia dels altres pobles veïns i d'altres
de 'laprovíncia o de Catalunya. Tenim precisament Bandera de Catalunya-la fi del
comtat d'Empúries, un espectacle de teatre medieval que requereix molt d'esforç, molt
de treball, molt de neguit per part de força persones. I considero que encara no són
suficients, n'hi hauria d'haver més. Entenc que uns no hipoden col. laborar perquè ja
són massa grans, altres perquè són massajoves, uns altres perquè tenen compromisos
familiars, molts perquè no els preocupa... Per a alguns és més còmode quedar-se a
casa, fer festa, etc.

Ara bé, tothom vol els seus drets, tothom vol que les coses del poble funcionin molt
bé. Tothom vol que la seva vida se Ufaci cada dia un xic més còmoda. Tothom reivindica
millores. I em sembla que a part de tot això, tots, dins les possibilitats de cadascú,
hauríem de posar el nostre granet de sorra per tal de millorar Bandera de Catalunya,
queja ha superat amb tots els seus pros i contres les dues dècades d'existència.

Voldria que tots i cadascun de nosaltres féssim un examen de consciència per veure
sipodemfer alguna cosa més per Bellcaire. Crec que sería una gran cosa que tots
col. laboréssim una mica més amb Bandera de Catalunya, del qual tots n'hauríem
d'estar orgullosos.
De tota manera, a uns i altres, moltes gràcies i que üngueu una bona Festa Petüa, la
festa de la Divina Pastora.

artes dels lectors

Benvolguts veïns,

Fa dies vaig acabar de llegir un llibre que parlava de medicina i de qui la representava. Aquell senyor
que molts de vosaltres heu conegut: el metge mral. Un home a qui tothom respectava per la seva tasca
tan important per la salut de tothom. Una persona que es podia trobar tant de nit com de dia. A qui
malauradament li faltaven mitjans dels que per sort actualment disposem.

Sabíeu que... Sanitat preveu que només amb un dia a la setmana d'assistència sanitària n'hi haprou???
Devem ser el poble més sa de l'Empordà. Doncs bé, uns senyors preocupats per aquesta qüestió van
parlar amb aquests dos grans professionals que tenim i van arribar a un acord: l'Ajuntament pagaria el
quilometratge i disposaríem de metge i practicant tres cops per setmana.

Realment sempre hàvia cregut que aquest tipus de responsabilitats pertanyien a l'administració auto-
nòmica i no a l'administració local. Serà que els temps canvien?

M. ROSA RIEMBAU

Bellcaire í el teatre

L'any 1963 es va fer la primera cavalcada dels reis mags a Bellcaire, completada amb
una vetllada a la sala de Can Vilà. Aquella vetílada, que va comptar amb actuacions de
la mainada del poble, amb gags, escenificacions d'acudits i amb un petit pessebre vivent,
va ser el primer dels actes organitzats pel Grup Teatral de Bellcaire. Era el primer fruit
d'una colla de joves inquiets que es començaven a treure la son de les orelles en una època
autàrquica, grisa, quasi anèmica, en un país al qual encara li faltava més d'una dècada per
veure arribar allò que s'ha definit com a democràcia.

Feia dos anys que havia ambat a Albons un jove
vicari -23 anys l'any 61- que amb la seva Guzzi primer,
i amb un 2CV més tard, lideraria d'alguna manera
el sorgiment d'iniciatives en aquests petits nuclis de
la plana del Baix Ter. "Un bon dia va arribar per
Bellcaire i va convocar una reunió dejovent. Crec que
es vafer a Can Vüà mateix i allà ens va dir: -A veure si
muntem alguna cosa, alguna cosa s 'ha de moure, no ? "
explica l'Albert Font, un d'aquells joves que tenia cap
a 25 anys quan va conèixer aquell jove vicari, en Pep
Collelldemont.

D'alguna manera aquell personatge va fer ambar
una alenada d'aire fresc que es canalitzaria primer a
través del teatre, però també amb el renaixement del
futbol, el Teleclub... i Bandera de Catalunya, una colla
d'anys més tard. Cal tenir en compte que era la primera
generació dejoves nascuda després de la Guerra Civil
-feia escassament 25 anys d'aquell conflicte i les feri-
des no estaven encara ben cicatritzades- i que les acti-
vitats d'oci eren pràcticament inexistents. El control de
l'església era molt ngid i "si no anaves a missa, no hi
havia cinema" recordava un altre d'aquells joves que -
hem entrevistat per fer aquest reportatge.

Aquella primera vetllada va tenir un èxit esclatant.
Es pot dir que hi va assisür tot el poble. I és que aquells
joves van entendre molt bé com s'havia de fer per
omplir la sala de Can Vilà: "de tots els que érem de
la colla, ja en venien els nostres familiars i amics; i si
a més, actuaven els nens del col. legi, doncsja abraçà-
vem a pràcticament tothom". Tant fou l'èxit que l'any
següent s'hi va tomar, ja amb escenes més treballades
i amb dues sessions. Allò va anar creixent i ràpidament
va arrelar un moviment que va estar acüu durant prop
d una dècada. Just fins que el poble es va quedar sense
la sala del cinema de Can Vilà, a principis dels anys
setanta.
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D'aquella època en van sortir representacions
d'obres com "La funerària", "A VUagran s'hi cala
foc", "La mort venia amb taxi", "La família Reniu
estiueja", "Elmillordependentdelmón , Jo seré el
seu gendre", "Terra Baixa", "Un poca pena , "Els
milions del maletí" i d'altres que completarien el fmit
sorgit d'aquella primera representació de reis.

Aquella llavor que va començar a donar fruits a
principis dels seixanta va arrelar fort i el gmp de
Bellcaire es va caracteritzar des dels inicis per un sen-
timent assembleari. Una bona mostra n'és que en tots
els cartells sempre hi constava com a direcció "Entre
tots hofem tot". Un lema que tenia molt de sentit lla-
vors, ja que a part del sentit més peremptori del passar-
s'ho bé i escenificar espectacles, aquell moviment va
ser el que va posar en contacte els joves amb el món.
A través de la colla de teatre es descobria la democrà-

cia, els partits polítics, el moviment de la Nova Cançó
que aleshores començava a sorgir... 'Wo era res més
que organitwr actes culturals, peròfessis el quefessis,
allò eraferpolítica" recorda l'Albert Font.

I a part de sentir-se realitzats, aquells joves van
posar-se a la butxaca a tot el poble. El primer any, amb
la cavalcada dels reis, l'Albert Font recorda la sorpresa
que li va suposar veure la gent gran anant a esperar
els reis. "No ens esperàvem la resposta que va tenir
allò. Em va sorprendre molt veure com la gent sortia
mudada i encorbatada de casa.".

Aquella sana il. lusió, però, no era compartida per
tothom. Forces vives com el capellà o el mestre no
ho veien amb gaires bons ulls. En un dels primers
anys, la vetllada va comptar amb l'actuació d'en Josep
Tero i la Carme Callol, que venien de l'Escala. I en
un moment de l'actuació la Camie Callol cantava la

cançó "mareta meva, que em vull casar , on s ex-
plicava irònicament el cas d'una noia que tenia una
gran urgència per casar-se, fent entendre que havia fet
Pasqua abans de Rams. El mossèn Joaquim, que era a

UE
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la sala, ho va considerar tot un escàndol i va marxar fet

un rave. Un fet del qual se'n va parlar dies.
I l'Albert, que era un dels més grans aleshores,

també recorda com el mestre, llavors en Josep Alabau,
estava bastant ofès amb aquelles acdvitats perquè
només "distorsionaven la mainada" i que no seguien
els estudis. "I potser era verítat... Però, és clar, què
interessava llavors de l'escola?" afegeix l'Albert.

Els treballs d'assajos i preparació dels espectacles
eren de les coses més agraïdes. Com que la sala de
Can Vilà era ocupada cada cap de setmana pel cinema
s'havien de buscar locals altematius. El primer va ser
el graner de ca l'Albert Font, on, els dies en què feia
més fred, tota la colla s'arraulia al voltant d'una de les

estufes dels polls. Un altre lloc va ser l'edifici on ara hi
ha la merceria, al mateix carrer Molí. Les xefles, dis-
cussions, o tan sols les trobades periòdiques per assa-
jar obrien un ventall d'il.lusions enonne. Cal tenir en
compte que llavors, a l'escola els nois i les noies encara
estaven en aules separades i que les colles que sortien
junts rarament eren nuxtes.

Aquella colla del Gmp Teatral de Bellcaire se sentia
valenta amb tot el que feia i una de les il. lusions que
tots tenien des de feia temps era recuperar la pràctica
del futbol al poble. I es pot dir que per recuperar el
futbol, aquells joves van ser els primers okupes de
Bellcaire. L'últim camp de futbol que hi havia hagut
era de propietat privada i el seu amo l'havia llaurat
pocs anys després de la guerra. Era en el camp veí de
l'actual urbanització del Mas Duch.

Empesos per les ganes, un bon dia es van plantar
amb dos o tres tractors i van començar a planejar el
camp del Puig, just l'anterior a l'actual, propietat d'en
Camps, sense demanar permís a ningú.

En Joan Pellicer, un dels d'aquella colla recorda
com a imatge principal que s'hi va abocar molta gent a
treballar i sobretot, el cas de les estaques que envolta-
ven el camp. Aquelles estaques les van anar a serrar a
Les Dunes. Es donava el cas que hi havia hagut un foc
feia poc i que el guarda forestal els donava permís per
tallar els pins i les branques cremades. "Hi va haver
tanta col. laboració que en vam tallar més que no ens
en vam poder endur. I dels que ens endúiem. n 'hi havia
més depins bons que nopas de cremats perquè, és clar,
les branques cremades no ens servien gaire " explica
en Joan. S'hi van fer amb tanta fal. lera que el guarda
els va arribar a denunciar. Però li faltava un cap de turc.
I per aquest fi es va presentar un dia al mas Pantaleó
a preguntar qui havia estat. En Josep Mana Font li
va contestar: "hi estat elpoble", amb la qual cosa el
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desarmava, ja que no tenia a qui denunciar. En Joan
també recorda que en aquest fet hi va influir una carta
d'agraïment del Govemador Civil per la col. laboració
dels veïns del poble a apagar aquell incendi. Carta que
guardava en Josep Vilà i que va aturar la tempesta.

Un altre cas d'aquells anys va ser el Teleclub, un
local de trobada que es va obrir al carrer Major, en
un espai cedit per en Ramon Gifre. Els joves el volien
entendre més com un punt de trobada o biblioteca que
no pas com un teleclub. Però la circumstància era que
llavors l'Estat regalava la televisió amb la condició
d'obrir un Teleclub. I va ser així.

Totes aquelles activitats eren, en definitiva, les pri-
meres mostres d'obertura del tardofranquisme. Així
com arreu del país es començaven a remoure certes
estructures de poder i entraven molt lleugerament aires
de llibertat, a Bellcaire tota aquesta energia es pot dir
que va ser canalitzada a través d'aquell nucli dejoves.

Pel que fa al teatre en concret, de totes les obres
que hem esmentat més amunt, la que va tenir més
ressò va ser "Terra Baixa", tot un drama d'Angel
Guimerà, representada l'any 1966. Ressò per l'esforç
que va suposar enfrontar-se amb un text dramàtic, quan
sempre s'havien fet vodevils, comèdies o sainets; i
també per l'extens repartiment que es necessitava. Per
la seva temàtica, Terra Baixa, tocava molt la fibra a

la gent d'aquells anys. L'obra mostrava les estmctures
corrompudes de la vida "civilitwda" -la terra baixa-,
amb un personatge malvat, fals i traïdor com l'amo
Sebastià, contraposat a la bondat, la netedat de cor i la
innocència d'en Manelic. A l'entom d'aquests dos per-
sonatges, tot un elenc d'actrius i actors que van acon-
seguir allò que "els de l'Escala no havien pogut fer"
recorda en Lluís Pellicer, que aleshores era el mésjove
de la colla. Terra Baixa va ser una de les obres que
el gmp teatral va portar de gira. Va ser representada a
Cantallops i a Sen.a de Daró.

Precisament, fent Terra Baixa a Cantallops es va _
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produir una de les anècdotes més recordades pels com-
ponents d'aquell col. lecúu. Al final del primer acte hi
havia una de les escenes que feien caure la llagrimeta
a més d'un espectador: després del casament entre en
Manelic i la Marta, quan aquests dos se'n van a dormir
ell es queda dormint al terra perquè ella, creient que
s'ha casat sabent totes les maquinacions d'en Sebastià,
el refusa i no el vol a la seva habitació. Des del terra,
en Manelic resa un parenostre donant gràcies a déu
perquè ja té muller, ignorant totalment que l'amo, en
Sebastià, pretén continuar entenent-se amb la Marta.
Just al final d'aquesta escena, una senyora del públic
va haver de ser retirada en braços a causa d'un atac de
cor. A causa del dramatisme de l'escena???

Després d'aquell èxit, l'activitat teatral encara dura-
ria uns anys més. Diferents motius hi devien influir.
Però el més important va ser el fet de quedar-se sense
sala on dur a terme les representacions. La sala de can
Vilà era de propietat privada i, pels motius que fos,
es va posar a la venda. Un tema que va aixecar el seu
rebombori. En Joan Font recorda com un dia es va

fer una reunió a casa de l'alcalde, es va decidir que el
poble compraria la sala. El propietari, en Josep Vilà,
s'hi avenia i donava moltes facilitats a l'hora de fer el

pagament. "Malgrat haver-ne parlat i semblar que tot
anava endavant, l'Ajuntament no la va comprar mai"
recorda en Joan.

Amb aquella situació, passarien encara uns anys
abans no es posés la primera pedra del Local Social.
Però els teatraires no van pas defallir. Si no hi havia
cap sala per poder fer teatre potser s'havia de plantejar
fer alguna cosa a l'aire lliure. Algun d'ells havia sentit
a parlar d'un senyor dit Esteve Albert que havia muntat
pessebres vivents i espectacles històrics de carrer. I la
casualitat va voler que un dia en Joan Pellicer i en Joan
Font se'l trobessin al davant de l'església de Sant Joan.
Aquella trobada fortuïta seria la gènesis de "Bandera
de Catalunya".

Gràcies a un greu problema de manca d'infraes-
tmctures, doncs, en va sorgir l'espectacle que, des de
l'any 1979 s'ha escenificat cada setmana a la plaça. Un
espectacle que, en els seus orígens, va servir per aglu-
tinar molta de la gent que tenia més o menys relació
amb la colla del teatre però que mai no havia pujat a
l'escenari i també a gent que fins aquell moment, mai
no s'hagués imaginat fer d'actor. D'altra banda, com
que l'espectacle sorgia en el temps que sorgia, s'espe-
ronava la participació de la gent amb l'argument que el
superàvit de la recaptació havia de servir per iniciar les
obres del Local Social.
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, condicionades üer les circunstàncies del mo-

'^l^ Chlii;!'l!i, I3lcn't" . ^Il't;&ïlia i Mau:t:'lGi» ^SNaans de Genfs,
ff';i ̂ J:,̂ fi q.uan el suposen ric li deiaostren un amor que

1 hi neguen. quan creuen q.ue és pobre; igual
qus en. Joan, el nebot, siní que aquest... t^

^ '.í "' al.tres pro'blemes. Tan sols l'Aurora. i la noie
l^'ji ía Neua -fcenen puresa de sentimsnts, porS la

^* !.:'?.' ' primera os deixa portar per unes suposicions
estranyes, i Is segona l&gicamen-fc pcr la seva
edat, li falta maduresa. En quan a en Bene-t
i on "Maiie.tes" s6n. doa infeliços que no saben

a on oaure morts, i busquen un troç-de pa allà. on poden. En Gení;
6s ano S.Q la situacit! en -tot momcn-fct qualita-fc aqueg-ta, tiue amb mlions.
o sonse^ amb dificultats o amb sor-t, éa 1& q. tie fa quo una pfirsona

pugui arribar a ésser feliç rcalacn.-b.

El Rostre misgatge doncs, en aq^ucs.ts dies que convidon a TDUS-
car la PAÜ', Ss presentar-vos un persona.tge, que encara que fic-tici,
ha -tro'ba-t, té i irradia als al-tres tota la pau dcl mbn,

BONES FESIES I PELIÇ ANY NOUi

?=;=;=;=;=í=;=;=;=;=;=;=;=;=;=;=;=;=;=;

REPARTIMEN1:

(per ordre d'aparicití a escena}

ANIOBIA..................... 1ÏS Carme BsraelS.
AURCBA......................Ma Sosa Fons.
BEKEI....................... LluiB Pelllcer.
JOAN........................ Emes. t Barcelli.
SIBIS.......................Josop K» Uarcii.
MAUR]:CI...................., AlÍ)ort Foní;.
NEUS..............,......... I|I« Teresa Ïons.
"UANEIES"................... Miquel BraBuloaa.

APCTNI.,....,....., ïrancisco Espada.

;=&;=&;=&;=&;=&;=&;=&;=&;=&;=&

Cal dir, en reconeixement d'aquella generació de
joves que, si no hi hagués hagut el pòsit de tots
aquells anys d'activitat teatral hagués estat pràctica-
ment impossible engegar un muntatge de l' envergadura
de Bandera de Catalunya. Un espectacle que, malgrat
els alts-i-baixos soferts, s'ha anat consolidant fins a ser
un símbol d'identitat de Bellcaire.

Han passat els anys i l'esperit del jovent ha canviat
molt. El ritme de vida i les inquietuds són molt dife-
rents. Les facilitats per desplaçar-se d'un poble a l'al-
tre i les múldples ofertes d'oci, l'alt nivell de benestar
assolit en les últimes dècades fan que les batalletes
d'aquella generació no hagin tingut continuïtat. Però
no podem oblidar que va ser gràcies a l'esperit creat
aquells anys seixanta d'on van néixer senyals d'identi-
tat com el club de futbol, l'edifici del Local Social o

Bandera de Catalunya...
ABELFONT

Nota: Aquest reportatge ha estat fruit de la xerrada man-
tinguda el 9/4/00 amb Carme Barceló, Pep Collelldemont,
Albert Font, Joan Font, Joan Pellicer i Lluís Pellicer. S'ha
optat per no esmentar els actors i membres del col.lectiu
per no oblidar ningú. Han passat quasi quatre dècades
des dels seus orígens i la memòria comença a fallar.
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ormació municipal nformació municipal

Principals acords del ple de l'Ajuntament Pressupost 2000
Ple ordinari de 17/12/99

Pressupost municipal 2000
En aquella sessió es va aprovar amb els vots

favorables dels cinc regidors de CiU i les dues abs-
tencions dels regidors d'ERC, el pressupost muni-
cipal que puja a un total, anivellat, tant d'ingressos
com de despeses de 53.500.000 PTA. D'aquests,
10 milions corresponen a la partida d'inversions.
Els regidors d'ERC hi votaren en contra al. legant
manca d'informació per no haver participat en
l'elaboració de l'esmentat pressupost.
Ordenança reguladora d'aplicació de fems,
purins, fangs de depuració i protecció mediam-
biental

S'acorda l'aprovació inicial d'aquesta orde-
nança, que té com a objectiu principal el de la
protecció mediambiental i del subsòl, així com de
regular l'ús dels tractaments de purins a les explo-
tacions agrícoles del municipi. L'aprovació inicial
es va fer per unanimitat, amb la reserva de presen-
tar modificacions o alternatives durant el periode
d'informació pública per qualsevol dels grups que
formen la corporació municipal.
Elecció del jutge de pau titular i suplent

S'acorda, després que durant el període regla-
mentari no es presentés cap sol. licitud de persones
interessades en ocupar els càrrecs de jutge de pau
titular i jutge de pau suplent, que es reelegeixin
les persones que actualment desenvolupen aquests
càrrecs per un període de quatre anys més. Es a dir,
Jaume Hugas i Solés com a titular i Joan Abellí i
Marcó com a suplent.

y
;|||r
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CELLER CANTALLA
VI NS i LICORS

BELLCAIRED'EMPORDÀ

Adquisició d'una finca rústega al davant del
cementiri municipal

S'aprova la compra de la finca rústega situada
just al davant del cementiri municipal. L'alcalde
informà de l'oferta que la propietària actual, Mari-
bel Maestre Echevarría havia fet a l'Ajuntament,
de vendre aquella finca, de 5. 978 m2 al municipi
de Bellcaire per tal d'adaptar-la com a espai públic
i d'aparcament del cementiri per un preu total de
600. 000 pessetes.

En aquell mateix terreny el mes de març passat
s'hi va començar a treballar per tal d'adaptar-lo
a la destinació esmentada. Es preveu que estigui
enllestit...

Pledel'll/S/00

Liquidació del pressupost 1999
S'aprovà, en compliment de la normativa esta-

blerta, la liquidació del pressupost municipal de
l'any passat, amb els vots favorables dels regidors
de l'equip de govern i l'abstenció dels dos regidors
de l'oposició, ERC.
El resum en xifres totals de la liquidació esmen-
tada és el següent:
.Existència a caixa a 1/1/99............... 12. 166. 387'-
. Total ingressos 1999 ........................ 40. 614. 682'-
. Total pagaments 1999 ...................... 49. 477. 303'-
. Existència a caixa a 31/12/99............. 3. 303. 766'-
Sol.licitud d'una pòlissa de crèdit a Caixa de
Girona

Es va aprovar la sol. licitud d'una pòlissa de
crèdit a Caixa de Girona per valor de 10 milions de

7Ï
^

Ctra. Albons. s.n

Tel. 972 78 84 91
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LOCAL
SOCIAL
ENTREPfíNS
TflPES variades

17141 BELLCAIRE d.Empordà (Girona)

pessetes. Aquest crèdit se sol. licita bàsicament per
dotar de fons la partida d'inversions del pressu-
post 2000 per a les obres del projecte d'adequació
dels entorns de l'edifici de la carretera de l'Escala,

que ha de ser destinat a dependències municipals.
Aquesta obra es troba inclosa dins del Pla Unic
d'Obres i Serveis de Catalunya 1999 (PUOISC).
Aquesta sol. licitud s'aprovà amb cinc vots a favor
(CiU) i dues abstencions (ERC).
Sol.licitud de subvencions a la Diputació de
Girona

S'acorda presentar la documentació per optar a
tres subvencions:
. En concepte de cooperació 2000, per un import
màxim de 2 milions de pessetes, per finançar les
obres pendents de les dependències municipals.
. Per les publicacions quadrimestrals de la revista
El Castell, la màxima subvenció possible -fins a
cent mil pessetes en els dos darrers anys-.
. En concepte de neteja i desbrossament dels marges
dels camins d'accés al municipi, fins a 250. 000
pessetes.

Adquisició de la finca rústega per ubicar-hi l'es-
tació de bombeig de la depuradora

S' acorda per unanimitat adquirir la finca rústega
del polígon 2, parcel. la 169, per ubicar-hi l'esta-
ció de bombeig de la depuradora d'aigües residu-
als dels municipis de l'Escala, Albons i Bellcaire.
Aquesta finca és de propietat de Josep Bellapart
i Vilà, té una superfície de 765 metres quadrats i
se'n taxa l'import de la seva adquisició en 135.000
pessetes. Aquest import serà avançat per l'Ajunta-
ment i restituït per part de l'empresa executora del
projecte.

INSTAL. LAÇIONSi
ELECTRODOMÈSTICS

C/ Esteve Baguer, 8
Tel. 972 78 81 58

BELLCAIRE D'EMPORDÀ

Ingressos

Rústega
Urbana

Impost d'Activitats Econòmiques
Impost sobre circulació de vehicles
Cementiris
Llicències d'obertura

Llicències d'obres
Recollida d'escombraries

Sanejament i mosquits
Servei d'aigües
Aprofitaments mitjans
Apressaments i recàrrecs
Activitats culturals i recreatives

Imprevistos
Fons de cooperació local
Subvencions
Inversions i Pla d'Obres

Interessos comptes corrents
Lloguer Local Social

Total ingressos

Des )eses

Personal funcionari
Personal laboral i contractat

Mutualitats i seguretat social
Reparacions, manteniment i conserv.
Edificis i dependències municipals
Material i subministraments

Escoles: manteniment i conservació

Energia elèctrica i enllumenat
Servei d'aigües
Anuncis, subscripcions i publicacions
Cultura, festejos, lúdics
Contractes serveis manteniment

Estudis i projectes tècnics
Despeses de representació
Serveis sanitaris i assistencials
Subvencions a entitats locals
Inversions

Despeses financeres

Total

2.300.000'
7.000.000'
2.000.000'
4.300.000'

300.000'
100.000'

4. 000. 000'
2. 500. 000'
l. OOO. OOO'
3. 200. 000'
l.OOO.OOO'

200.000'
1.500.000'

100.000'
9.500.000'
3.000.000'

10. 000. 000'
300. 000'

1. 200. 000'

53.500.000'

3. 150.000'
4.600.000'
3.500.000'
2.000.000'
3.000.000'
1. 500. 000'
1.200. 000'
4. 000. 000'
2. 000. 000'

600. 000'
5. 000. 000'.
8.000. 000'.
1.500. 000'.

500. 000'.
600. 000'.

1.500. 000'-
10. 000. 000'-

850. 000'-

53.500. 000'.
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ntrevista Catalina Puig i Fina Sabrià ctivitats
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Unes setmanes després del 26 de febrer, dia en què es va celebrar el Carnaval, vàrem poder
realitzar una entrevista a les seves organitzadores, que molt amablement ens van explicar amb ets
i uts tot el remenament i el que ha suposat per elles el retorn de la passarel. la a Bellcaire. Són la
Catalina Puig i la Fina Sabrià.

-Què en penseu en general del Carnaval?
Creiem que és unafesta molt bonica i que, actu- s

alment, s 'ha tornat a revifar.
-Anteriorment també l'organitzàveu vosaltres?

Fa dinou anys, nosaltres vam. començar-lo i el
vam fer durant cinc o sis anys. Després ho vam
deixar i altres persones varen organitwr una cer-
cavüa i un ball a la nit. Això, no vafuncionar: l'as-
sistència de la gent va ser molt pobra. D 'aquesta
manera, hem estat onze anys sense Carnaval a

Bellcaire, i ara, hi hem volgut tornar.
-A qui i com li va sorgir la idea de fer passarel. la?

Vàrem agafar com a exemple els pobles d'Al-
bons i de l'Escala, on es feia passarel. la. A més,
aquesta era la idea que tenia abans la gent del
Carnaval. Això ens va agradar molt i vam decidir
de provar-ho aquí a Bellcaire.
-Creieu que és bona idea fer passar la gent per una
passarel. la?

No és ni bo ni dolent, però pensem que als pares
i als avis és el que els agrada. S'ho passen bé
veient els més menuts de la casa disfressats i pas-
sejant-se per un escenari, si són ells els reís de la
festa.
-Per què vàreu decidir tornar a fer Carnaval a
Bellcaire?

La primera vegada que el vam començar va ser
perquè la nostra mainada era petita, però ara, un
cop ja grans, hi hem tornat pels néts, perquè ells
també tenen dret a divertir-se. I a més, pensem
que la mainada del poble s 'ho ha de passar bé, i
aquesta, n 'és una bona manera.
-Penseu que la gent ve a desfilar pel regal que se'ls
pugui donar?

No. La gent desfila per gust i perquè li agrada.
A més a més, molta gent creu que el regal no és
necessari. Vénen per la passarel. la i per les ganes
de passar-s 'ho bé.
-Pensàveu que hi hauria tanta gent o us va sorpren-
dre?

Alprincipi ens pensàvem que seríem moltpocs,
però a mesura que vam veure que la gent s'hi
apuntava, vam deduir que seríem una bona colla.
Només vam posar propaganda a les botigues del
poble, i la notícia va córrer de boca en boca.
-En vistes de l'èxit tornareu a fer carnaval l'any
que ve?

En un principi, si no passa res, sí.
-En un futur, penseu fer Carnaval de nit?

El Camaval de nit només va funcionar un any
;', de moment, no està als nostres plans.
-Per què creieu que no hi ha jovent en el Carna-
val?

Perquè dejovent no n'hi ha enlloc: facis el que
facis no hi són mai. També pensem que no es pre-
paren res perquè a ells mateixos els agradi.
-Teniu alguna cosa més a dir?

Sí. Estem molt contentes de la col. laboració i

partícipació de tothom, tantpel quefa a casespar-
ticulars com a entitats, a l'Ajuntament de Bellcaire
;", sobretot, a la gent que va desfilar: sense ells, el
Carnaval no s 'hagués pogutfer.
També volem afegir que amb els diners que van
sobrar vàremfer un berenar a l 'escola per als més
petits, i un esmorwrper als grans. .

LAURA TORRENT / AIDA DALMAU

El dia 19 de desembre, cap a quarts d'una,
davant de l'església parroquial, s'hi agrupà gran
nombre de gent per participar en l'Encant de les
Animes. Aquest any, a diferència de l'any passat,
va fer molt bon temps, gràcies al qual l'assistèn-
cia va ser més nombrosa que en ocasions anteri-
ors. Com ja és tradició, la gent alçava la mà cada

cop que s'animava per comprar alguna cosa com
tomates, patates, emboüts, cebes, cabeces d'alls,
fruits secs... I l'encantador, més animat que mai,
intentava treure'n el màxim de benefici possible.
D'aquesta manera, tots els diners que es van recap-
tar varen ser invertits en la renovació interior de

l'església del poble.

Un any més, per les diades de Nadal, concreta-
ment els dies 5, 11, 18 i 26 de desembre, l'APA de
l'escola i el CF Bellcaire, van organitzar diferents
sessions d'aquesta tradicional activitat. Com cada
any, la sala del Local Social es va omplir de juga-

. e reís

Com ja és tradició, el dia 5 de gener, tots els
nens i nenes de Bellcaire van anar a rebre els hono-

rables Reis Mags de l'Orient. Una vegada més, el
carrer Molí i el carrer Orient, s'ompliren de petites
llumetes dels fanalets dels infants. Ses Majestats
els Reis varen ser acompanyats per nombrosa gent
que cantava i per timbals que seguien el ritme de la
cançó. El recorregut va acabar a la sala del Local
Social on, després de cantar unes quantes vegades
més i fer gresca, els Reis Mags varen fer un petit

dors que intentaven fer sort per treure algun dels
premis exposats dalt de l'escenari. Però sobretot
desitjaven passar una bona estona, dins d'aquestes
dates tan assenyalades.

gs
discurs per donar les gràcies a tots els assistents.
Tot seguit, i després que els nens donessin la seva
carta als patges, els hi entregaren un petit obsequi,
avenç del que es trobarien l'endemà a casa seva.
Finalment, ija per acomiadar-se fins l'any que ve,
va haver-hi una pluja de caramels. També cal fer
esmena del petit pessebre que s'escenificà a l'es-
glésia de Sant Joan, el qual va ser visitat per ses
Majestats Melcior, Gaspar i Baltasar.

..rn.

Després d'onze anys de no celebrar el Carna-
val a Bellcaire, enguany s'ha recuperat gràcies a la
iniciativa d'una colla de veïns que amb tota la il-
lusió del món hi ha treballat de valent. La Catalina

Puig i la Fina Sabrià, capdavanteres de l'organitza-
ció d'aquest acte, recorden que elles mateixes l'ha-
vien engegat el primer cop que es va fer. Llavors
ho havien fet pels seus fills que estaven en l'edat
de gaudir-ne més. I ara hi han tornat amb l'orgull
de veure els seus néts disfressats. Des d'aquí el
missatge d'encoratjament més sincer, amb el desig
que es torni a consolidar amb la participació de
tots els veïns. El ball infantil i passarel. la de dis-
fresses es va fer el dissabte 26 de febrer al Local
Social.

À
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ctívítats ctivitats

El dia 13 de febrer es va celebrar un dinar de
la Coral de Bellcaire a la sala del Local Social.

Tots els cantants que han anat passant dins del con-
junt al llarg dels últims anys, varen reunir-se per
poder gaudir una estona més del que havia sigut
el grup. Després de dinar, s'instal. là una televisió
on hi varen passar el primer concert de la coral,
realitzat a l'església de Sant Joan. Seguidament, els
membres del conjunt cantaren un parell de cançons

so.

El 31 de març passat es va celebrar el catorzè
sopar de dones. Trenta-quatre dones del poble es
varen reunir per anar a fer un sopar plegades, al res-
taurant La churrasquita, de Girona. El local argentí
els serví amanida"plagio" i varietats de pizzes de
primer; botifarra, "vacío" i rostit de "tira" de segon;
cafè o tallat, pa, vi i aigua. Tot plegat va costar
unes 2.800 pessetes. Però el més important d'aquest
sopar va ser elbon ambient que hi havia entre totes.
Fet que permet qualificar-lo com a un dels millors
sopars que s'han fet. Acabat el sopar, algunes van
continuar la festa a la Sala de Ball de Girona.

RENOVACIÓ 1 DECORACIÓ D'ESTABLIMENTS
CONSULTING D'OBRES

Closa del Llop 31
L.ESCALA

wNG
-'E5C4^1

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

ç

PRAVIMARs. L.
Ap. 235-Tel. 972771957-17130-L'ESCALA

e c e
amb la seva directora Maria Pilar Motas. Va ser

un moment força emotiu, ja que podrfem qualificar
aquest dinar com un adéu a la Coral de Bellcaire.
Ara bé, sembla ser que aquesta activitat no ha
quedat definitivament tancada, ja que si algun dia
es reumssin prou cantants per tomar a començar
el que havia sigut abans la Coral, segurament tor-
naria a formar-se aquesta agmpació de veus popu-
lars.

es
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\^ ANTONI
Calefacció - Aigua Gas - Electricitat ALVARADO

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

Casaments
Fotos estudi

Fotos publicitat

Carrer dels Dolors, 5 17257 TORROELLA DE MONTGRÍ Tel. /Fax 972 75 81 88

OTnissíó » festes

Però... en teniu ganes?
La veritat és que tots ho sabem, Bellcaire és un

poble vell. La gran majoria de la gent és major
de cinquanta anys, i el jovent en representem una
petita part. Tot i això creiem que s'ha de fer alguna
cosa al respecte. El nostre poble és petit, però amb
els que som i amb ganes de fer activitats i passar-
s'ho bé, podríem arribar a organitzar balls, con-
certs, festes, teatre, i moltes altres coses. Però...

en teniu ganes? Segurament la vostra resposta serà
que sí, perquè tothom té ganes de divertir-se i de
fer xerinola, però no ganes de treballar. Darrere
de qualsevol festa o activitat, com ja sabeu, hi ha
d'haver un grup de gent que s'encarregui d'or-
ganitzar els actes, de contractar els grups, d'apor-
tar noves idees... Però el més important de tot
és la participació i les ganes de col. laborar. Amb
un gmp considerable de persones i amb el suport
de tots podríem fer que Bellcaire tornés a ser un

poble actiu, amb una festa més reconeguda arreu
de l'Empordà, amb un grup de teatre o amb un
local per al jovent. Així doncs, ja ho sabeu: ani-
meu-vos a col. laborar i engresqueu-vos a innovar
el que ja tenim. Al cap i a la fi serà un bé per a
tothom!

LA COMISSIÓ DE FESTES

Quan arribo als teus llindars,
Ai, Bellcaire d'Empordà!
Ja em sembla que me trobi
Tot entrant al Paradís.

Torre de l'església
Domina la plana
La vall tota ufana
De verd i de sol.
De verd i de sol.

Quan arribo als teus llindars...

Blau de mar de l'Escala
Els peusli banya
I té de corona
D'en Ponç el castell.
Antic i vell.

Quan arribo als teus llindars...

Del rec no li manca

Tant d'aigua preuada:
Dels horts l'alegria;
Refresca i nodreix.
Refresca i nodreix.

Quan arribo als teus Ilindars...

Ramats en pasturen
Del'Ovelleria

Els porcs i les vaques
Quin goig i quin delit!
Quin goig i quin delit!

Quan arribo als teus llindars...

i. . ei -

I la tramuntana

Bufa de vegades
I és forta i és noble

Constant i amb orgull.
Tal com sa gent.

Quan hagi de marxar,
Ai, Bellcaire d'Empordà!
Estaré pensant sens pausa
En el dia de tomar.

BEUCAIRE D. EMPOROÀ (Ha«.,.<»3 ^,ü^.ft, s»<><--3.M
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vitats arróqula

El dia 3 de març va començar el primer curset
de cuina a Bellcaire. Des de l'inici es va començar
a entreveure que la cosa mtllaria, ja que la sinto-
nia entre professors i alumnes era excel. lent. Amb
bones dosis de simpatia, bon humor i bons ingre-
dient culinaris, les receptes anaven sortint setmana
rere setmana. Receptes senzilles i ràpides però no
per això menys agraïdes al paladar del bon gourmet.
Si no, adreceu-vos a la secció de cuina d'aquesta
revista i hi trobareu un menú dels que han elaborat

Setmana Santa, a Bellcaire, es caracteritza des
deja fa vint-i-dos anys per dues activitats: Bandera
de Catalunya i la Marxa del Xino-xano. A causa de
la proximitat amb la publicació de la revista, ens ha
sigut impossible ampliar la notícia, així com fer-ne
un balanç de com han anat. Aquest repàs, però, el
trobareu detallat al pròxim número del mes d'agost.
I de cara a les properes setmanes, se'ns prepara un
mes de maig ben mogut, amb actes tots els caps
de setmana. El primer, 6 i 7, és temps de la Festa
de la Divina Pastora, amb el programa que troba-
reu detallat a la contraportada. El segon, diumenge

QRflNETS NONTCW. S.L.

PISCINES - MANTENIMENTS
MOBILIARI JARDÍ

el. i Fax: 972 78 85 40
Ctra. Torroella Montgría l'Escala (al costat gasolinera)

17141-Bellcaire d'Empordà
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cuín

al llarg del curs. Tant per a la Mercè com per en
Fèlix -àlies el pinxe- es tractava d'un repte l'en-
frontar-se a una colla de cuineres experimentades.
No és el mateix que adreçar-se a joves alumnes
d'institut que ben poca cosa han fet al davant dels
fogons que a expertes mestresses de casa. L'expe-
riència ha sigut tot un èxit i tant la Mercè com en
Fèlix es mostren ben disposats a repetir-ho en uns
altres horaris si és el cas. Us hi apunteu?

ROSA RIEMBAU

tiv. t ts
14 de maig, celebració per partida doble: al matí,
Tir al Plat, a càrrec del CF Bellcaire; i després...
arrossada de Bandera de Catalunya a la plaça dels
comtes d'Empúries, arrodonida amb cantada d'ha-
vaneres a càrrec del gmp Peix Fregit. El tercer diu-
menge de maig, 21, Festa de la Gent Gran. I el dia
28, darrer diumenge de mes, Trobada Sardanista
Infantil. Un mes, doncs, per a no parar. D'alguna
manera... allò de la primavera que la sang altera
queda ben reflectit al nostre poble per aquesta con-
centració d'actes en poques setmanes.

Papereria tècnica

Rda. Pedró, 10/12 - Local 1 - Tel. i Fax: 972 77 27 50
17130 L.ESCALA (Alt Empordà)

/'CT3

RESTAURANT

HOSTAL DEL CAÇADOR
SOBRESTANY per reserves:

Tel. 972 78 84 19
972 78 85 37

El perquè d'aquest tema
M'han demanat que aquest article versi sobre

l'obra del pintat de l'església que en el dia de Sant
Josep es va inaugurar amb la presència del Sr. Bisbe
que vingué a celebrar l'Eucaristia d'acció de grà-
cies; és un tema obligat i volgut per tots els feli-
gresos ja que desitgen i amb raó rebre la màxima
informació i la revista és un bon mitjà també per a
aquesta comesa.
Primeres súpliques demanant-me pintar el
temple

Era el 25 de gener del 90 quan prenia plena-
ment possessió d'aquesta parròquia. Acceptava el
relleu al rectorat de Mn. Pep Planas, ara rector de
Pals, qui en el seu dia l'havia rebut de Mn. Manuel
Gil, ara rector de l'Escala. I aquest havia succeït a
Mn. Joaquim Moret, que del 32 al 71 havia regit
la nostra parròquia. Els dos últims exerciren el
servei de rectors de Bellcaire des d'altres parrò-
quies -Mn. Manuel Gil des d'Albons i Mn. Pep des
de la Tallada-. Per tant, tornava a ser un rector que
regia la parròquia vivint a la rectoria.

Mn. Joaquim havia realitzat tot un seguit d'obres
al nostre temple; tot aquest treball dut a terme per
ell capacità més als altres dos antecessors meus a
dedicar-se principalment a altres necessitats opera-
üves.

Al cap de poc de viure entre vosaltres, una pare-
lla de feligresos, inquieta, em visità. Llançaren la
proposta de pintar algun dia el temple. Em va caure
aquest plantejament tan inesperat que ho vaig con-
siderar com una proposta insòlita i que havia d'ajor-
nar-se durant molt de temps, ja que abans hi havia
altres necessitats més peremptòries.
Reformes de l'altar major. Adaptar-lo a la Utúr-
gia del Vaticà II

Una d'aquelles necessitats es trobava al presbi-
teri. Dos altars, el vell i el provisional, la catifa, els
micros, la creu... reduïen molt l'espai i amb desni-
vells continus dels escalons. L'economia va perme-
tre en aquells moments fer la reforma. Vaig trobar
uns bons paletes, l'arquitecte del Bisbat va planifi-
car l'obra, l'Ajuntament estava sensibilitzat i amb
ganes de col. laborar... I tot això ajudà a vèncer la
muntanya. Començaren les obres el 28 d'octubre
del 1991 il' 1 de desembre del mateix 91, Mn. Enric

Sala, vicari episcopal de la zona de l'Empordà
beneïa i inaugurava les obres del presbiteri.

Permeteu-me que feliciti el treball de l'empresa
que realitzà l'obra i també, per tal de no confondre
procedències, agraeixo públicament a uns meus
cosins, Monturiol-Sanés, d'Olot, que em feren
ofrena de la imatge del Sant Crist, de talla, feta per
l'escultor Cmz, que es col. locà al retaule en l'espai
on davant hi havia abans el manifestador.

Solidificació de la volta del temple
En plena reforma del presbiteri, el paleta i l'ar-

quitecte feren notar que a la volta de l'església li
urgia una consolidació. Bisbat, parròquia i Ajunta-
ment contribuïren en la comesa i el 18 d'octubre

s'iniciaven les obres al temple. El diumenge 8 de
novembre del 92, de nou la missa tornà a ser al

temple parroquial després d'acabar-se així aquelles
obres imprescindibles.
Campanya de la campana i electrificació del
rellotge

Fou l'Ajuntament qui en portà la iniciativa i
l'obra. Per la Festa Major del 93 la parròquiaja féu
la col. lecta per a aquesta campanya, així com l'en-
cant del mateix any i altres donatius. La benedicció
de les campanes i electrificació del rellotge tingué
lloc el diumenge 23 de gener del 1994. El vicari
episcopal de l'Empordà, Mn. Enric Sala, presidí la
celebració religiosa.

Potser és bo recordar que la campana petita és
la vella, és de l'any 1828, es diu Rafaela, pesa 60
quilos i el seu to musical és un la; la mitjana té de
nom Caterina, pesa 92 quilos i el seu so està entre
un fa i un fa sostingut. Es nova; i la grossa va ser
batejada amb el nom de Joana, pesa 385 quilos i
sona entre un si bemoll i un do, fou fosa el 1850 i
refosa el 1993.
Rosassa de la Divina Pastora

El 9 dejuny del 1996, amb motiu de l'adminis-
tració del sagrament de la Confirmació per part del
Sr. Bisbe, se li demanà que beneís la rosassa de la
Divina Pastora, que aquell any la parròquia havia
adquirit i fet constmir, ja que l'antic vitrall es tro-
bava en molt mal estat i no disposava de cap imatge
de la copatrona. El disseny anà a càrrec de M. Rosa
Ferrer, del Bisbat de Girona i el seu preu va ser de
190.000 pessetes, que cobraren les dues vitrallistes
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de Sant Julià de Ramis, 9. 616 del ferrer i 10. 000

del paleta.
Passos inicials cap al pintat de l'església

Un cop fet tot el que s'ha esmentat, teníem l'es-
glésia apta i força bé per al culte. Era l'hora de plan-
tejar aquella proposta inicial de pintar el temple.
Aquesta finalitat va ser l'objectiu primordial dels
diferents encants de les ànimes. I així, vaig dema-
nar pressupost a l'empresa Moy de Verges. El vaig
rebre amb data d'll de març i vaig quedar ben
astorat quan vaig veure que pujava, sense IVA,
2. 229. 410'- PTA.

Era irrealitzable per l'economia amb què ens
movíem. Però tot i així, vaig acudir a demanar
ajuda a l'Ajuntament i al Bisbat. L'alcalde, d'en-
trada, em va dir que ajudarien en la mateixa quan-
titat que el Bisbat.

Cap a l'hivern, el Bisbat va respondre que donava
400.000 pessetes a càrrec de les bastides, perquè
l'embelliment del temple no entrava dins les parti-
des de subvenció. Amb una aportació idèntica de
l'Ajuntament no es podia emprendre ni de bon tros
l'obra.

En un dijous gras, en el sopar de les senyores
que netegen i adornen els temples de Bellcaire,
després d'explicar l'estat de comptes, es va decidir
exposar el tema a la parròquia.

Per informar-ne tothom, es van fer dues assem-

blees parroquials (28 de febrer i 22 de març) i es
va repartir una carta casa per casa. En ella s'expo-
sava que les obres pujaven més de 2 milions i mig i
que disposàvem d' 1.357.685 pessetes, a part de les
subvencions promeses pel Bisbat i l'Ajuntament.

En una nova assemblea, el 6 d'abril, dimarts de
Pasqua, s'aprovà el pintat de l'església, posar enllu-
menat nou i obrir els dos finestrals cecs de ponent
de l'església. La comissió d'Art Sacre del Bisbat
assumiria la direcció tècnica de l'obra.

I finalment, el dilluns 11 de gener del 2000
s'iniciaven les obres. Abans, el dijous 30 de desem-
bre s'havia fet una nova assemblea per exposar
les obres imminents que començàvem. S'acordava
esperar a fer la campanya d'ajut econòmic al poble
per quan sabéssim quan pujava l'obra, a ser possi-
ble, entrat el mes de febrer.

El diumenge 10 es tragueren tots els objectes
del temple. Molta gent acudí a donar un cop de mà
per portar bancs, imatges i altres a la capella del
castell, que ens serví de dipòsit. Els objectes més
petits o delicats, havien estat traslladats a la recto-
na.

El dissabte 5 de febrer es féu una nova assem-
blea. Allà es decidí enviar a totes les cases una

relació dels ingressos que s'havien pogut aconse-
guir fins al moment. Es passaria casa per casa a
recollir el que els veïns, voluntàriament, hi volgues-
sin donar.

Què s'ha fet? O... com ha quedat
Primer de tot, en netejar les parets de totes les

adherències que s'hi havia fet al llarg del temps,
sorgiren moltes esquerdes. El color del pintat és
blanc trencat, salmó i gris. El salmó, al fons del
presbiteri, a la volta de la nau i al fons dels petits
altars laterals; el blanc trencat, a les parets laterals
i a la volta del presbiteri; i el gris, a continuació de
les arcades de pedres i en les motllures laterals de
la nau. La fusta del cancell s'ha pintat marró i les
baranes del presbiteri, gris.

També s'ha canviat la instal. lació elèctrica, que
ara passa tota pel damunt de la motllura superior
de les naus. S'han tret les làmpades i la llum ve ara
tota indirecta.

S'ha repassat grosso modo el mobiliari de fusta
i s'ha col. locat una cartellera per als cants.

Davant del ressò que té la nau, s'ha canviat
la megafonia. I s'han obert els dos finestrals que

donen molta més llum i riquesa al temple. S'hi han
col. locat uns vidres seguint l'esbós de l'arquitecte.

Tot això ha pujat, a manca de confirmació de
les factures de Tecnos i del lampista, un total de
4. 901. 604'-PTA(pintor, 3. 153. 715;paleta, 401. 033
; altaveus, 400.000'-; Tecnos, 458.462'-; lampista,
401. 360'-; fuster, 37. 034'-; arquitecte, 25.000'-;
altres, 25.000'-)
Què s'ha recollit?

Dels que més s'esperava, com ara Caixa de
Girona i la Caixa, tot i que els directors de les
sucursals de Verges i l'Escala estaven convençuts
que ens ajudarien, no n'hem pogut rebre res. Sí
que han col. laborat la Caixa de Catalunya i el Banc
Popular.

El poble de Bellcaire, en general ha respost bé.
Fins ara s'han recollit 3.445. 000 pessetes (veure
quadre adjunt)

El Bisbat i l'Ajuntament hi han col. laborat amb
400. 000 pessetes cadascun. També s'han rebut sub-
vencions d'altres entitats vinculades a la població
(incloses a la llista adjunta).
Solemne inauguració

Per sorpresa meva i també del Sr. Bisbe, va coin-
cidir que l'únic diumenge que ell tenia lliure era el
diumenge de Sant Josep. No podia ser un dia més
adient. No feia ni deu dies que els pintors havien
acabat la seva feina i l'església feia goig de debò,
no només per l'obra nova sinó també per tota la
netedat i per l'alegria de tots els participants.

Concelebràrem, a més del Sr. Bisbe, que era el
president principal, Mn. Josep Cutrinas -fill de la
parròquia-, Mn. Josep Padrós -secretari particular
del Sr. Bisbe, i un servidor, rector de Bellcaire. Fou

un jom parroquialment inesborrable.
Sens dubte que molts feligresos dormírem en

aquelles nits satisfets d'haver contribuït a embellir
la nostra casa d'oració i de tenir-la digna.

Que tot, per descomptat, sigui a major Glòria de
Déu i bé de la parròquia de Bellcaire, la nostra par-
ròquia.

Bellcaire, 5 d'abril del 2000
JOSEP RIERA I BERGA

Nota: Per ajudar a eixugar el dèficit, unes dues-centes mil
pessetes i escaig, tal com estava previst, s'organitza per
al dia de Pasqua un encant extraordinari. De moment,
comptem per a l'encant amb les làmpades que s'han tret
de l'església i un harmònium petit vell, també propietat
de la parròquia.

Donacions particulars:

400.000
200. 000
100.000
75.000
50.000
40.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
8.000
7. 000
6.000
5. 100
5. 000
4. 000
3. 000
2.000
1.000
900

Total

2

1

5

1

8

1

2

11
5

11
33

1

2

4

1

33
5

9

27
7

1

170

800.000
200. 000
500.000

75.000
400.000

40.000
60.000

275.000
275.000
165. 000
330. 000

8.000
14.000
24. 000

5. 100
165.000
20.000
27.000
54.000

7.000
900

3.445. 000
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scola utbol

Fernando Palma: . * -

. k^

Teatre

Dins d'aquest segon trimestre del curs 99/00, les
alumnes de Primària i d'Educació Infantil han par-
ücipat novament en la campanya de teatre escolar
Torroella a escena!

Els alumnes de Primària han pogut assistir a la
representació de "Llorenç de l'àvia i la catifa vola-
dora" de la companyia La Pera Llimonera i els nens
d'Educació Infantil van anar a veure l'obra "Les

històries del senyor del nas vermell i altres triful-
gues" interpretada i dirigida per Cesc Serrat.
Amb aquestes activitats programades pretenem,
d'una banda, fomentar en els nens el gust pel teatre
que no és altra cosa que entendre un text visual-
ment i de l'altra, que puguin gaudir d'un espectacle
en viu i en directe. Anar al teatre, en definitiva, és
anar a escoltar, mirar, i aprendre coses noves, de les
quals després podem parlar i treure'n conclusions.

Setmana cultural

Hem completat la Setmana Cultural de la ZER
amb la sortida als Aiguamolls de l'Empordà on
durant tres dies s'han dut a terme diferents activitats

per tal d'aconseguir uns objecüus:
. Respecte al medi ambient.
. Coneixement de diferents animals i del seu entom.
. Coneixement d'un entorn molt proper però de
característiques diferents per comparar-ho amb el
nostre.

. Treball de relació amb d'altres companys i mes-
tres.

Maig 2000
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La cloenda de les activitats vam fer-la a Ullà on

vam construír entre tots un niu de cigonyes que vam
col. locar a dalt de l'església.

La festa va estar amenitzada per l'Àngel Daban,
el qual va saber engrescar tothom i es va acabar
amb una gran xocolatada.

Millores

Amb l'arribada del bon temps ens hem propo-
sat que el pati de l'escola el fem nostre i entre
tots els nens hem començat a arreglar una mica un
petitjardí amb flors de temporada i d'altres plan-
tes característiques del nostre entorn. Esperem que
de mica en mica el nostre/vostre pati sigui un gran
jardí del qual tots en tinguem cura.

. Aquests darrers dies del trimestre, sota el porxo,
ja tenim una cistella de bàsquet. Araja podem prac-
ticar un altrejoc de pilota gràcies a la col. laboració
de l'A.P.A.

LES MESTRES

Perruqueria

UNISEX
C/ Major, s/n, baix

^ Tel. 972 78 84 23
BELLCAIRE D.EMPORDÀ

La temporada 99/2000 està arribant a la seva recta
final. Està essent una temporada molt bona per al
primer equip del C.F. Bellcaire. Durant pràcticament
tota la lliga, el Tercera Regional està obtenint resul-
tats excel. lents que mantenen les il. lusions obertes per
assolir l'ascens a segona regional. De tota manera, el
president Jaume Aupí recordava que tot i que seria
molt bonic poder pujar a segona, no és un objectiu
primordial. "Aquesta temporada s'ha vist molt bon
ambient al camp i potser és tant o més bo ser el gallito
d'una categoria petita que no pas ser el cuer de la
categoria superior". A fi de comptes, des de El Cas-
tell, felicitem per anticipat la bona marxa del primer
equip i completem aquesta secció amb una entrevista
realitzada a un dels jugadors més veterans, en Fer-
nando Palma, que ha estat realitzada per la Laura Puig
i l'Aida Dalmau. En aquella xerrada, en Femando
explicava fets de la marxa i el funcionament del club
en si com la seva opinió d'aquest món del futbol de
tercera regional.

Femando Palma, un dels veterans del nostre equip
de tercera regional, va aterrar a Bellcaireja fa 12 tem-
porades, després d'haverjugat durant un any a l'equip
infantil de Viladamat. Durant tots aquests anys s'ha
mantingut fidel al nostre equip, tot i haver rebut ofer-
tes d'altres equips, i haverjugat un any amb l'equip
de l'Escala. La raó principal per la seva pennanència
a Bellcaire ha sigut el bon ambient que es respira dins
del club i entre els jugadors.

Segons ell, el futbol de poble, i per tant també el
de Bellcaire, és molt important, ja que sinó els equips
no podrien anar pujant de categories. A més a més,
pensa que, en el nostre cas, els equips que pugen tenen
moltes ganes dejugar i són d'una gran qualitat.

RESTAURAIW

IALITZAT EN CARNS A LA BRASA

Reserves: Tel. 972 78 81 40

Plaça dtí Castell BELLCAIRE D' EMPORDÀ

Ens va confessar que la posició de l'equip fa que
els jugadors vagin amb més ànims al terreny de joc i
que aspirin a pujar a segona regional. Personalment,
li agradaria deixar l'equip a segona regional, abans
d'acomiadar-se'n.

També ens va explicar que una de les raons per
les quals no hi ha jugadors de Bellcaire en el nostre
equip és perquè són uns ganduls i no els agrada anar a
entrenar. Però valdria la pena -afegeix- que s'hi esfor-
cessin, perquè hi ha una colla de joves amb bones
facultatsdejoc.

En Femando opina que durant tots els anys que ha
jugat a Bellcaire, tot i que l'afició ha baixat una mica,
s'ha mantingut tan eufòrica com sempre, sobretot en
les temporades en què l'equip va bé. Però assegura
que l'afició no existeix pel fet que els jugadors vagin
amb pantalons curts i no creu que augmentés si els
shorts fossin més curts i arrapats. A més a més, ens
assegurava que dins del nostre equip no existeix cap
sex-símbol.

Afirma que està molt bé que hi hagin equips de
futbol femenins, perquè el futbol no només és un joc
d'homes: "Es divertit, però la veritat és que en saben"
-diu entre rialles-.

Deia tàmbé que la violència en el terreny dejoc no
està bé, però que a vegades la situació i l'ambient hi
condueixen.

Respecte els àrbitres afegia que "fan el que poden,
o més ben dit, el que saben". Finalment assegurava
que és molt millor uns jugadors en equip, amb ganes
de jugar i que s'avinguin entre ells encara que no
siguin grans figures, que no pas un equip de bons
jugadors.

LAURA TORRENT / AIDA DALMAU

SU LE 1\/ERC:A

C/ Major, 37 - Tel. 972 76 50 23
BELLCAIRE D'EMPORDÀ
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Des del consell de redacció de El Castell estem orgullosos d'haver rebut les receptes que
es publiquen en aquesta plana. Es tracta d'un menú complet -ler plat, 2on plat i postres-
dels que s'han elaborat al llarg del curs de cuina que es va iniciar a principis de març. No
són pas orgues si us diem que les que hi van participar s'ho han passat d'altò més bé i que
després d'un menú com aquest, els cuiners o cuineres que ens envfín receptes es trobaran
un nivell ben alt. Això sí, recordeu que aquesta secció és oberta a la participació de tothom
qui en tíngui ganes. Només cal que us poseu en contacte amb qualsevol dels membres del
consell de redacció i ens expliqueu o ens redacteu el vostre suggeriment.

Escamarlans
amb museüna d'alls

Ingredients:
12 escamarlans, 2 rovells, 2 grans d'all, 8 ametües,
14 de litre d'oli, sal i pebre

Preparacíó:
Amb unes tisores, obriu els escamarlans per la

meitat, horitzontalment, en cm. Feu una salsa tipus
maonesa negada amb el minipimer amb l'oli, les
ametlles, els dos rovells, els alls i una mica de sal
i pebre. Recordeu que no ha de quedar lligada,
només ha de quedar barrejada i líquida.

Poseu els escamarlans en una plata que pugui
anar al fom, de manera que les cloves toquin el
fons, i regueu-ho tot amb la salsa d'alls. Enfomeu
la plata amb el grill del fom obert, dumnt 10 o
12 minuts. Serviu-ho acompanyat d'una amanida
verda.

Pollastre i conill

ainb pèsols i carxofes

Ingredients:
Yz pollastre, l/z conill, V2 quilo de pèsols, 4 carxo-
fes, 2 cebes, 3 tomates, 1 cullerada de farina, sal,
pebre i oli d'oliva.

Preparació:
Talleu les carxofes a làmines i les sofregiu en

una cassola amb oli d'oliva. Quan comencin a tenir
color, cal retirar-Ies.

Amb el mateix oli, sofregiu la carn, tallada
petita, salada i pebrada. Ha de quedar daurada.
Retireu la cam de la cassola. Fem un sofregit amb
la ceba tallada a daus i quan hagi agafat color hi
afegiu les tomates i ho deixem coure fins que agafi
un color fosc. En aquest punt caldrà afegir-hi la
cam i una cullerada gran de farina, que deixarem
coure durant un minut. Tot seguit serà el tom de
posar-hi 3A de litre d'aigua i deixar-ho bullir una
bona estona. Finalment, s'hi afegeixen els pèsols
i les carxofes i es deixa coure tot junt fins que els
pèsols siguin cuits.

e i res EXCAVACIONS
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Crema de xocolata

amb taronja

Ingredienfcs:
200 gr. de sucïe, 250 gr. de xocolata (una teula),
100 gr. de nata muntada, 50 gr. de mantega, 1 copa
de licor de taronja (Cointreau), 2 taronges, 2 fulles
de geïatina

Preparació:
Comencem per coure les taronges amb aigua

fins que comencin a bullir. Després es canvia l'ai-
gua i es repeteix l'operació dues vegades més.
Cobriu-les un altre cop amb aigua, poseu-hi el
sucre i deixeu-les coure aproximadament una hora,
tombant-les de tant en tant. Després caldrà treure-
les de l'almívar, deixar-les refredar i tallar-les a
rodanxes.

Per una altra banda, s'ha de fer fondre la xoco-

lata i la mantega al bany maria. Un cop desfetes
s'hi afegeix el licor, l'almívar i les fulles de gela-
tina. Aquestes s'han d'haver posat uns cinc minuts
en remull prèviament. Es barreja tot bé i es deixa
refredar. Finalment s'hi afegeix la nata muntada i
es barreja amb molta cura perquè la nata no baixi.

Agafeu quatre copes o bols individuals i poseu-hi
una o dues rodanxes a cadascuna. Cobriu-les amb

la crema de xocolata i deixeu-ho a la nevera perquè
acabi de quallar. Serviu-les decorades amb la resta
de taronja tallada en tiretes primes per sobre.

XAVI INVERSIONS, S. L.
CONSTRUCCIONS
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Horitzontals

1- Femení del qui tenia el govem d'un castell, a l'edat mitjana./
Líquid viscós que s'utiütza per mnanir. 2- Propietari d'una fàbrica,
al revés. / Nom d'horoe. / Primera carta de qualsevol pal. 3- Marca
de joguines espanyola. / Vocals de la comarca de l'Anoia. / con-
íionant repetida de carro. 4- Instroment que acompanyava als Reis
Mags, durant la passejada cap al Local Social. / Sinònim d'untar.
5- Nom d'home sense la pnmera lletra. / Marca de pintures. 6- Afir-
mació. / Animal de claveguera. / Un romà. / Lletres presents a ies
matrfcules dels cotxes gironins. 7- Apat de la nit, OD una consonant
ja és a dormir. / Inteqecció que hom pronuncia quan sent un dolor
sobtat, al revés. / Tu fas un niu. 8- Pnmera vocal de I'abecedad. /

Nom de la dona d'en Tom Cruise, tal com soaa. / Una de les repe-
tides a la passada. 9- Forma prefixada dei mot giec que significa el
més alt. / Masculí de la tercera persona del plural. / Consonant que
s equivoca. 10- Prefix llatí que signifKa en comptes de. Objectes
que canvien del cel, i que en els uiüms mesos se n'ha sentit a parlar
molt, ungular. 11- Marca de motos. / Que té un gust picant 12-
Ora de&gaveüat. / Model de la casa Citroen. / Mil romans. / Tres
cmquens de l'orquestra Ainoga.

Verticals
I- Dona del comte. / Qualitat del doà. 2- Desig desordenat d'acon-
seguir els honors, poder.. / Instrument de pesca consi&tent en una
barra de ferro i, en un cap, unes pues> dmgides cap enrere. 3- Qae
gaudeix de bona salut, no malalt. / Mana Torres. / Aparell de ferro,
que impedeix que qualsevol embarcació siguienduta pelvent o pels
correats. 4- Una creu. / Cansar, fer perdre l'interès. / Tercera vocal
5- Avui lloa, demà... / Mamífer marsupial, caractenstic d'Austràlia
6- Vioieta, al revés. / .. caga ton-ó. / Peça ciUndrica, al voltant de
la qual giravolta una roda. 7- Persoaa despuliada. / Dona que té
una taula de vendre cam, peix, llet... 8- Cnt de dolor, gemec. / La
segona paraula del set horitzontal, del dret / Forma dialectal de l'ar-
ticle definit o detemunat masculí. / Mil bellcairencs 9- Paper que
mterpreta en Pere Solés a Bandera de Catalunya. 10- Una circumfe-
rència. / Ramon Garriga Alabau. / Atírmactó capgirada. / En aquest
lloc. 11- Estructura buida, situada a la part antenor del coll. damunt
la tràquea, amb funció respn.atòna. plural. / Glàndula de secreeió
intema situada a la regió de la gola. en els vertebrat&. 12- Aixecar
una bandera. / EIl passi ras, al revés / Nota musica]

10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

(Les soludons es publicaram en el proper número de El
Castell).
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Matí, a les 12h

Cercavila i Animació Infandl a la plaça dels Comtes d'Empúries.
A càrrec dels GRALLERS DEL MONTGRÍ

Tarda, a les 6h

Audició de sardanes a la plaçà amb la cobla LA BISBAL JOVE

Nit, a les 1 lh30'

Gran Ball de nit al Local Social amb l'orquestra GERUNDA

Matí, a les 1 Ih

[ine amb acompanyament de la cobla LA BISBAL JOVE

Matí, ales 12h

A la plaça, Fira Escolar d'Atraccions i Fira del Llibre i la Rosa

Matí, a la Ih

2 sardanes a la plaça amb LA BISBAL JOVE

Tarda, a les 5h

Audició de sardanes a la plaça amb LA PRINCIPAL D'OLOT

Seguidament

alLocalSodal, GranConcertiBalldefidefestaambelconjuntSETSONIBLAS&SANDRA
Nota: Durant els dies de la festa, a la Capella de Santa Maria, EXPOSICIÓ DE QUADRES de Francesc

Bonada i EXPOSICIO DE JOffiS d'Isabel López de Lamadrid Morante.
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