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«El Castell» té previst encetar a partir del
número de Nadal una secció de Cartes del

Lector. Esteu tots convidats a dir-hi la vostra.
Els textos no hauran de passar de les 20 línies
mecanografiades i us caldrà signar-los. El
Consell de Redacció es reserva el dret de

resumir les cartes rebudes i, fins i tot, de no
publicar-les, si ho considerava oportú.
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1 gel ja està trencat i «El Castell» emprèn el seu camí
amb tota normalitat. Després de l'estrena, dedicada íntegra-
ment a «Bandera de Catalunya», encetem un segon capítol
amb les portes obertes de bat a bat als difcrcnts col. lectius i
iniciatives de Bellcaire.

Si en el número anterior qucdava ben palès que «Ban-
dera de Catalunya», malgrat tots els alts i baixos, s'ha con-
solidat com una tradició, en aquest es vol fer un reconeixe-
ment a la primera entitat del poble, el C.F. Bellcaire. El di-
vendres 10 d'agost se celebra el 25è aniversari del futbol
base.

S'ha fet una tasca ben feixuga i cal qualificar-la
d'excel. lent, sobretot si pensem que al llarg de tants anys
s'han mantingut amb tota dignitat quatre o cinc equips de
futbol base en un poblet que no arriba als cinc-ceDts habi-
tants. En tots aquests anys ha calgut I'esforç de moltes per-
sones, bé que d'entre totes s'hauria de destacar-ne en Jaume
Hugas, coordinador del futbol base.

A ell i a la seva dedicació constant, el nostre poble li
deu un agraïment que no es pot pagar anab diners. Ben nie-
rescuda serà aquesta celebració i l'homenatge que indirecta-
ment rebrà en Jaume.

D'altra banda, cal dir que «El Castell» estrena seccions
que seran fixes a cada número que sortirà. Parlem, per exem-
ple, de les planes que es dedicaran a la informació munici-
pal, les que referiran les activitats lúdiques i festives que ja
s'hauran realitzat o bé que es preveu de fer, la plana de Ban-
dera de Catalunya, la de la parròquia, la de l'escola, la
d'esports i la de les cartes del lector. No cal dir que cadascu-
na resta oberta a la col. laboració de tothom. «El Castell»

necessita un equip força nombrós de pcr&ones que hi coope-
rin, per tal de poder obtenir un pruducte que cada cop esde-
vingui més plural i que reflecteixi els sentiments de la gent
del poble.

El camí de «El Castell» acaba de començar. Esperem
que els bellcairencs i les bellcairenques li ajudaran a conso-
lidar totes i cadascuna de les seves pedres. No en tenim pas
cap mena de dubte.

Ah!, i no ens oblidéssim pas de desitjar molt bona Fes-
ta Major a tothom!

Ctra. fílbons, s. n.
Te(. 7884 91 17W BELLCWREd'Empordà (Girona)
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araula d?alcalde 5 anys ^ de futbol base

Benvolguts beUcairencs í beücairenques, Un quart de segle ainb futbol de base

Teniu a les vostres mans el segon número de la
revista local «El Castell». Com sabreu, el primer
exemplar, que va sortir per Setmana Santa, es va
dedicar íntegrament a «Bandera de Catalunya» i
molt especialment al seu inspirador, el benvolgut
i malaguanyat Esteve Albert. Aquest segon núme-
ro que esteu llegint havia de sortir en principi per
la Festa Major, però la celebració del vint-i-cinquè
aniversari del futbol base del poble ha fet que
creguéssim convenient d'avançar-ne la sortida.

«El Castell» surt al carrer en un dels mesos amb

més activitats al poble. El 10 d'agost, 25è aniver-
sari del futbol base. Pot ser una jornada molt
important i ben merescuda per l'esforç i sacrifici
que ha suposat tenir aquest esport on ara el tenim.

Una setmana més tard hi haurà la cantada

d'havaneres a la plaça dels Comtes d'Empúries. I
aquesta és una altra de les activitats principals de
l'estiu.

El dissabte 24 tindrà lloc el primer concert
estricte de la Coral de Bellcaire. Una felicitació

ben especial per a tots els seus components i per
l'esforç dut a terme des del primer assaig.

Al final de mes, els dies 29 i 30, se celebrarà la
Festa Major, que resulta especialment important a
totes les cases del poble. Enguany, podrà ser una
Festa Major especial per l'esforç que ha suposat
confeccionar un programa amb dues grans orques-
tres com la Maravella i els Montgrins. Feia molts
anys que no teníem un cartell com aquest.

I encara n'hi ha més. L'Onze de Setembre cele-

brarem com cal la Diada Nacional de Catalunya,

EXCAVACIONS

que és una altra de les activitats que en els darrers
anys s'ha caracteritzat pel bon ambient i la germa-
nor amb què es viu.

Es un mes farcit d'activitats. Però des d'aquí, el
meu desig és que totes aquestes festes siguin un
motiu d'unió entre tots els bellcairencs, amb pa-
rents, convidats i visitants eventuals del nostre

poble. Molts ja sabeu la meva dèria per unir
esforços, no per desunir, perquè un poble pot fer
coses molt grans si anem tots a una. Així, doncs,
participem tots en aquestes festes amb alegria,
companyerisme i il. lusió.

D'altra banda, deixeu-me recordar les iniciati-
ves principals, dutes a terme en els darrers mesos,
com ara l'ampliació del Local Social o l'asfaltatge
del camí d'Ullà.

També està previst 1' arranj ament de la illeta del
pont Morós i del carreró del carrer Orient, que es
coneix com el carreró de can Balià; tot plegat es
podrà arreglar gràcies a les donacions fetes a
l'Ajuntament per part d'en Ramon Cruanyes i de
la família Salleres, als quals els agraeixo la seva
generositat. I també voldria avançar que l'any
vinent es farà un repàs general a l'asfalt dels
carrers del poble. Projectes i obres de les quals en
trobareu els detalls dins d'aquesta revista.

Res més. Només desitjar-vos que gaudiu tant
com pugueu de les activitats esmentades, que hi
participeu amb molta il. lusió i, sobretot, que pas-
seu una molt bona Festa Major !!!

Joaquim Vilanova, alcalde

Mas Pantaleó tel. 78 81 38
BELLCAIRE D'EMPORDÀ

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

DISTRIBUÏDORDE: ^ FripOn

Infantils temporada 74-75. Foto: J. Hugas

Després de molts anys, Bellcaire tornava a tenir futbol, i no vam tardar gaire aformar un equip de
juvenils que, al cap i a lafi, seria l'origen del que ara anem aparlar.

Era un gran equip, els Frasco,
Salleras, Casas, Met, etc. Ens co-
neixíem de tota la vida. Erem

veïns, companys, amics, alguns
sortíemjunts després dels partits,
gaudíem en el joc i fora d'ell. Va
ser un fet quasi natural. Només
vaig necessitar donar-li una petita
empenta. Ah!, però ens faltava un
porter. Algú va insinuar que a
Ciurana, un tal Falgàs podia ésser
la solució. Així que un dia a la nit,
en Ros ijo vam anar-hi. Després
de despertar tots els gossos del
veïnat i d'una xerrada tan breu

com agradable amb en Josep i la
seva família, tornàvem a casa amb
la convicció que teníem el que
buscàvem. Ho comprovàrem ja
en el primer partit, en elqualvam

guanyar el Verges per 1-0 i en
Josep va parar un penal. En aca-
bar la temporada vam organitzar
una festa a la sala de casa, a can
Vilà, vam escollir la reina del

futbol (l'escollida, segurament
que se'n recorda). A l'estiu ens
van convidar a Calonge per la
festa. Havíem començat a escriu-
re la història del futbol base de

Bellcaire i estava a punt d'arribar
l'home que amb lletres majúscu-
les la seguiria escrivint fins avui:
en Jaume Hugas.

Goooooool!!!, goooool!!!
Mentre anava cridant amb tota la

meva ànima aquest cnt màgic,
que expressa perfectament allò
que és la màxima definició del
futbol, saltava un cop i un altre tot

vora la banqueta. Al meu costat,
com d'una manera o altra seria

una constant al llarg dels anys que
vaig ser-hi, en Jaume, que inten-
tava dissimular la seva satisfac-

ció demanant-me tranquü.litat. No
n'hi havia pas per menys. Però
acabàvem de fer el 2-2 al camp de
La Salle de Figueres. En Josep
Salleras, un davanter petit i es-
canyolit, havia aprofitat un rebot
dins l'àrea. Es l'exemple tantes
vegades repetit, d'una de les nos-
tres característiques més pròpies:
la capacitat de plantar cara, de
lluitar davant contraris que gaire-
bé sempre eren de pobles més
grans i en teoria més forts i po-
tents. Si en moltes ocasions en

sortírem victoriosos, o almenys
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anys ffi de futbol base 5 anys ^ de futbol base

amb el cap ben alt, no fóra pas per
casualitat, sinó gràcies al resultat
d'un treball previ de buscar els
jugadors, a la dedicació setmana
darrera setmana i a la gran il. lusió
que tots hi posàvem per tirar-ho
endavant, qualitats aquestes que,
cal dir-ho, en Jaume no ha perdut
mai.

Però tornant al terreny de joc,
un altre tret molt nostre era la

voluntat de no fer mai «arreglos»
antiesportius, aspecte en el qual
hi havien i encara hi ha, autèntics

experts. Per exemple, amb els àr-
bitres. Ni quan els portàvem no-
saltres no significava que ens anes-
sin a favor. Recordo una vegada
al camp del Besalú, que arbitrava
l'Albert Colls, en «Bota». No sé

per quin motiu hi havia molta
gent, guanyàvem per 2-3 i faltava
poc per acabar el partit... «Entren
a l'àrea disputant lapilota el da-
vanter centre contrari i el nostre

central, en Salvi; el davanter es
deixa caure, la cridòria és enor-
me, tant que l'Albert no ho dubta
ni per un moment: penal!!!...»
Vam acabar perdent 4-3.

Certament el que sempre hem
intentat tenir és un gran equip des
d'un poble petit. Una il. lusió i una
realitat que hem tingut present de

forma constant, procurant ésser
conscients de les nostres possibi-
litats sense pretensions fora de
lloc. La majoria ho ha sabut en-
tendre d'aquestamanera. Els Bar-
celó, per exemple. Tots ells però,
privilegis del que fa l'article, per-
meteu-me que jo us parli d'en
Vicenç.

Sabeu com va fitxar per nosal-
tres? Teníem un partit a l'Escala.
En Joan Solés, que era un dels
puntals d'aquell equip, s'havia
fet mal. Els nanos, esverats, van
venir-me a trobar acompanyats
d'un noi que no conebíia: «Pere,
Pere! Aquest diu que si volem
jugarà amb nosaltres. Es diu Vi-
cenç, és de Barcelona i viuacan
Roberto»; «Com se't dóna això

de jugar a futbol?»; «Mira, vaig
fent, més que res per si us puc
ajudar»; «Demà mateix ho sa-
brem». Més o menys així va anar
la conversa. L'endemà guanyà-
vem al camp de l'Escala per 1-4,
i senzill com aquell primer dia va
ésser sempre en Vicenç durant
tota la seva etapa amb nosaltres.
Mai noli vam veure ni un mal gest
ni un comentari fora de lloc. Era

el millor de l'equip, però es com-
portava com un company més.

Un dia estàvem a punt de co-

mençar el partit i ell no arribava.
Els nanos estaven nerviosos, els

faltava el que dins el camp era el
seu punt de referència. De sobte,
el van veure arribar corrents. La

cridòria a la caseta era impressio-
nant, tant que en Frasco, molt
sorprès, digué: «Què crideu tant!
Sembla que arriba Déu nostre
Senyor!», «No, homef-livaigdir-
és miïlor encara, és en Vicenç!»

He posat l'exemple dels Bar-
celó, però podria fer una llarga
llista de tots els que d'alguna
manera han fet també com ells:

pares, familiars, amics..., que han
jugat un gran paper en el manteni-
ment d'aquest futbol nostre, so-
bretot aquells que més s'hi han
implicat dedicant-hi gran part del
seu temps amb un esforç fins i tot
econòmic, poques vegades reco-
negut. Segurament que aquell R-
12 d'en Jaume us ho explicaria
millor que jo.

Crec que no m'equivocava,
quan abans deia que hem procurat
sempre tocar de peus a terra, en no
voler donar mai lliçons a ningú.
Es clar que tampoc no ens ha
agradat que ens les volguessin
donar a nosaltres. Recordo un

partit a Bellcaire. Abans de co-
mençar, els nostres feien un es-

Infantils temporada 79-80 Foto: J. Custals

OBRES i RESTAURACIONS

ctra. de l'Escala, s/n
tel. 78 81 62 fax 78 83 57
BELLCAIRE D'EMPORDÀ

RENOVACIÓ 1 DECORACIÓ D. ESTABLIMENTS
CONSULTING D.OBRES

Closa del Llop 31
Apartat de Correus 24
L.ESCALA Tel. 77 02 66 Benjamins temporada 81-82 Foto: J.Hugas
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calfament d'aquells d'estar per
casa. De cop, tots s'aturen amb
cara de sorpresa: l'equip contrari
està fent exercicis al mig del camp,
sincronitzats, moltpreparats, és a
dir que ens fan una exhibició. La
cara dels nostres no em va agra-
dar gens, se'ls veia empetitits. En
arribar a la mitja part del partit,
que era molt igualat, els contraris
van córrer a seure davant les ban-

quetes, jo vaig cridar els nostres i
a toc de xiulet davant la sorpresa
general vam donar dues voltes al
camp. Mai no oblidaré la seva
expressió d'orgull, la d'incredu-
litat dels contraris i la de compli-
citat d'en Jaume, en creuar-m'hi.
I és que l'orgull i la dignitat d'un
poble petit, poden ser tan grans o
més que la de qualsevol altre i
expressar-se de formes molt dife-
rents. Aquesta va ser la mostra
d'aquell dia.

En els pobles com el nostre les
coses petites poden arribar a ser
grans, molt grans, i abcò és el que
ha passat a Bellcaire amb el fut-
bol. Per la seva implicació
col. lectiva, per la seva funció in-
tegradora, per la seva tasca social.
D'aquí ve la importància del tre-
ball dels que ho han fet possible i
d'aquí ve que destaqui per sobre

Infantils temporada 85-86

de tots en Jaume, perquè amb la
seva continuïtat ha estat el fil con-

ductor que mai no s'ha trencat.
^Vs heu parat mai a pensar quants
caps de setmana un bon grapat de
persones han omplert les seves
hores d'esbarjo anant a veure els
nostres jugadors? Us n'adoneu
que, per a moltes d'elles era i és la
seva gran distracció? ̂,Heu valo-
rat prou el fet que elsjoves puguin
cremar les seves energies i posar
les seves il. lusions en l'esport i no
en d'altres camins més negatius i
problemàtics?

Tot sovint no sabem valorar

allò que més a prop tenim: la

Foto: J. Hugas

trobada amb els companys en
l'entrenament, el dia del partit, el
«toc» de després... Tot això uneix,
fa pinya. I això és el que hem vist
any rera any a casa nostra. Per
això hem vist passar famílies sen-
ceres amb la samarreta del Bell-

caire: elsEspada, Resta, Sànchez,
Gasull, Alvarado, Barceló, Fabri,
Heredia, etc, etc... Per això, ara
que m'he posat davant un paper
per dir-hi alguna cosa em trobo
amb un piló de records, amb noms
i més noms de persones que pot-
ser mai no hauria tingut la sort de
conèixer, com en Josep Ma Gasu-
11 per exemple, o en Josep Baus,

Infantils temporada 83-84. Campió de lliga.

que sempre em crida quan em veu
per Girona; o els del meu últim
any amb el trio Geri-Joan-Xa-
vier. M'hauria perdut els dies
compartits amb els Aupí; els des-
plaçaments amb la camioneta d' en
Bonany; les meves «converses»
amb en César a l'entrenament

(«sóc elfill del mestre»), el bon
futbol d'aquells alevins que co-
mençaven amb en Raül i acaba-
ven amb en Fèlix, passant per en
Pitu o en Marc... Seria un mai no

acabar, i el millor del cas és que
precisament no s'acabi, que això
segueixi. I és evident que seguirà,
perquè en Jaume m'ha dit que ell
no vol pensar en els 25 anys sinó
en el 26. I, permeteu-me
l'expressió: això és collonut!!!

I ara que estic al fínal del meu
escrit, que ningú no pensi que els
noms que aquí han sortit són ni
millornipitjorqueelsaltres. Sim-
plement m'han semblat que ser-
vien com exemple de la idea que

Foto: D. Vinas

volia expressar, però vull que
quedi clar que si en elpaper no hi
han cabut tots, en el record sí que
hi són tots, per sempre.

Ah!, i si algú em diu que havia
de parlar del futbol base de Bell-
caire i que hi he fet sortir contí-
nuament en Jaume Hugas, només
li puc respondre: -No creieu que
l'un i l'altre són el mateix?

Pere Vilà

QRflNETS MOHTCRI, S.L.

CELLER CANTALLA
VI NS i LICORS

BELLCAIRE D'EMPORDÀ

PISCINES - MANTENIMENTS
MOBILIARIJARDÍ

el. i Fax: 7S SE- 4C
Ctra. Torroella Montgrí a l'Escala (al costat gasolinera)

17141-Bellcaire d.Empordà

XAVI INVERSIONS, S. L.
CONSTRUCCIONS

Carrer del Molí, 54 17141 BilLCAME D'EMPORDA
Tels. 972-788111i908.43 37 59
Fax. 972.7881 11

o Tl: L'iES

Ulleres graduades i de sol
Lents de contacte
Audiòfons

Accessoris òptics

Ap. 235 - Tel. 77 19 57 -17130 L'ESCALA
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Jaume Hugas,
coordmador del futbol base des de l'any 1971

Vint-i-cinc anys dedicats al
futbol suposen més de mitja vida
treballant perquè joves del poble
i de la rodalia tinguin una primera
entrada a l'esport. En Jaume Huga
només d'arribar a Bellcaire va

provocar que es crees un equip
infantil, que va sorgir dels alum-
nes de l'escola. D'aquell equip a
l'actualitat, han estat centenars
els joves que han començat a ju-
gar a futbol a Bellcaire.

En la coordinació del futbol

base, en Jaume hi ha passat èpo-
ques glorioses i també èpoques de
vaques magres. El més positiu,
«ha estatl'aspecte humà, la rela-
ció assolida amb els jugadors,
familiars. .., i elfet d 'haver mogut
joves per l'afició a l'esport, en
donar-los una alternativa enmig

de l'anibient tancat dels pobles.
Es molt bonic veure quejugadors
que fa anys van marxar de Bell-
caire et saluden i recorden els

anys que havienjugat alpoble».
Els resultats esportius també

han deixat bons records: «Elpri-
mer fet a destacar és veure que
totes les competicions on s'han
inscrit equips delBellcaires'han
acabat. Després, no espotpassar
per alt la satisfacció de veure
com unjugador que ha sorgit del
futbol base de Bellcaire és cam-
pió d'Espanya i arriba ajugar a
primera divisió estatal».

No tot són roses i flors i en

Jaume assegura que està cansat
de tants anys en què ha sortit cada
cap de setmana amb els diferents
equips de base. «Els anys més

durs han estat els darrers. Consi-

dero que hi ha una manca de
suport en general de tota la po-
blació: eljoventno s 'hi sentgaire
entusiasmat, cada cop costa més
trobar gent que esfaci responsa-
ble dels equips i el nostre públic,
tot i que no enspodem queixar del
nombre de socis, és moltfred».

El futbol base de Bellcaire va

començar a caminar quan ben pocs
pobles en tenien i sempre ha tin-
gut un abast subcomarcal. «Vam
intentar aglutinar tots els joves
d'aquests poblets, vam arribar a
tenirjoves de 14pobles diferents
i sempre he intentat harmonitzar
aquesta diversitat. Hi havia ha-
gut èpoques molt bones i d'altres
no tant, en què es feia molt dur
arribar a acabar el campionat».

Juvenilstemporada 85-86.

En tot això, els pares sempre hi
han tingut un paper important.
«El fet que els joves jugadors
hagin estat de tants pobles dife-
rents, semprehafetnecessarique
hi hagués gent amb moltes ganes
defer quilòmetres i gastar-se di-
ners amb el seu cotxe» , agraeix en
Jaume.

En Jaume Hugas veu el futbol

base del Bellcaire força consoli-
dat: «Només ens falta gent que
tingui cura dels equips. En els
darrers anys, però, molts pares
hanpres consciència i han entès
que calpagar una quota mínima
per les despeses cada cop més
terribles».

«No s'ajuda gens el futbol
base. Fins i tot han desaparegut

Foto: J. Font

les mínimes subvencions que hi
havia i fa la sensació que els
organismes públics no tenen cap
mena d'interèsperl'esportjove»,
es lamenta.

De cara al futur, en Jaume con-

tinua tenint la il. lusió «quasi utó-
pica de poder formar una escola
defutbol, tot i que és una estruc-
tura dificil iper a la qualfanfalta

10 Juvenils temporada 81 -82. Estada a Alemanya.

Agost1996

Foto: M. Alvarado
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anys ̂  de futbol base 85 anys ̂  de futbol

Francesc Vüanova, «Títo»

Alevins temporada 80-81

molts diners. Seria l'única mane-

ra de fer un treball continuat,
planificat i amb entrenadors pre-
parats. Però és clar, això valmolts
diners i a mi no em toca mai la

Primitiva!».

Amb la modèstia per endavant
en Jaume no vol que surti aquest
escrit sense un record «atotes les

ajudes desinteressades que han
fet possible la contínuïtat dels
equips de base del C. F. Bellcaire.
/ si no n 'hi ha hagut més, ha estat
per les obligacions personals o
professionals dels que segura-
ment els hagués agradat
col. laborar-hi».

Un agraïment que des de El

Foto: J. Font

Castell es vol fer extensiu també a

en Jaume Hugas, perquè, amb el
permís de tots elsjugadors, exju-
gadors, pares i col. laboradors
d'aquestsvint-i-cincanys, gosem
afírmar que en Jaume ha estat
Valma mater del futbol base del

C.F. Bellcaire.
Abel Font

Nascut l'any 1968, va co-
mençar ajugar a Bellcaire en ca-
tegories de benjamins i alevins.
Les temporades 82-83 i 83-84 va
jugar amb l'infantil del Figueres,
per saltar al F. C. Barcelona en
categoriajuvenil. Allà hi vajugar
tres anys amb el juvenil, un amb
el Barça amateur i dos amb el
Barça Atlètic. D'aquí va ser cedit
al Figueres, on hi va jugar dues
temporades, la segona d'elles a
un pas de pujar a primera divisió.
El salt a primera vindria després,
en fítxar pel Celta de Vigo, on hi
va estar tres temporades. Final-
ment, 1' any passat vajugar amb el
Badajoz i aquesta propera tempo-
rada ho farà amb el Mallorca.

Tota una carrera, del futbol de
base d'un poble com Bellcaire
fíns a l'élite estatal, en la qual
encara s'hi manté als 28 anys.

«Vaig començarajugarafut-
bol com tots els nens, al carrer,
per entrar després a l'equip del
poble», explica en Tito. Una èpo-
ca de la qual recorda alguna anèc-
dota: «Quan encara era aleví,
jugàvem unpartít a Bellcaire i a
laprimerapart vaig marcar dos o
tres gols. Elpartit estava solucio-

'.!^^^?^
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Tito, el primer per l'esquerra en una presentació del Barça juvenil. Foto: J. Vilanova

nat i em vanportarfins a Verges,
on hijugaven els infantils, ja que
pensaven quepotser els ajudaria
a aixecar el partit, però amb els
grans no vaig rascar pilota».
Del Bellcàire al Barcelona no es

va pas torbar, tot i que quan va
passar pel Figueres infantil enca-
ra no era conscient fíns on podria
arribar: «Vaig anar a fer proves
amb el Figueres, perquè co-
mençava elBUP allà i hi tenia els
amics de classe. Em van admetre

i la segona temporada ja entre-

nava amb el primer equip. Em
van cridar del Barcelona i en

principi no hi volia anar, però
passatl'estiu, al cap de dos o tres
mesos, vaig canviar d'opinió».

Ja era a.Barcelona i el canvi no

va pas passar desapercebut: «Era
futboljuvenil, peròja era d'élite,
era molt més competitiu, en el
sentit que, si una temporada no
jugaves ja no contmuaves a
l'equip la propera temporada».
Va ser precisament quan va co-
mençar a notar el que era viure el

Carnissería
Xarcnteria

c/delMolí, 7tel 788242
BELLCAI RE D'EMPORDÀ

PERRUQUERIA

oniser t

c/delMoli. 54 +el. 788349
BELLCAIRED'EMPORDÀ

Carreró d'en Vinyoles, 1
Tels. 64 02 96/64 23 55

Fax: 64 23 55
17100 La Bisbal d'Empordà

Restaurant
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Guisats i embotitó casolans

c/ del Nord, 2 - tel. 78 84 75
BELLCAIRE D. EMPORDÀ
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anys ^ de futbol formació municipal

futbol com una professió. «Una
professió sempre incerta, amb
canvis d'ambient constants, però
també va ser quan vaig decidir
que allò era el quem'agradava i
alque em volia dedicar», assegu-
ra. «L 'època delsjuvenilsdelBar-
celona va ser la més maca que he
viscut. Vam guanyar dos campio-
nats d'Espanya i el tercer el vam
perdre a la final per penals».
D'aquells anys, en recorda el gol
més important de la seva carrera:
«Va ser en unafinal del campio-
natd'Espanya, contraelBilbaoa
Logronyo. Anàvem empatats, 1 a
1, i jo vaig marcar el gol de la
victòria d'un xut des de fora
l'àrea».

Un any més al tercer equip, al
Barça Amateur, i dos més al Bar-
ça Atlètic. «Vaig veure moltpro-
per el salt alprimer equip, ja que
estàvem convocats a fer la pre-
temporada amb els grans, però a
darrera hora no va ser així». Al

final, va tornar al Figueres, on hi
va viure dues de les temporades
més glorioses d'aquest equip, la
segona d'elles van perdre la pro-
moció davant el Cadis, quan ja
s'ensumava per segona vegada el
salt a primera divisió.

A la tercera va anar la vençu-

da. La temporada 92-93 fitxa pel
Celta de Vigo. «Era el salt defini-
tiualaprofessionalitat. Vaigcon-
viure tres anys amb l'élite estatal,
totiquelasegona i tercera tem-
porades a Vigo van ser les més
dures de la meva carrera, ja que
vaig jugar molt pocs partits».
L'any passat va passar pel Bada-
joz i la temporada vinentjugarà a
Mallorca.

Amb tot aquest bagatge, els
entrenadors que l'han marcat més
«han estat els primers que vaig
tenir, en Joan Font a Bellcaire, i
sobretot en Joan Laboria a Fi-

gueres. Desprésd'enLaboria, en
tècnica cap entrenador no m'ha
ensenyat res de nou. També re-
cordo especialment en Xarly
Reixach».

De Bellcaire i el seu futbol,

assegura que «és difícil mantenir
tants equips en unpoble tantpe-
tit, però és molt importantper a la
projecció del poble, encara més
si en pot sortir algun jugador
d'élite». I pel que fa a la gent del
poble, «porto més anys vivintfora
que a Bellcaire, però em satisfà
molt que quan sóc aquí la gent
m 'aturi pel carrer i em pregunti
com va tot».

També té un record especial

per a Jaume Hugas, de qui diu que
«és molt important la seva tasca,
que ha fet molt bé i hi ha gastat
moltes hores de forma desinte-
ressada. Molts dels que fem es-
port li ho hem d'agrair, ja que
persones que s'estimen elfutbol
com ell fan que més tard surtin
bons esportistes».

Però l'élite també té els seus

més i els seus menys: «El millor
és que m'ha permès conèixer
molta gent, i de tots ells n 'aprens
alguna cosa. El pitjor, haver de
marxar tanjove de casa ifer tants
amics que amb els canvis d'equip
perds massa fàcilment», assegu-
ra.

Amb vista al futur, no s'hi tren-
camassalesbanyes: «Enaquesta
professió, sempre és molt incert.
De moment, tinc una temporada
més amb elMallorca i desprésja
ho veurem. No és moment encara

de preocupar-se 'n».
Sense excessives preocupa-

cions, doncs, li desitgem que
aquest futur incert li aporti grans
victòries esportives i personals.
Felicitats!

Abel Font

SERVEIGRU
TALLER MECÀNIC

mRRRTGeS HDOBS CeRGHLS
C/delMolí. 12

17141-BELLCAIRED'EMPORDÀ
Tel: (972) 78 81 31

o.

Resum de l'actívítat de l'Ajuntament de BeUcaíre
en els prímers sís mesos de l'any. Acords més
unporfcants presos en els plens de gener a juny

+el. 78 81 35
BELLCAIRE D'EMPORDÀ

Ple ordinari 25 febrer 96

Sol.licitud de subvencions a la

Diputació de Girona: 200.000
pessetes per instal.lació d'hidrants
al sector nord del Nucli Urbà;

petites ajudes fins un màxim d'un
milió de pessetes per obres
d'acabament del Local Social.

Ple ordinarí 26 abríl 96

Aprovació inicial de les con-
tribucions especials per al clave-
gueram de la urbanització Mas
Duch. L'import total del pressu-
post d'execució és de 3. 862. 029
pessetes.

S'aprova el model de
sol. licitud per poder utilitzar les
instal. lacions del Local Social i el

contingut d'aquest. Serà impres-
cindible tramitar aquesta sol. li-
citud abans de fer ús de les
instal.lacions esmentades. Serà

també condició prèvia i neces-
sària fer un dipòsit de 10.000 pes-
setes, que serien retornades si no
hi havia cap despesa de neteja o
restitució de material.

Ple ordinari 51 maig 96

Pla Unic d'Obres i Serveis de

Catalunya (PUOISC). Aprovació
inicial de la construcció d'un mur
de contenció de l'edifici del Lo-

cal Social. Elpressupost de l'obra
és de 5.531.521 pessetes i la seva
execució és prevista per a l'any
1997. La Generalitat hi aporta
4. 425. 217 pessetes. La resta,
1. 106.304 pessetes, anirà a càrrec
de l'Ajuntament de Bellcaire.

Concert de l'orquestra Costa Brava durant la Festa de la Divina Pastora d'enguany.
Era el primer ball que es celebrava al Local Social remodelat. Foto: J. Font

Un altre aspecte del Local Social. Al fons es pot observar la part ampliada i l'alcalde
observant lestaules parades per al dia de l'homenatge a la gent gran. Va ser la segona
activitat que es feia en el nou Local Social. Foto: Ajuntament de Bellcaire
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nformació municipal
Ma. Püar M:otas,

directora de la Coral

ntrevista

Projecte Pressupost Municipal 1996

Ingressos

I.B. I. Rústica................................... 2. 100.000
I.B.I. Urbana................................... 6.000.000
Impost CirculacióVehicles............. 2.750. 000
I.A.E................................................ 1.800.000
Cementiris.......................................... 300.000
Llicències d'obertura ......................... 150. 000
Llicències d'obres........................... 3.500. 000
Escombraries................................... 2.500.000
Sanejament......................................... 300.000
Desinsectació ..................................... 300. 000

Servei d'aigües................................ 1.500.000
Aprofitaments mitj.......................... 1.000.000
Constrenyiments i recàrrecs............... 250.000
Actes culturals i recreatius................. 500.000

Ingressos imprevistos........................... 50. 000
Fons de Cooperació Local.............. 7.500.000
Subvencions.................................... 1.500. 000
Inversions i PUOISC ...................... 3.500.000
Interessos dipòsits.............................. 500. 000
Rendes urbanes i Locals socials ..... 1. 000. 000

TOTAL INGRESSOS .................. 37. 000. 000

Despeses

Personal:
Funcionari.......................... 2. 100.000
Laboral............................... 3.000.000
Eventual................................ 900.000
Mutualitats......................... 1.500. 000

Reparacions, manteniments
i constmccions ................................. 1. 800. 000

Edificis i dependències ....................3.500.000
Material i proveïments ..................... 1.700.000
Escoles .............................................. 800.000
Energia elèctrica i enllumenat.......... 3.500. 000
Serveid'aigües................................. 1.500. 000
Despeses jurídiques i anuncis ............. 800. 000
Cultura, festes i lleure ...................... 2. 100.000
Contractes de serveis ....................... 5.000. 000
Estudis i treballs tècnics................... 1.500. 000

Despeses representació ....................... 500. 000
Dietes i indemnitzacions per serveis ... 100.000
Serveis: d'assistència i sanitari ........... 500.000
Subvencions a entitats locals ........... 1.000.000
Inversions infraestructures ............... 4. 800. 000

Despeses financeres ............................ 400. 000

TOTAL DESPESES ...................... 37. 000. 000

Augment comparatiu 95-96 ....................................................... +4.000. 000
Augments impostos o taxes:

Impost Circulació: .................................................................. +4%
Escombraries: ......................................................................... +4%

Sanejament: ............................................................................ +4%
Desinsectació:.........................................................................+4%

Aigües:......................................................................... +lPTA/m3

A la resta d'impostos i taxes s'aplicaran els mateixos coeficients o quotes que el passat 1995.

INSTAL. LAÇIONSi
ELECTRODOMÈSTICS

su PE r^ e

c/ Major, 37 tel. 76 50 23
BELLCAIRE D'EMPORDÀ

La Coral deBellcaireja ha marcat unafita en els seusprimers mesos de vida. Mai a Bellcaire
no hi havia hagut unaformació musical d'aquesta envergadura. De la mà de la Ma PilarMotas
han cantat per Nadal, a la vetllada de l'escola, a l'homenatge a la gent gran, a la confirmació i
a lafesta de la música a Torroella. Ella, però, renuncia aposar-se cap repte o aplantejar-se com
serà la coral d'aquía uns anys, perquè canten amb molta il. lusió i amb l'únic objectiu depassar
bones estones.

-D'on va sorgir la idea de crear
una Coral a Bellcaire?

De l'escola. Com a professora
de música vaig entrar més en elcant
i els nens van respondre molt bé. De
cara al Nadal de l'any passat va
sortir l'oportunitat de fer alguna
cosa a tres veus. Però ens faltaven

veus no blanques. Va ser quan es va
plantejar de proposar-ho a la gent
del poble. Van respondre molt bé.
S'hi van apuntar prop de 25 perso-
nes. No m'ho hagués pensat mai.

c/ Es+eve Baguer, 8
tel. 7881'58

BELLCAIRED'EMPORDÀ

-Com van anar els inicis?

Quan ens vam posar a assajar,
tan novells eren els cantaires com

jo, que no tenia cap experiència de dirigir un grup
coral com aquest. Ni tan sols havia cantat mai en
cap coral. En principi ens vam trobar per fer una
cantada per Nadal. Va ser el 30 de desembre. Va
sorprendre molta gent. Després d'aquella cantada
en vam parlar i va ser quan vam començar a
treballar amb vista al futur. Vam escollir un dia

d'assaig setmanal i ens vam atrevir amb peces més
difícils, com ara «Evocació al Pirineu» o «El

Virolai». Per segons qui, potser no és res, però jo
ho trobo molt important.

-Ha suposat una difícultat afegida el fet que
molts dels cantaires no hagin estudiat mai mú-
sica?

Crec que no. En tot cas ha afectat més la
inseguretat a l'hora d'afrontar un tema nou que no
pas les dificultats que un pugui tenir pel fet de no
haver cantat mai. D'altra banda, la gent ha fet
molts esforços. S'hi han emmotllat molt bé i
d'alguna manera ha pogut més l'afició i el passar-
s'ho bé que no pas les mancances musicals dels
membres de la coral.

La Coral de Bellcaire en plena actuació a l'església parroquial del poble.
Sabeu endevinar quina cançó estaven interpretant? Foto: Ajunt. de Bellcaire

-Un cop d'efecte va ser el concert que es va fer
a Torroella el dia de la música. Fins aleshores
només s'havia cantat a casa. Com es va viure?

Imposava molt respecte, tant als cantants com a
mi. Es ben diferent cantar a casa i «en família» que
no pas davant un auditori foraster. Però malgrat
tot, la gent va quedar encantada i ens van felicitar
per l'agradable sorpresa que els havíem donat. No
s'ho esperaven.

-I de cara al futur, què ens oferirà la Coral de
Bellcaire?

En el futur més immediat tenim el concert del

24 d'agost. Serà un concert amb tots els ets i uts.
Tenim la intenció de fer una sardana, tema bastant
difícil encara. I de cara a un futur més llunyà no
sabem on ambarem. Hi poden haver alts i baixos.
Ara la cosa funciona perquè hi ha il. lusió i eufòria
per la música, però no tenim cap compromís de
futur. Mentre en tinguem ganes ens ho passarem
bé. I quan una cosa es fa per passar-s'ho bé no es
pot pensar què faràs al cap de dos o tres anys,
perquè potser ja no hi serà.

Agost1996 Agost1996 _
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Tot Xino-xano o Games Ajudeu-me !!! (8 abrü) Trobada sardanísta infantil (I rnaig)

La ja tradicional Marxa del Xino-
xano i Cames Ajudeu-me ha arribat a la
seva majoria d'edat. Enguany se'n va
celebrar l'edició que fa divuit. La mar-
xa, amb un ambient magnífic, es va
celebrar el dilluns de Pasqua, el 8 d'abril,
i hi van participar 306 marxants. Com és
habitual, tant els marxants amb més
pressa, com els més tranquils -aquells
que es prenen el lema del xino-xano al
peu de la lletra- van poder gaudir d'un
recorregut per la plana de la rodalia de
Bellcaire. La diada acabà bé amb una

sardinada popular a la pista poliesporti-
va. Com sempre, la Marxa la va organit-
zar l'Associació de Pares del col. legi,
enguany amb la col. laboració de 1 'Ajun-
tament. Foto: Carme Barceló

Festa de la Divina Pastora (20 i 21 abrü)

18

Quinze dies després de Pas-
qua, com és habitual, Bellcaire
es vesteix de festa, la festa de la
Divina Pastora, o altrament dita
Festa Petita. Les celebracions

s'iniciaven amb un espectacle
d'animació iball, que es dedicà
als mésjoves de cada casa i que
va anar a càrrec de El Carrilet.

Era el dissabte, 20 d'abril. Des-
prés del ball, com no, sardanes
a la plaça, per acabar amb la
Girasol, l'orquestra que ens va
ajudar a realitzar el primer ball
que vam fer en el Local Social
remodelat.

El diumenge vam comptar
amb els actes més festius, com
ara la fira escolar i del llibre i la rosa. I com mana

tot dia de festa grossa, després..., a dinar! Encara
amb el ventre ple, tres sardanes i concert, per

Foto: Joan Font.

acabar-ho de rematar amb el ball de fi de festa de

l'orquestra Costa Brava. I no podia ser d'altra
manera: va ser tot un èxit!!

La diada del primer de maig
no la vam pas celebrar amb una
gran manifestació. Tot al con-
trari, perquè la festa i la sardana
van tornar a fer acte de presèn-
cia al poble amb la trobada in-
fantil de sardanes, que se cele-
brava per quart any consecutiu
en aquesta mateixa diada. En-
guany, el temps va fer patir fins
a darrera hora, però els 194
joves sardanistes que aquest any
van venir - i també monitors,

pares i familiars- van poder ba-
llar i celebrar-ho un any més.
Erenjoves de Flaçà, Fobcà, Ullà,
Ventalló, Verges, l'Escala,
Orriols, Sant Pere Pescador, Sant Jordi Desvalls,
Vilajuïga i Corçà. D' altra banda, aquesta tempora-
da els joves de Bellcaire van participar en dotze

Foto: Josep Bellapart.

trobades. Excepte a la de Sant Jordi, van anar a
totes les dels pobles esmentats, i encara cal afegir-
hi les de Torroella de Montgrí i la Bisbal.

Homenatge a la gent gran (19 maig)

t

Com cada dos anys, el passat
19 de maig es va celebrar l'home-
natge a la gent gran de Bellcaire.
Enguany hi van participar 86 ho-
menatjats, amb els seus acompa-
nyants. Els actes de la diada
d'homenatge es van iniciar amb
una missa amb l'acompanyament
de la nova coral del poble, després
van passar al Local Social on es va
fer el dinar de germanor. Lavetlla-
da acabà amb l'actuació de
l'il. lusionista Xevi -amb la

col. laboració de més d'un espon-
tani- que va fer riure tothom. Ca-
dascun dels homenatjats va rebre
un plat de record de la festa i un
ram de flors per a les senyores. El record especial
per a la parella més gran va ser per a Baldomer

^.

Foto: Ajuntament de Bellcaire

Cornell i Colom (nascut el 1906) i Enriqueta
Clavaguera i Barceló (1908). Per molts anys!
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VetUada infantü Casal d'estiu Çjuliol-agost)

Els alumnes del col. legi van
ser els protagonistes dalt
l'escenari el diumenge 24 de
març. Va ser quan es va cele-
brar l'habitual vetllada infan-
til amb demostracions de cant.

Els alumnes cantaven una

mostra del que han fet al llarg
del curs amb la seva professo-
ra de música, la Maria-Pilar
Motas. També van mostrar els

seus dots d'actors, després del
curset de teatre que van fer
sota la direcció de professors
de La Genial Teatre. Els més

petits, dirigits per la Sònia
Kliass; els mitjans, per
l'Angels Capell; i els més
grans, per en Carles Xuriguera. Els grans van
participar uns dies més tard, el 23 de maig, en la
primera mostra de teatre escolar del Baix Empor-

Foto: Josep Molinas

dà, que es va celebrar al mateix Local Social de
Bellcaire. Hi van prendre part alumnes de les
escoles de la Pera, Gualta, Ullà i Colomers.

Un any més, aquest estiu
s'ha celebrat el casal infan-

til, organitzat per l'Ajunta-
ment. Un total de 30 nens i

nenes hi han participat, en
companyia dels monitors
Joan Brugués, Esther Pujol
i Anna Ros. Al llarg dels
mesos de juliol i agost,
aquests joves casalers han
gaudit d'activitats com la
guerra d'aigua, gimcanes,
tallers de manualitats i tot

tipus d'esports (voleibol,
bàsquet, bàdminton, futbol,
hoquei pista, rugbi... ). Tot
plegat s' acabà amb una vet-
llada de comiat.

Aquest ha estat un repàs de les principals activitats
que s'han celebrat al nostre poble en el que portem
d' any. No han estat poques. Entre les de més solera, les

Foto: Carme Barceló

que s'han creat més recentment, les que s'han celebrat
per un motiu especial que no es repetebc pas massa
sovint..., entre totes es pot ben dir que Déu n'hi do!

Homenatge als mestres de l'escola (88 juny) Activitats en els propers mesos

Ben emotiu va ser l'acte

d'homenatge que el divendres
28 de juny es va fer a en Jaume
Hugas i la Marta Serra, profes-
sors de l'escola de Bellcaire des

de fa més de vint anys. Alumnes,
exalumnes i pares van organit-
zar un berenar-sopar a la pista
poliesportiva per acomiadar els
dos mestres, que l'any vinent
treballaran a una altra escola. No

hi érem tots, però quan es van
començar a desplegar les pan-
cartes que donaven les gràcies
per tot el que han fet en Jaume i
la Marta a l'escola, de ben segur
que més d' una llagrimeta es va escapar dels rostres
emocionats dels que hi érem presents. Moltes

Foto: Mercè Font

gràcies, Marta!! Moltes gràcies, Jaume!! Que tin-
gueu molta sort i ens recordeu sempre.

Havaneres.

Com cada estiu, les havaneres fan acte de presèn-
cia a Bellcaire. Enguany, hi seran el dia 17 d'agost.
Onze de Setembre, Diada Nacional de Catalunya.

Dinar de Gennanor a la Pista Poliesportiva i recital
de cançó i cant coral amb el Gmp Disseny de la
Cellera de Ter, per acabar-ho tot amb sardanes i ball.

Kí^!^
L'E5G/M 1)

PRAVI^AR S.L.
Ap. 235 - Tel. 771957 -17130 - L'ESCALA

12 d'octubre.

Aquest dia, dissabte, s'ha previst l'inici d'una
nova activitat, la Festa del Pedal. Sota l'orga-
nització de l'Ajuntament, estarà oberta a totes les
edats, i es té la voluntat que sigui realment una
festa, tot passejant amb bicicleta per la rodalia de
Bellcaire.

e i res

Pepita Bahí Gatius

c/ del Molí, 16 - tel. 78 81 30
BELLCAIRE D. EMPORDÀ
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El pas a la legalítat

EsteveAlbert en un dels seus habituals discursos al final de l'obra, foto que aquest any malauradament no es va
podertirar. Foto: Joan Font

Què és una associació?
No és res més que la unió de la

voluntat d'un grup de persones
que tenen uns objectius comuns,
els quals s'intenten aconseguir
amb l'esforç de tots. De tota ma-
nera, aquests esforços s'han de
canalitzar creant una estructura

que faci funcionar aquesta entitat
o gmp de persones. Es a dir, creant
òrgans, juntes o comissions (la

denominació és secundària), que
dirigeixin el treball comú.

En tot cas, i dintre d'aquesta
estmctura orgànica, l'Assemblea
General, que és la reunió de tots
els socis de l'Associació, és la

que decidirà, en última instància,
tot allò que faci referència a
l'Associació. Al seu torn, la Junta
Directiva serà l'equip gestor de la
voluntat general.

Contràriament, una fundació
té uns orígens ben diferents, ja
que representa la voluntat d'una
persona que dóna un important
patrimoni, perquè els rendiments
que aquest patrimoni produeixin
es destinin a complir l'objectiu
fixat pel fundador. Com
s'observa, aquest supòsit no pot
ser aplicat a «Bandera de Cata-
lunya».

Alguns dels participants a l'excursió anual de Bandera de Catalunya. Va ser una de les activitats posteriors a l'obra. L'altra va ser el
dinar popular que es va fer al Local social, després que la pluja impedís fer-lo a Santa Caterina. Foto: Joan Font

JOAQUIM PUIfi CIBERT

Ctra. l'Escala, km. 2,9

Tel. (972) 78 81. 47
17141 BELLCAIRE

* ^ '

Menjars casolans
Entrepans freds i calents

Tapes variades

c/. Esteve Baguer, 2 tel. 78 84 70
BELLCAIRE D'EMPORDÀ

Els estatuts de «Bandera de

Catalunya»
Finalment, l'any de la majoria

d'edat de la nostra «Bandera de

Catalunya», se n' ha iniciat el pro-
cés de legalització amb l'elabo-
ració dels Estatuts i la seva pre-
sentació al Registre d'Associa-
cions del Departament de Justícia
de la Generalitat de Catalunya. El
dia 23 de juliol, fínalment es va
notificar que els estatuts estaven
aprovats i, per tant, «Bandera de
Catalunya» ja és reconeguda le-
galment.

Des de principi d'any, es van
anar fent reunions per enllestir el
projecte d'Estatuts, que al cap
d'uns mesos va ser aprovat per la
Junta que aquests darrers anys
s'ha encarregat del muntatge de
l'obra.

Amb l'aprovació dels Estatuts,
es va nomenar també una Junta

Gestora, que haurà de tenir cura
de tota la tramitació burocràtica i

haurà de convocar cap al mes de
setembre l'Assemblea General de

socis de «Bandera de Catalunya»,
per a l'elecció de la nova Junta,
d'acord amb aquests Estatuts.

El que s'aconseguebc amb els
Estatuts és tenir personalitatjurí-
dica i, en conseqüència, tenir un
reconeixement a tots els nivells,

principalment davant dels orga-
nismes públics, per poder gaudir
de les subvencions i ajudes que es
destinen anualment a entitats de-
dicades a la difusió de la història

i cultura catalanes. En segon lloc,
s'aconseguirà tenir una organit-
zació interna delimitada, que fa-
ciliti a tots els que treballem per

«Bandera de Catalunya» de po-
der adreçar-nos a la persona enca-
rregada del tema de què es tracti,
i també de poder-nos permetre
l'organització de més activitats
relacionades amb l'espectacle.

Per tot això, és important que
tots els que participem a «Bande-
ra de Catalunya», tant els que són
actors com els que no, tant si som
grans com petits, absolutament
tots, omplim la instància d'inscrip-
cio com a soci, ja que com mès

socis tingui «Bandera de Cata-
lunya» més força tindrem davant
dels organismespúblics, però tam-
bé serem més per tirar un projecte
que des de fa 18 anys és nostre:
«Bandera de Catalunya».

Eduard Torrent
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Estrena del vítraU í Gonfírmacíó Només 15 alimmes a les aules

Bones a tothom. Ern diuen i m'ofereixen la possibilitat de publicar algunes notícies de la
parròquia del trimestre passat en aquesta revista deBellcaire d'Empordà.

Amb molt de gust em presto a
col.laborar a la bona revista local.

Dic bona perquè té molts bons pro-
pòsits i sortí dignament i el poble,
que no és manco, l'acollí amb gran
satisfacció. Li desitgem una impara-
ble vitalitat, que estigui adomada de
les qualitats que ens ajudin a conèker
i estimar més el nostre poble per
mitjà de les notícies, articles, fotos,
records... Això és, que sigui una eina
més per viure la germanor com a
ciutadans del matek poble.

En el trimestre que acaba de trans-
córrer han esdevingut en la nostra
parròquia molts fets que valdria la
pena donar-ne constància i parlar-
ne, com l'estrena en els actes reli-
giosos de la Coral «Les Veus de
Bellcaire»; la participació en la se-
gona festa d'homenatge a la gent
gran... Però, posats a remarcar-ne
dos, jo assenyalaria la col. locació
d'un vitrall al temple parroquial i
l'administració de la confirmació

per part del Sr. Bisbe.

El vitraU de la Dívína
Pastora

Continuen les obres de reforma

del temple parroquial, gràcies a les
almoines dels feligresos. L'última
que s'hi ha portat a terme ha estat la
col.locació d'uii vitrall en el rosetó o
ull de bou.

Resulta que el vidre que hi havia
donavala sensació debmtícia i deka-

desa, perquè hi restaven marques
despintades de dibukos que s'hi ha-
vien pintat en altres temps.

Hi havia tres possibles solucions:
a) debcar-hi un vidre en blanc; b) un
vidre pintat; i, c) posar-hi un vitrall.

estima i és la mülor guia de les nostre
ànunes.

Aquesta tercera semblà la mülor,
perquè era la més digna i defínitiva.

La parròquia té com a copatrona
la Mare de Déu, sota el títol de la
Divina Pastora. Això ens ajudà a
afavorir la idea que algunes perso-
nes havien plantejat, en el sentit que
el vitrall havia de representar aques-
ta advocació de la Mare de Déu. I,
akí, es demanà a la senyoreta Ma-
ria-Rosa Ferrer, cap del servei per al
Patrimoni historicoartístic del Bis-

bat, que ens dibuixés la Divina Pas-
tora com aprojecte per aquestvitrall.

Els diferents projectes els vam
presentar a la Comissió d'Art Sacra
del Bisbat per tal de rebre'n
l'aprovació. Vist el seu informe i
consell, s'encarregà al taller STD
VitraUs C B de Sant JuUà de Ramis,
l'obra en qüestió, de 129 centüne-
tres de diàmetre. El vitraU està dins

una cambra, protegit per dos vidres
placats en la part exterior i interior.

Per la Festa de la Divina Pastora,
que enguany comcidia amb el dia 21
d'abril, ja el tinguérem col. locat en
el seu lloc i fou beneït pel nostre
bisbeeldia9dejuny.

Que aquesta imatge de la Mare
de Déu de la Divina Pastora ens

ajudi a tenir present que Maria ens

Totes les despeses d'aquest vitrall
pujaren a 210.116 pessetes. Gràdes.

L'administració de la
Confirinació

El matí del 9 dejuny, diumenge
de Corpus, el nostre senyor Bisbe
administrà a Bellcaire el sagrament
de la Confimiació a un gmp de 14
nois i noies parroquians, que diirant
tot el curs s'havien preparat. Són
aquests: Aida Dalmau i Gasull, Da-
vid Pellicer i Pujadas, Georgina Sa-
brià i Martín, Joaquim Santiago i
Sanz, Montserrat Serra i Figueras,
Pere Solés i Puig, Albert Tubau i
Martí, Elvira Pagès i Cmz, Robert
Pellicer i Viader, Jaume Santiago i
Sanz, Maria-Carme Serra i Gifre,
Laura Torrent i Puig, Marc Tubau i
Martí.

Es bo repetir que actuahnent la
normativa de l'edat per rebre aquest
sagrament en la nostra diòcesi és de
14 anys en amunt, i es prefereix que
tinguin 18 o més anys que no pas que
tinguin una edat inferior a aquesta.

Havien passat ja un bon grapat
d'anys des de la darrera confírma-
ció, aquí al nostre poble. L'anterior
havia estat el 16 d'abril de 1989.

La missa comptà amb la coral
del poble, Les Veus de Bellcaire.
Cantaren amb la finor que els és
pròpia. Un gran nombre de perso-
nes participaren en la celebració.
No cal dir que l'església quedà ple-
na de gom a gom.

Mossèn Josep Riera i Berga

La Pepita de cal Ferrer, jugant a l'ampolla de sabó. Era a la darrera Fira Escolar
celebrada fins ara. Foto: Joan Font

Es evident que entre les entitats i nuclis d'acüvitats delpoble l'escola sempre hi ha jugat un
paper ben important. La marxa, la castanyada, lafira escolar..., són activitats que han sorgit de
l'escola, però elpoble se les hafetes seves. I «El Castell» obre amb aquestaplana un espaifix
d'informació de l'escola i de tot el que l'envolta.

Cal començar aquest apartat
amb un lament. La tan promoguda
Reforma -amb majúscules- no
sembla pas que hagi de fer massa
bé a l'Escola Pública El Rajaret,
totjust un any després de celebrar
amb tots els ets i uts el vint-i-

cinquè aniversari de l'edifici: dels
prop de 30 alumnes que hi havia el
curs passat, no en quedaran més
de quinze el proper setembre; en
Jaume Hugas i la Marta Serra,
mestres de més de vint promocions
d'alumnes bellcairencs han hagut
de traslladar-se a altres escoles per
manca d'alumnes a Bellcaire; de
l'associació de pares (APA), que
durant els darrers anys ha estat
presidida per Elvira Cruz, en que-
darà només un component, ja que
els fills de la resta de membres de
l'associació han crescut i han de
marxar a d'altres centres acadè-

mics...

I, davant d'aquest panorama
no massa esperançador, sorgeixen
unbon seguit d'incògnites: -Se'ns
està morint l'escola? -Què poden
fer els veïns i els pares per evitar-
ho? -Tota la culpa és de
l'administració? -Com seria Bell-

caire, si tots els seus nens i totes les
seves nenes estudiaven en escoles

de pobles veïns? -Fa por això? -O
provoca indiferència? No són pas
temes als quals es pugui donar
resposta en aquesta plana, ni es
pretén. Però sí que fóra bo que
provoquessin una reflexió. No fos
cas que es fes realitat la dita que
diu que les coses només es valoren
quanjano es tenen.

En tot cas, sí que es pot fer des
d'aquesta plana una crida o una
mostra més de desencís davant una

reforma que tan poc bé ha fet a les
escoles mrals que, segons l'Elvira
Cruz, «no haurien de morir mai,
encara que tot fa cicles i, així, qui
nega la possibüitat que d ' aquí a uns
anys l'escola pugui tomar a crébcer
ipotenciar-se». L'Elvira Cruz, com
apresidenta de l'APA, lamenta que
«ara que l'escola tenia quasi de tot,
ens en treuen els fílls. Puc compar-
tiï la reforma en l'aspecte teòric,
però no que s'implanti a corre-cui-
ta. Els senyors que l'han projectada
cobren per pensar, i ho haurien de
fer i fer-ho bé. Al capdavall de tot,
els nens estudiaran el matek i els

mestres que fins ara han estat com-
petents, en seran sempre.»

Per combatre la disgregació
dels nens i nenes de Bellcaire,

l'APA proposa continuar el casal
d'estiu durant els mesos d'hivern,
concentrant-lo a la tarda dels dis-

sabtes. Una proposta que, de mo-
ment, està en suspens a causa
d'unes desavinences amb l'Ajun-
tament. Unes diferències que, per
bé de l'escola i del poble en gene-
ral, seria bo que es llimessin.

No resulta gens fàcil parlar, i
molt menys donar consells, sobre
què es pot fer o què s'hauria de fer
per l'escola. En tot cas, sí que em
permeto cloure aquesta plana fent
un crit d'alerta. D'uns anys ençà
s'estan perdent massa iniciatives
a Bellcaire! I tot això ens pot por-
tar a convertir-nos en un poble-
dormitori. Cal, per evitar-ho, que
tots i cadascun dels bellcairencs

en sigum conscients.

Abel Font
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Defuncíons al nostre poble
a l'últim quarb del segle XDC (1876-1900)

El primer llibre de defuncions
del registre municipal de Bellcai-
re és obert el 9 de desembre de

1875 peljutge de Primera Instàn-
cia de Girona amb el correspo-
nent segell del Jutjat. A sota
d' aquesta inscripció hi consta una
diligència signada pel jutge i el
secretari de Bellcaire, en la qual
s'hi fa constar que, per raó de les
circumstàncies, el llibre no s'havia

obert en el temps determinat.
Jutges de Pau durant aquests

25 anys: Joan Hugas i Barnosell
(1876 - juliol 1881), Narcís Al-
bert i Solés (agost 1881 - desem-
bre 1885), Josep Camps i Pericay
(gener 1886 - desembre 1887),
Narcís Albert i Solés (gener 1888
- desembre 1889), Isidre Barceló
(no se n'esmenta el segon cog-
nom) (gener 1890 - final 1891),
Pere Gifre i Majó (final 1891 -
desembre 1895), Josep Bellapart
i Payet (gener 1896 - juny 1897),

Durant aquest període hem
pogut comptabilitzar quatre morts
per accidents ben diversos.

La primera correspon a un
home de 57 anys, nascut a Fortià
i resident al poble, que va morir el
26 de juny del 1892 com a con-
seqüència de les ferides produïdes
per un brau.

La segona està inscrita el 16 de
febrer del 1893 i correspon a un
home de 60 anys, nascut i resident
a Bellcaire. S'esmenta que va
morir per congestió cerebral, a
causa d'un accident -sense espe-
cifícar de quin tipus-, segons cer-

Josep Camps i Pericay (juliol 1897
- desembre 1899), Isidre Barceló
(gener 1900 -... ).

Secretaris durant el mateix

període: Jaume Boada i Sitjà
(1876 al 1891), Joaquim Gatius i
Pagès (1892 -1895), Pau Planas i
Bargalló (1896 - meitat 1899),
Joaquim Gatius i Pagès (meitat
1899 - 1900).

L'observació de les dades dels

gràfics ens fa adonar de l'elevat
percentatge de mortalitat infantil
(42%), del qual el 70% corres-
pondria a defuncions de menors
de 2 anys(80).

Aquest període correspon al
temps en què la població censada
ha estat la més baixa des que es
compta. En ens ha d'estranyar,
perquè ens estem referint a uns
anys en què l'esperança de vida
era molt baixa, a causa de les
escasses condicions sanitàries i

Morts per accident

tificació lliurada per dos faculta-
tius que li van fer la corresponent
autòpsia. Els fets van ocórrer la
nit del dia 13 o la matinada del 14.

La tercera mort degué ser molt
sentida, ja que algunes persones
grans ens han comentat que han
sentit explicar-la a casa. Corres-
pon a la mort per ofegament d'una
nena de tres anys, domiciliada al
carrer Molí, que va caure de ma-
nera fortuïta al Rec del Molí. El

desgraciat accident es produí la
tarda del 23 de juny del1898 i el
cadàver no es localitzà fins

l'endemà. La inscripció de la trà-
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higièniques de la població i de la
deficient alimentació. Cal fer re-

ferència a dues epidèmies d' aquest
quart de segle.

La primera va ser una de vero-
la l'any 1877, que es va allargar
durant els mesos d'abril, maig,
juny ijuliol. En el decurs d' aquests
quatre mesos hi va haver un total
de 16 defuncions i només una no
ho va ser a causa de la verola.

Naturalment, l'epidèmia va cau-
sar estralls entre la població jove
(nou menors de 5 anys, sis entre 6
i 36 anys i només una persona
més gran, 60 anys).

La segonava ser una de còlera,
que va durar poca cosa més d'una
setmana i va afectar bàsicament

tres famílies de la part baixa del
poble (carrers Bellaire i Molí).
Aquesta setmana hi va haver 9
defuncions. Va passar els últims
dies dejuliol i els primers d'agost
del1885.

gica mort es va fer el 27 de juny.
Possiblement dins el mateix

apartat d'accidents s'hauria tam-
bé de comptar la mort d'un infan-
tó que només tenia 48 hores de
vida i que, segons s'especifica, va
morir d'un fort cop. El fet va
passar el 21 de juny de 1876 i va
ocórrer en una família especial-
ment desgraciada en aquell temps,
ja que l'any 1879 vanveure morir
un altre fill al qual li havien posat
el mateix nom -Josep-. En aquest
darrer cas va viure un mes.

No se'ls havien acabat les des-

gràcies perquè, en poc temps, van

perdre dos fills més. El 8 de de-
sembre del 1888 una nena de tres

anys, a conseqüència d'una dif-
tèria, i el 21 d'abril del 1889 un
altre nen que curiosament també
havia estat batejat amb el nom de
Josep. Tenia 14 mesos i la mort es

Quan hem parlat de morts vio-
lentes, ens hem referit a una famí-

lia que havia perdut cinc fills ben
petits en poc temps. Caldria fer
notar que també s'hi troben altres
famílies, potser amb no tanta des-
gràcia, però Déu n'hi do! Com el
cas d'uns pares que van perdre
tres fillets entre 1877 i 1878: els
dos primers -de tres anys i mig i
d'un any i mig-, durant l'epidèmia
de verola de 1' estiu del 1877, i el ter-

cer -de trenta dies-, un any més tard.
També el març del 1890 tro-

bem la mort gairebé seguida de
dues altres germanes -tres dies de
diferència-, ambdues a causa

d'unabronquitis. Tenien 11 mesos

En el decurs d'aquest temps
van morir dues persones que, per
raó de la seva feina, devien ser
considerades de gran influència
al poble: el mestre i el capellà.

El mestre -Uavors se'ls anome-
nava Professors d'Instmcció Públi-

ca- va ser el senyor Bartomeu Fe-
rrer i Codolà, nascut a Vilobí

d'Onyar, que tema 66 anys d'edat i
estava domicüiat al carrer Bellaire.

La seva mort va ser el 14 d' agost del
1898 i la causa, debüitat orgànica.

produí per culpa d'una enteroco-
litis. Finalment, l'any 1897 (11 de
juny) van perdre un altre fill, ba-
tejat amb el nom de Lluís. Tenia 4
anys i la causa de la seva mort
s'ha de buscar en una laringitis
aguda.

Curiositats

i 3 anys. A la mateixa família
l'any 1892 se'ls va morir una al-
tra fílla, també d'una bronquitis.
Tenia 6 mesos.

Aquestes dades ens poden ser-
vir d'il.lustració de com era de

difícil per aquells pares portar
endavant els fills davant la gran
mortalitat infantil i de com els

avenços de la medicina significa-
rien, al cap d 'un bon grapat d'anys,
un canvi radical en 1 ' estmctura de

la piràmide de població.
En tot aquest període només

hem trobat la mort d'una persona
immigrada. Correspon a la d'un
nen de tres anys natural de Man-
zanares (Ciudad Real), el poble

El mestres í el capellà

Va estar casat amb Teresa Xuclà i

Alsina i van tenir cinc fills (quatre
nois i una noia). En el moment del
seu òbit només en vivia un: era el

més gran i estava domicüiat a Man-
resa, on també exercia de professor.

L'esmentat mestre, senyor Fe-
rrer, es degué passar una bona
colla d'anys al nostre poble, ja
que revisant els llibres guardats a
l'escola podríem arribar a la con-
clusió que entre els anys 1860-
1870 se'n degué fer càrrec.
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Una altra mort violenta va

ser la d'una dona gran de 70
anys, viuda i resident a Torroe-
lla de Montgrí. Podria molt bé
tractar-se d'un suïcidi, ja que es
fa constar que se la va trobar
ofegada.

dels seus pares. La mort va ser el
7 de febrer del 1899 i la causa, una
meningitis cerebral. Aquesta dada
ens ha d'indicar que pràcticament
no hi devia haver immigració.

Una altra curiositat és que s'hi
especifica, al contrari d'avui dia,
de què va morir la persona. Així
hi trobem morts de mainada que
avui dia ens poden semblar total-
ment estranyes com: per no poder
mamar (va viure dotze hores),
difícil dentició (un any), dentició
laboriosa (set anys i mig), fallada
de desenvolupament (tres dies),
erisipela (un mes), ententisvemú-
nosa (catorze mesos), bronquitis
capilar (diversos casos de petits)...

Ben documentat ho trobem al

llibre de visites d'inspecció, obert
el 4 de desembre del 1879 amb la

visita de l'inspector senyor Ri-
cardo Tena, que hi fa constar el
següent:

«En la girada hoy a la escuela
pública de ninos a cargo de D.
Bartolomé Ferrer he observado

con elmayorgusto el buen estado
de instrucción de los alumnosy el
orden y disciplina que reina en el
establecimiento.
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Siga este maestro trabajando
con elmismo celoy obtendrà como
recompensa el aprecio de sus su-
periores y la tranquilidad de su
conciencia».

En una altra d'aquestes visi-
tes, amb data del 26 d'octubre del

1896, l'inspector senyor Adriàn
Correa fa constar «(...) Anciano
ya el sr. Ferrer, quepor edad ha
pedido la jubilación, si la consti-
pación le molesta mucho puede
pedir la suplencia cuando lo ne-
cesite».

El reverend va ser Martí Colo-

mer i Feliu, nascut a l'Armentera.
Tenia 57 anys d'edat i morí el 20
de juliol del 1900. En el seu cas
s' especifica un petit escrit on es fa
constar textualment que exercia
com a capellà de la població.

Resum de la temporada 95-96

Anys Defuncions Menors de 14 anys

1876........................................ 15 ............................................ 12
1877 ........................................ 23 ............................................ 14
1878........................................ 11.............................................. 4
1879.......................................... 5 .............................................. 3
1880.......................................... 8 .............................................. 3
1881........................................ 13 .............................................. 3
1882........................................ 13 .............................................. 5
1883 ........................................ 12 .............................................. 5
1884.......................................... 9 .............................................. 0
1885 ........................................ 15 .............................................. 2
1886 .......................................... 7 .............................................. 4
1887 .......................................... 8 .............................................. 2
1888 ........................................ 17 ............................................ 10
1889........................................ 15 .............................................. 6
1890........................................ 14 .............................................. 9
1891.......................................... 8 .............................................. 2
1892 ........................................ 11.............................................. 6
1893 ........................................ 11.............................................. 3
1894 .......................................... 9 .............................................. 2
1895 .......................................... 8 .............................................. 5
1896 .......................................... 3 .............................................. 0
1897.......................................... 6 .............................................. 2
1898........................................ 14 .............................................. 5
1899.......................................... 9 .............................................. 5
1900 ........................................ 10 .............................................. 3
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Equip de Tercera Regional temporada 95-96.
Drets (d'esquerra a dreta): Albert Carol (entrenador), David Alvarado, Fernando Palma, Pere Puig (capità), Xevi Alonso, David Vinas,
Raül Pretel, Pitu Serra, Francisco Alonso (auxiliar) i Lluís Font (delegat).
Asseguts: Jordi Tubert, JaumeAupí(president), Raül Ayala, Emili Cebrian, Toti Casas, Cèsar Hugas, «Xato» Huertas i Nico Caballero.
Falten a la foto: Jordi Chàvez «Chavito», Miquel Gatius, Adrià Díaz, Xevi Font, Xavi Riembau i Josep Oller

s.o
Taller Mecànic

GERMANSHERÈDIAs.a.

BELLCAIRE D' EMPORDÀ

C/del Molí
BELLCAIRED'EMPORDÀ

Equip infantil del C. F. Bellcaire.
Drets (d'esquerra a dreta): Desi
Mateos, Javi Martínez, Joaquim
Santiago, JoséA. Martínez, Jordi
Vela, Miquel Romero, Santi Puig
i Dani Terrés.

Asseguts: Quico Guerrero, «Chi-
qui Sanguino, Aaron Jiménez,
MatiesdelaTorre, FranciscoEs-
pada, Isaac Cuéllar i Genís Oli-
veras. 89

Agost1996 Agost1996
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Primer equip: Tercera Regional Infantíls

EQUIPS
Bell-lloc
Monells
Bellcaire.
L'Armentera

Flaçà ............
Albons,

JUG.
, 30
, 30

VICT.
24.
21

EMP.

. 3.
, 6.

DERR.
3

3

G.F.
. 91,
107.

G. C.
27
37

30.
. 30
. 30
. 30

20.
18.
15.
14

. 4.
. 7......
. 4......
.
4.

6.
.. 5......
11......
12

. 74.
. 65......
. 64......
.
73.

22.
35 ....
53
54

PUNTS
75+21
69+18
. 64+14

.... 61+13
49+4
46+2

Esclanyà..................................... 30 ......... 14 ............ 3.......... 13 .......... 49.......... 62 .......... 45+1
Sauleda ...................................... 30 ......... 11 ............ 7.......... 12 .......... 68.......... 84 ........... 40-1
SantJordi................................... 30 ......... 10 ............ 6.......... 14 .......... 54.......... 76 ........... 36-4
Camallera................................... 30 ........... 9 ............ 5.......... 16 .......... 66.......... 85 ........... 32-7
Ullà ............................................ 30 ........... 8 ............ 8.......... 14 .......... 60.......... 58 ........... 32-6
Palafr. C.B. ................................ 30 ........... 6 ............ 5.......... 16 .......... 60.......... 90 ........... 32-7
LaPera....................................... 30 ........... 7 .......... 10.......... 13 .......... 46.......... 57 ........... 31-6
L'Escala-B ................................. 30 ........... 7 ............ 5.......... 18 .......... 47.......... 64 ......... 26-11
Ventalló ..................................... 30 ........... 1 ............ 1.......... 21 .......... 31........ 101 ......... 23-14

Corçà.......................................... 30 ........... 5 ............ 3.......... 22 .......... 40.......... 90 ......... 18-17

Porters golcgats

- Golejadors

- Jugador regular

Raül Ayala............... 23 gols
Joaquim Guàrdia ....... 3 gols
Josep Serra.................. 1 gol

Jordi Chàvez............ 33 gols
CèsarHugas............. 13 gols
Femando Palma......... 8 gols

Raül Ayala........... 118 punts
Angel Huertas...... 105 punts
Jordi Chàvez........ 104 punts

- Mitjanajugador regular
Jordi Casas.......... 4,26 punts
Raül Ayala.......... 4,21 punts
Pitu Serra ............ 4,21 punts

- Entrenador:

- Delegat:
- Auxiliar:

- President:

Albert Carol i Roman

Lluís Font i Miàs

Francisco Alonso Guillamon

Jaume Aupí i Vila

Juvenils

EQUIPS JUG. VICT. EMP. DERR. G.F. G.C. PUNTS

Forallac ...................................... 28 .......... 25 ........... 1............ 2 ........ 178.......... 22 ........ 76+23
SalleGirona-B ........................... 28 .......... 23 ........... 3............ 2 ........ 116.......... 28 ........ 75+23
Palamós...................................... 28 .......... 21 ........... 1............ 6 ........ 140.......... 57 ........ 64+15
Torroella .................................... 28 .......... 19 ........... 3............ 6 ........ 151.......... 53 ........ 60+11
SarriàdeT. ................................ 28 .......... 18 ........... 4............ 6 ........ 120.......... 60 ........ 58+12
Begur ......................................... 28 .......... 13 ........... 2.......... 13 .......... 94.......... 88 ............... 41
Bellcaire. ................................... 28. ........ 11............ 6. ........ 11. ......... 87.......... 93. ............... 39
Bàscara ...................................... 28 .......... 12 ........... 2.......... 14 .......... 79.......... 81 ........... 38-2
Celrà........................................... 28 .......... 11 ........... 3.......... 14 .......... 93.......... 99 ........... 36-3
Palafr. -B..................................... 28 .......... 10 ........... 2.......... 16.......... 64.......... 97 ........... 31-6
ComaCros ................................. 28 ............ 6 ........... 9.......... 13 .......... 67.......... 93 ........... 27-7
Girona-C .................................... 28 ............ 7 ........... 1.......... 20 .......... 49........ 127 ......... 22-13
SantFeliu-C............................... 28 ............ 6 ........... 1.......... 21 .......... 47........ 162......... 19-13
LaPera....................................... 28 ............ 3 ........... 2.......... 23 .......... 45........ 140 ......... 11-20
Pals ............................................ 28 ............ 3 ........... 2.......... 23 .......... 30........ 152 ......... 11-20

Porters golejats Jordi Pérez ............... 39 gols Mitjauajugador Francisco Espada ..... 3 punts
Jordi Vela ................ 38 gols regular Juan F. Sanguino . 2,96 punts
Genís Oliveras ......... 30 gols José A. Martínez.. 2,78 punts

Golejadors Juan F. Sanguino ..... 21 gols Entrenadors al Uarg de la temporada:
Aaron Jmlé"_ez ... "".. 17 gols Josep Caixàs i Joan Pretel i Manuel Cortés.
Daniel Terrés........... 14 gols ^ ^, ̂ _;,~"1' ~'~"~~ ","'"'"""', ,,~~~^

t:

Jugador regular Juan F. Sanguino ... 83 punte Coordinador futbol base: Jaume Hugas
José A. Martínez.... 78 punts n - ". '.~~-- "~~
Francisco Espada... 78 punts President: Jaume Aupí

Alevins

EQUIPS JUG. VICT. EMP. DERR. G.F. G.C. PUNTS

Palamós-B.................................. 24 ......... 21 ............ 2............ 1 .......... 79.......... 25 ........ 65+20
Bàscara ...................................... 24 ......... 19 ............ 4............ 1 ........ 112.......... 24 ........ 61+18
Forallac ...................................... 24 ......... 15 ............ 3......... 6 .......... 89.......... 58 .......... 48+9
Girona-B .................................... 24 ......... 14 ............ 5......... 5 .......... 96.......... 53 .......... 47+9
Calonge...................................... 24 ......... 13 ............ 5......... 6 .......... 81.......... 44 .......... 44+7
Pals ............................................ 24 ......... 13 ............ 5......... 6 .......... 87.......... 50 .......... 44+7
Aro ............................................. 24 ......... 10 ............ 2.......... 12 .......... 47.......... 66 ........... 32-2
Bellcaire. ................................... 24. .......... 9............ 4. ........ 11.......... 70.......... 77. ........... 31-2
Bisbalenc-B ............................... 24
Camallera................................... 24
Celrà........................................... 24

21-9
21-9

14-14
Flaçà .......................................... 24 ........... 3............ 1.......... 20 .......... 31........ 108 ......... 10-17
Begur ......................................... 24 ........... 3 ............ 1.......... 20 .......... 22.......... 75 ......... 10-17

6

6

4,

. 3.

. 3.
,
2.

15
15
18

. 49.
. 3.

.
34.

78
81
95

EQUIPS JUG. VICT. EMP. DERR. G.F. G.C. PUNTS

Montes. -Palau............................ 24 .......... 20 ........... 1............ 3 ........ 132.......... 25 ........ 61+17
Aro ............................................. 24 .......... 19 ........... 2............ 5 ........ 115.......... 26 ........ 59+16
Celrà........................................... 24 .......... 17 ........... 5............ 2 .......... 93.......... 25 ........ 56+15
LaPera....................................... 24 .......... 15 ........... 2............ 7 .......... 85.......... 44 ........ 50+10
Palafrugell-B.............................. 24 .......... 13 ........... 3............ 8 .......... 58.......... 52 .......... 42+5
SallePalam. ............................... 23 .......... 13 ........... 2............ 8 .......... 79.......... 35 .......... 41+4
Cristinenc................................... 24 .......... 11 ........... 5............ 8 .......... 58.......... 44 .......... 38+3
Bisbalenc-B ............................... 24 ............ 9 ........... 4.......... 11 .......... 66.......... 74 ........... 31-2
Llagostera .................................. 23 ............ 4 ........... 8.......... 11 .......... 49.......... 77 ........... 20-6
Bellcaire. ................................... 24. ........... 3. .......... 6. ........ 15. ......... 29.......... 85. .......... 15-12
Calonge...................................... 24 ............ 4 ........... I.......... 19 .......... 18........ 120 ......... 13-15
SantFeliu-C............................... 24 ............ 3 ........... 1.......... 20 .......... 33........ 136 ......... 10-17
Palamós-B.................................. 24 ............ 2 ........... 2.......... 20 .......... 17.......... 87 ........... 8-18

" Porters golejats

- Golejadors

Joan Sanchez ............ 63 gols
David R. Artere .......... 6 gols
Albert Sancho............. 5 gols

Jordi Tubert .............. 17 gols
Jeri Puig.................... 15 gols
Nico Caballero............ 8 gols

. Jugador
regular

Josep Oller............ 105 punts
Nico Caballero...... 103 punts
Albert Sancho....... 103 punts

- Eatrenador: Joaquim Costa Llorà

- 2n entrenador i delegat: Juan A. Santiago Alvarez

- President: Jaume Aupí i Vila

- Coordinador fatbol base: Jaume Hugas i Solés

Porters golejats

Golejadors

Jugador regular

Daniel Borrella ...... 112 gols
Ferraa Ayuso............. 7 gols

Sergi Palau............... 10 gols
Sergi Padrosa............. 7 gols
Ferran Ayuso............. 4 gols

Josep M. Rocas.... 103 punts
Elies Cuéllar ........ 101 punts
Sergi Padrosa......... 98 punts

Mitjanajugador
regular

Entrenador:

Delegat:
President:

Delegat:

Elies Cuéllar ....... 4,04 punts
Sergi Palau.......... 3,88 punts
Josep M. Rocas... 3,81 punts

Josep M. Gasull
Joan Palau

Jaume Aupí

Jaume Hugas

Agost1996 Agost1996 -
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-llh30'. Ofíci Solemne en honor de Sant Joan

amb acompanyament de la Coral de Bellcaire.

-18h. Tres sardanes a la plaça dels Comtes
d'Empúries.
Seguidament, Concert a la Pista Poliesportiva.

-23h. Dues sardanes a la Pista i seguidament,
gran baiï de nit.

Tots els actes seran amenitzats per la cobla
orquestra internacional MARAVELLA.

-12h. Animació infantil amb el grup
TURURUT.

-18h. Tres sardanes a la plaça dels Comtes
d'Empúries.
Seguidament, Concert a la Pista Poliesportiva.

-23h. Dues sardanes a la Pista i seguidament,
gran ball de Fi de Festa.

Tots els actes seran amenitzats per la cobla
orquestra MONTGRINS.
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