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Ajuntament..................................................... 788105
Rectoria .......................................................... 788201
Escola pública El Rajaret............................... 788035
Localsocial..................................................... 788491
Farmàcia......................................................... 788471
Consultori mèdic............................................ 765005
Urgències (l'Escala).................. 770141/908-094333
Bombers................................................................ 085

Mossosd'Esquadra............................................... 088

Dilluns, a 2/4 de 12 del matí ..................... Dr. Camps
Dimarts, a 2/4 de 12 del matí.................... Dr. Camps
Dimecres, a 2/4 de 5 de la tarda................ Dr. Camps
Dijous, a 2/4 de 12 del matí...................... Dr. Camps
Divendres, a 2/4 de 12 del matí ................ Dr. Camps
Dimarts i Dijous, a 2/4 de 12 del matí ....... Practicant

Diumenge .................................... a les 12 del migdia

Dilluns, dimecres i divendres (durant els mesos d'estiu
també els dissabtes).
Estris i deixalles voluminoses, cada primer dimarts de
mes, al costat dels contenidors.

Línia Figueres - Palafrugell / Sant Feliu de Guíxols
7h20' / llh05' / 13h35' (dissabtes, diumenges i festius) /
14h35' / 19h05'

Líqia Sant Feliu de Guíxols/ Palafrugell - Figueres
7h55' / 12h25' (fein.ers de dll. a dv.) / 14h55' / 18h40'

Bandera de Catal . riT.A^».. ................. Divendres Sant

Marxapopula e ^" o-xano.^.l'.<^. ....... Dilluns de Pasqua
FestadelaDi ....»" "feSè es després de Pasqua

Festa Major... .... . ^.... ... J¥...j3!.......... 29 i 30 d'agost
Dinar de Ge ,. .i^.. :.^.. :..^.. ^. ........ 11 de Setembre
Encant de les gies........... .w'^)' menge abans de Nadal
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Oartes de lectors

Continua oberta i a la disposició de tots els lectors la
secció de "Cartes... ". Cal que aquestes cartes es diri-
gebíin a l'adreça: "El Castell", Plça. dels Comtes
d'Empúries, 117141 Belfcaire d'Empordà. Les cartes
han d'anar signades i cal que no facin més de vint línies
mecanografiades. Esperem escoltar la vostra veu.
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« a primavera la sang altera» diu la dita. De la mateua manera
que la sang de El Castell s'altera cada cop que ha de sortir de nou
al carrer. Ho fa per quart cop i agafant una regularitat que li fa
encetar el segon any de vida plena d'il. lusió. El contingut es va
definint i les planes ordenant. Seccions fixes que continuen i
d'altres de noves que s'hi afegeixen. I esperem que sigui per molt
temps.

En aquesta ocasió tornem a parlar de Bandera de Catalunya,
que a l'hora que aquesta revista surti al carrer ja s'haurà celebrat
per dinovè any consecutiu i amb projectes ben ambiciosos amb
vista a celebrar el seu vintè aniversari amb tots els honors. Des del

consistori, un bon nombre d'iniciatives amb un pressupost acabat
d'estrenar amb una xifra que cnguany puja a 41 milions de
pessetes. Hem parlat amb el metge del poble, el doctor Carles
Camps, el qual ens dóna una visió ben particular de l'est.at sanitari
de Bellcaire i rodalies. Trobareu també un recull de totes les

activitats celebrades al poble al Uarg dels darrers mesos. Com a
nota històrica, parlem de la sardana «Bellcaire» composta pel
mestre Josep Masó, fill de l'Armentera, la qual és desconeguda
fíns ara per la majoria d'aficionats a la nostra dansa. I com no, les
planes dedicades a l'escola, la parròquia i el Club de Futbol
Bellcaire, el president del qual diu que deixarà el càrrec a fínals de
temporada i ho fa anunciant sorpreses agradables per a l'afíció.

No us perdeu tampoc les darreres planes de Eï Castell on
encetem un apartat d'entretenimetnts, amb mots encreuats i sopa de
lletres i amb el racó de «La recepta de l'àvia», on s'inicia un recull
de gastronomia local obert a la participació de les mestresses de
casa del poble.

Aquest és el ventall que trobem aquesta primavera a l'interior
del nostre castell, que es vesteix de gala per sortir al carrerper quart
cop amb motiu de la nostra festa petita, la festa de la Divina
Pastora. El Consell de Redacció espera que us hi sentiu a ust i que
passeu una bona festa.
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araula d^alcalde Bandera de Catalunya

Benvolguts beUcaírencs i beUcaírenques,

Un cop més tinc l'oportunitat de dirigir-me a
tots els bellcairencs i bellcairenques des de les
planes de la nostra revista: El Castell. I amb
aquesta, arribem al número quatre i encetem el
segon any de vida del nostre mitjà de comunicació.
Algú potser pensarà que arribarà un dia que no
tindrem res a explicar o que no sabrem com omplir
les planes. Ijo crec que el dia que passi això és que
alguna cosa falla i potser ens ho hem de fer mirar;
perquè no és veritat que al nostre poble no passi
res, ans tot el contrari. I aquesta revista n'és un bon
exemple. Des d'una nova temporada de Bandera
de Catalunya que hem viscut tan recentment, fíns
a 1 'activitat futbolística, passant per tots els projec-
tes que s'engeguen des de l'Ajuntament o les
activitats de col. lectius importants per al poble,
com l'escola o la parròquia. Tots ells els tenim
representats a la revista que, un cop més, teniu
entre mans.

Parlant del consistori, cal destacar com a temes

importants l'aprovació d'un nou pressupost, com
correspon a cada final d'any. El que el ple va
aprovar per aquest 1997 suma un total de 41
milions d'ingressos i despeses previstos. En total,
quatre milions més que 1 ' any passat. A mi m' agrada
definir aquest pressupost com a realista. I de totes
totes, els meus companys de consistori ijo podem
dir que s'ha fet essent conscients dels ingressos
que podem tenir al cap de l'any i, a partir d'aquí,
hem previst les despeses. Al meu entendre és
l'única manera de quadrar uns pressupostos sense
que a finals d'any ens trobem que hàgim de tancar
amb números vermells.

mmS flDOBS CGRERLS
C/delMolí. 12

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

Per aquest 1997, l'Ajuntament ha projectat
construir el mur de contenció al Local Social. Un

mur que permetrà poder fer una vorera al tram de
la carretera d'Albons que passa per sobre la zona
del Local Social. Es faran també els desguassos de
la urbanització del Mas Duc, del carrer Molí fins al
carrer del Rec, la prolongació del desguàs del
carrer Major fins al pont Morós i també es connec-
tarà el clavegueram de la zona de la Clota -que fins
ara va a la riera- a la nova canalització que va fins
el Pont Morós.

Pel que fa a un altre projecte important, cal
destacar que, si es compleixen les previsions, el
curs escolar vinent, els nens de la guarderia muni-
cipal aniran a l'edifici de les escoles, deixant un
espai lliure a l'Ajuntament. De moment, hi ha uns
petits tràmits a completar amb el Departament
d'Ensenyament. Aquest canvi possibilitarà tota
una redistribució de l'espai, que estem estudiant.

Són diferents temes i projectes previstos per
aquest any i que anirem detallant a mesura que es
vagin concretant i fent realitat. I com que El
Castell s'edita sempre coincidint amb una data
especial pel nostre poble, no vull deixar passar
l'ocasió sense desitjar-vos una bona Festa de la
Divina Pastora. Aquest cop, però, amb una dedica-
tòria ben especial que entre els regidors de
l'Ajuntament es recorda ben sovint i diu així: Que
per molts anys pugueu passar semblants diades en
companyia de les persones que més desitgeu!

Molt bona festa!

Joaquim Vilanova, alcalde

^^.
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Calefacció - Aigua Gas - Electricitat

ANTONI
ALVARADO

C/ Major, s/n

Tel, 788492

17141 BELLCAIRE D. EMPORDÀ

IGIRONA)

Cap als vínt anys

Quan aquesta revista surti
al carrer ja s'haurà celebrat
una nova representació rfeBan-
dera de Catalunya. Haurà es-
tat el dinovè any que, des de la
plaça dels Comtesd'Empúries,
rememorem elsfets viscutspel
nostre poble, el comtat
d'Empúries i Catalunya en els
segles més gloriosos de la nos-
tra història. Aquells segles on,
tal com deia Ramon Muntaner

a la seva crònica, cappebcgo-
sava treure el capfora l'aigua
si no duia la senyerapintada al
llom. I cal començar a pensar
en l'any vinent i com celebrar-
lo, ja que es compliran dues
dècades des que l'Esteve Al-
bert va arribar al poble i va
engrescar els veïns a fer una
obra a l'aire lliure basada en

fets reals ocorreguts entre els
segles XIII i XIV en terres cata-
lanes i empordaneses.

Des de l'any passat, quan es va
fer un record ben emotiu a 1' Esteve

Albert, pare de la criatura i impul-
sor de la seva continuïtat, han
passat un bon nombre de coses.
Ha estat un any ben atrafegat, on
s'han anat posant les pedres de la
'consolidació de l'obra i on un bon

nombre de projectes i idees ben
engrescadores han sortit a les con-
tínues reunions de la Junta que,
ara sí, ja ha estat formada i ha
començat a treballar com a òrgan
oficial i totalment reconegut com
a associació cultural.

Els tràmits burocràtics per tal
d'enllestir i enregistrar els estatu-
ts als registres de la Generalitat,

LAFI DEL COMTAT D'EMPURIES

ivendres Sant a les 10 de la nit

Portada del nou díptic que s'ha editat aquest any.

així com escollir els membres que
formen part de la Junta esmenta-
da, han ocupat bona part de les
hores de feina feta. Ha estat un

treball que, a partir d'ara, pot fa-
cilitar moltes coses, sempre que
no ens hi adormim i s'entengui
que ha estat un procés per marcar
les regles del joc d'ara en enda-
vant.

Anant a pams, una de les nove-
tats d'aquest any ha estat que fi-
nalment s' ha editat un text íntegre
de l'obra, de manera que tots els
actors poden tenir tota l'obra i no
pas com fíns ara, que els actors
principals tenien una còpia del
seu text, mentre que la gran majo-
ria no havia vist mai el text sencer

de Bandera de Catalunya.
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Bandera de Catalunya Bandera de Catal

En aquesta nova edició del text,
si bé s'ha fet amb uns mitjans
mínims i tirant de fotocòpies, s'hi
han corregit totes les petites erra-
des de picatge, s'hi ha ampliat el
text del narrador, per tal que la
gent se situï més bé en el context
de l'època que es narra en cada
acte i s'hi han afegit les balades i
cançons de trobadors que es can-
ten a plaça i que fins ara ben poca
gent havia tingut entre mans.

Pel que fa als actors, com cada
any hi ha altes i baixes, si bé
creiem que s'ha fet un esforç a
l'hora de racionalitzar la relació

entre actor i personatge que re-
presenta. Per exemple, intentar
ser congruent amb les edats que
representa cada actor. En aquest
apartat, però, encara ens cal tenir
ben present que podríem ser més
gent sobre l'escenari i que seria
una cosa ben interessant per anar
superant any a any la qualitat del
conjunt de Bandera de Catalu-
nya. Som conscients que a molta
gent li representa un esforç massa
gran, però de ben segur que hi ha
molta gent a la qual li agradaria i
que potser no se l'ha avisada. I és
que tots treballem i sempre ens
passa per alt algú.

Una nota a destacar en aquesta

Imatge de l'assemblea celebrada el dia 7 de març passat.

voluntat d'actualització i de mi-

llora constant ha estat la impor-
tant inversió en llums que s'ha fet
aquest darrer any. Un aspecte que
representa un tant per cent ben
elevat a l'hora de considerar el

lluïment que pot produir amb vis-
ta al públic una il. luminació del
majestuós castell que ens fa
d'escenari i que caldrà completar
en els propers anys.

No cal oblidar tampoc els apar-
tats de vestuari i de promoció. Pel
que fa al vestuari, hi ha una co-
missió ben estmcturada per fer-se
responsable que cada any el ves-
tuari de tots els actors es guardi
conjuntament i es vagin actualit-

zant els vestits amb més mancan-

ces. Cal insistir un cop més que
cal conscienciar tothom que seria
molt bo poder concentrar tot el
vestuari en un sol lloc i que cada
actor el recuperi la setmana de la
representació. Molt millor per
poder controlar a quin personatge
li manca segons quina peça de
roba.

I parlant de la promoció, s'ha
fet un nou esforç editant nous
díptics en quadricomia, molt més
atractius que no pas els que es
feien fins ara, seguint la línia dels
cartells que es van fer nous l'any
passat.

A part de totes les novetats i

esforços que s'han esmentat fíns
ara, cal afegir-hi potser un dels
punts més importants: el conveni
establert amb l'Ajuntament. Es
obvi que una activitat important
com la de Bandera de Catalunya
ha de comptar amb el suport del
consistori, tant pel que fa al volum
de diners que es necessiten per
modernitzar-la com per la promo-
ció que suposa per al poble en
conjunt. Enguany, durant les reu-
nions de la Junta s'ha establert un

pacte de col. laboració amb
l'Ajuntament pel qual aquest do-
narà una subvenció fíxa cada any a
Bandera de Catalunya i,
paral. lelament, es negociarà una
aportació suplementària en con-
cepte d'inversions. La primera
d'aquestes inversions s'ha fet
aquest darrer any en il. luminació.
Un concepte que encara s'haurà de
completar en properes edicions.

I amb tot això, no ens sabem

estar aturats i el nostre cap no pot
deixar de rutllar ija està barrinant
quina en podem fer amb vista a
l'any vinent, vintè aniversari de
Bandera de Catalunya. Cal dir
que si d'alguna cosa no fluixegem
és de somnis i grans projectes.
Molts d'ells massa ambiciosos,
però no per això impossibles.

L'edició defínitiva del text de

l'obra, d'un disc compacte amb
les balades i cançons de troba-
dors, d'un vídeo de l'obra ínte-

gra... Fer que les paradetes que
s'instal. len el vespre del Diven-
dres Sant al carrer Major es con-
verüssin en un autèntic mercat

medieval, dur a terme activitats
paral.leles com conferències o
concerts de música medieval... I

tantes i tantes coses que caldria

anar definint amb el temps i que
potser no es podran ultimar totes
amb vista al vintè aniversari. Però

una cosa sí que cal tenir en compte:
hi ha moltes ganes de fer-la gros-
sa i per això comptem amb la
col. laboració de tots vosaltres.

Tenim un any per endavant i en-
cara som molt tossuts.

La Junta de

Bandera de Catalunya

Gomposició de la Junta

President: Joaquim VUanova (alcalde)

Director: Abel Font

Secretari: Eduard Torrent

Tresorer: Carme Font

Vocal 1: Mercè Font (direcció escènica)

Vocal 2: Imma Puig (vestuari)

Vocal 3: Miquel Font (infraestructures)

Vocal 4: Jaume Aupí (seguretat) (regidor de cultura)

Vocal 5: Carme Barceló (coordinació d'àrees)
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Telèfon: (972) 78 83 68 17141 BELLCAIRE D'EMPORDÀ

DISFRIBELL, S.A.
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ormació municipal ormació municip

RecuU dels príncípals acords de ple de
l'Ajuntament de BeUcaíre dels niesos de

novembre a febrer
Quadre 1

ovembre

Es dóna compte d'una
sol.licitud formulada als Serveis

Territorials d'Ensenyament per al
trasllat del parvulari municipal a
la seu de l'Escola Pública «El

Rajaret». Es creu idoni tant per
les instal. lacions com per la con-
centració de tota la mainada en

edat escolar o preescolar. Aquest
trasllat suposaria un estalvi de
manteniment, neteja, calefacció,
etc. tenint en compte també la
disminució del nombre d'escolars

matriculats a l'escola, que aquest
curs és de setze alumnes.

Per part d'Ensenyament no-
més es posa la condició que la
sortida al pati dels nens del parvu-
lari sigui independent de la dels
de l'escola.

Desembre

Pressupost Municipal 1997.
S'aprova inicialment per un im-
port total de 41 milions de pesse-
tes. Els augments principals
d'ingressos són fins a un 3% en
l'Impost sobre circulació de vehi-
cles, i de les taxes del servei de
recollidad'escombraries, saneja-
ment i mosquits. La resta de taxes
i impostos es mantenen amb les
mateixes quotes que l'any 1996.
El servei d'aigua s'augmenta una
pesseta per metre cúbic consumit
i passa de les 23 pessetes actuals
a 24. (Veure quadre 1).

S'aprova també la dotació de
material per al dispensari munici-
pal valorat en un total de 367. 000.

pessetes. Aquesta dotació inclou
una ampliació del material infor-
màtic i altres aparells quirúrgics i
samtans.

S'adjudica l'obra de perllon-
gació de la xarxa de clavegueram
del final del carrer Major a
l'empresa Excavacions Font, S.L.
L'import total d'aquesta obra està
pressupostat en 1.797. 502 pesse-
tes.

S'informa de la percepció, el
mateix dia del ple, de la subven-
ció atorgada i concedida l'any
1994 pel departament d'Agricul-
tura, Ramaderia i Pesca de la

Generalitat per finançar part de
les obres del pont Morós. El seu
import és de 205.000 pessetes.

Gener

Liquidació del pressupost
1996. S'aproven la liquidació i
procedir a la seva tramitació re-
glamentària. L'exercici econò-
mic del 1996 es clou amb un

saldo positiu de 1.489. 537 ptes.
El total consignat en caixa a fi-
nalsd'anyerade 14. 761. 912ptes.
(Quadre 2)

Febrer

Sol.licituds de subvencions a

la Diputació de Girona:
1. La de petites ajudes 1997, amb
un import màxim d'un milió de
pessetes per tal de finançar en
part les obres d'asfaltat i urbanit-
zació de la perllongació del ca-
rrer Major.

2. Per enjardinament de petites
zones del nucli urbà. Inclourà

l'arranjament dels jardins del fi-
nal del carrer Major, els ja exis-
tents i els de nova creació, segons
pressupost.
3. Per la Campanya de Dinamit-
zació cultural, on s'inclouran qua-
tre grups d'animació, música po-
pular i tradicional, concert de co-
bla i coral. Se sol. licitarà l'ajut
equivalent al 50% del seu cost de
contractació, tal com reflecteücen
les bases establertes.

S'aprova el conveni entre el
Consell Comarcal i l'Ajuntament
per la prestació del servei de re-
gistre de documents i sol.licituds.
Aquest conveni preveu el com-
pliment estricte de la Llei de Rè-
gim Jurídic de les Administra-
cions Públiques i projectes de
compliment exacte de la durada
dels períodes d'informació pú-
blica.

Actualització del Padró Mu-

nicipal d'Habitants a 1 de gener
1997, que passa dels 487 habi-
tants l'l de maig del 1996, als
491 el 31 de desembre del 97.
(Quadre 3)

S'informa de l'arranjament
dels camins rurals de la Tallada i

de Verges. S'hi han invertit 534
tones de subbase de la pedrera del
Mas Blanc i s'ha fet per prestació
dels usuaris.

També s'informa de la prope-
ra instal. lació als contenidors

d'escombraries d'unes enganxi-
nes informatives per als usuaris
sobre la seva correcta utilització.

Ingressos

LB.I. rústega............................................................................................ 2. 100.000'-
I.B.I. urbana ............................................................................................ 6.000.000'-
Impost sobre Activitats Econòmiques .................................................... 1.800.000'-
Impost sobre circulació de vehicles ........................................................ 3.200.000'-
Llicències d'obertura ................................................................................. 100.000'-
Llicènciesd'obres................................................................................... 3.500.000'-
Cementíris.................................................................................................. 300. 000'-
Escombraries........................................................................................... 2.500.000'-
Sanejament i desinsectació ........................................................................ 700. 000'-
Serveid'aigües........................................................................................ 2.500. 000'-
Aprofítamentsmitjans............................................................................. l. OOO.OOO'-
Apremis i recàrrecs .................................................................................... 300. 000'-
Activitats culturals i recreatives.............................................................. l.OOO.OOO'-

Ingressos imprevistos................................................................................. 300. 000'-
Fons de cooperació municipal ................................................................ 8.500.000'-
Subvencions ............................................................................................ 2.500.000'-
Inversions i Pla d'Obres i Serveis ........................................................... 3. 100.000'-
Interessosdipòsits...................................................................................... 600. 000'-
Lloguer Local Social............................................................................... l. OOO. OOO'-
Totalingressos.................................................................................... 41.000.000'-

Despeses

Retribucions personal.
.funcionari ................................................................................ 2. 200. 000'-
.laboral...................................................................................... 3.500. 000'-
. eventual...................................................................................... 900.000'-
.mutualitats i Seguretat social .................................................. 2.000. 000'-

Reparacions, manteniment i conservacions ............................................... 800.000'-
Edificis i dependències ........................................................................... 3.500.000'-
Material i subministraments.................................................................... 1. 700. 000'-

Escoles ..................................................................................................... 800.000'-
Energiaelèctrica...................................................................................... 4.000.000'-
Serveid'aigües........................................................................................ 2.000.000'-
Anuncis i despeses jurídiques .................................................................... 800.000'-
Cultura, festejos i lleure .......................................................................... 2.500.000'-
Contractesdeserveis............................................................................... 5. 500. 000'-
Estudisitreballstècnicsiurbanisme...................................................... 2.000.000'-

Dietes i despeses de representació ............................................................. 600.000'-
Serveis assistencials i sanitaris .................................................................. 500.000'-
Subvencions a entitats locals .................................................................. 1.500.000'-
Inversions infraestructures...................................................................... 4.800.000'-
Despeses financeres .................................................................................. 400. 000'-
Totaldespeses..................................................................................... 41.000.000'-
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Quadre 2

Caixa de Irdegener 1996 ................................................................... 11.088.267-
Ingressostotals 1996.............................................................. 35.750.482'-
Despesestotals 1996.............................................................. 33. 566. 374'-
Superàvit el 31 de desembre '96 ............................................ 13. 272. 375'-
Saldo positiu del pressupost '96............................................... 1.489.537'-
Total consignat a caixa....................................................... -. 14.761.912'-

Quadre 5

Habitants el Ir de maig 1996 ..................................... 487 (243 homes i 244 dones)
Altes maig-desembre 1996 ........................................................................ 14 (7 i 7)
Baixes maig-desembre 96........................................................................ 10 (5 i 5)
Total habitants el 31 desembre 96 ............................. 491 (245 homes i 246 dones)

Causes de les variacíons:

.
Altes ........................................................................ ---- 3 naixements

. 6 immigracions
. 5 omissions particulars

.

Baixes................................................................................. 2 defuncions
8 emigracions

Qd^

«El metge í el capeUà tenen moltes coses en comü»

Fill de Sant Climent Sescebes, amb 41 anys és cap d'àrea de l'Escala i, des del setembre passat, metge
de capçalera de Bellcaire. La seva joventut elfa mantenir alerta i amb voluntat de modernització de tot
l'entramat sanitari de la zona, que hafet un tomb important des de la seva arribada. Se sent plenament
identificat amb la imatge del metge depoble, però no les vint-i-quatre hores del dia. «No és que ara els
metges siguem més pesseters, senzülament intentem viure», assegura. A part de la seva ocupació
professional és el director de la coral de Sant Climent iparticipa des depetít a la Passió d'aquestpoble.

- Se sent identifícat amb aques-
ta definició?

Sí, tot i que està canviant res-
pecte com s'entenia fins fa poc
temps. Ja no existebc el metge
disponible les vint-i-quatre hores
del dia. Canvia el sistema saníta-

ri, amb una tendència a formar
equips petits de metges que es
reparteixen els horaris. Un canví
que potser despersonalitza una
mica la feina, es pot perdre la
relació de confiança que hi havia
amb el metge de poble en el sentit
tradicional.

El doctor Camps, al consultori de Bellcaire.

- Què representa per vostè la
definició «metge de poble»?

En primer lloc, i depenent de
les creences de cadascú, és la per-
sona de més confiança del poble.
Es una persona bastant compara-
ble amb el capellà. Hi ha bona
part de coses que abans feien els
capellans i que ara ens toquen a
nosaltres. Es un personatge que
intenta participar en 1' ambient del

Foto: J. Bellapart

poble. D'altra banda, com més
informació es'disposi de les per-
sones, més possibilitats hi ha
d'encertar el diagnòstic del pa-
cient. En la malaltia hi intervé

molt la manera de viure, les rela-
cions familiars, de treball... En la
mesura que el metge disposi de
tota aquesta informació té més
possibilitats de fer un diagnòstic
correcte.

- Quines són les diferències bà-
siques entre el metge de poble
tradicional, aquell metge-24
hores i l'actual?

Abans la gent era molt més
sedentària, no hi havia tantes co-
municacions i no hi havia tanta
necessitat com ara d'anar al met-

ge. I el metge, igual que els veïns,

/-ÍÍ-5P

RESTAURANT

HOSTAL DEL CAÇADOR
SOBRESTANY Per reserves:

Tel. (972)788419
78 85 37

Foto: J. Bellapart

o : L'ESC

Ulleres graduades i de sol
Lents de contacte
Audiòfons

Accessoris òptics

C. Maranges, 13-Tel. 770986
17130 L'ESCALA
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no es movia gaire del poble i, per
tant, podia estar sempre disponi-
ble. Ara no és així i els metges, a
part de la feina, també tenim la
nostra vida particular. No és que
siguem més pesseters que abans,
sinó senzillament que també in-
tentem viure. Actualment, si es

busqués, ja es trobaria la persona
disposada a estar disponible a tot-
hora, però no aguantaria gaire
temps. I, d'altra banda, un excés
de feina acaba perjudicant el ser-
vei que s'ofereix al pacient.

- Quina situació es va trobar en
arribar a Bellcaire?

En primer lloc, em va sorpren-
dre que en una població petita
com aquesta hi hagués tres met-
ges de capçalera, de manera que
cadascun d'ells només podia
veure els seus pacients un dia a la
setmana. Un tema que el mes de
setembre passat vam canviar fent
que només hi hagués un metge,
que pot venir cada dia. Crec que
amb aquest canvi s'ha millorat el
servei.

La Coral de Sant Climent, dirigida pel doctor Camps, el dia de Sant Esteve.
Foto: J. Bellapart

- Com considera l'equipament
que disposa el dispensari muni-
cipal?

Quan vaig arribar era insufí-
cient. Però amb el temps s'ha anat
millorant. S'hapogutadquiriruti-
llatge específic, una nevera per
als medicaments, un electrocar-
diògraf, un aparell per mesurar el
sucre, s'ha informatitzat la con-

sulta... Totes aquestes millores
han estat possibles gràcies a la
bona entesa que s'ha produït amb
l'Ajuntament. Ara com ara, el
problema principal és el local,
mal distribuït i amb molta humi-
tat. Amb vista al futur

l'Ajuntament ja està pensant en
un nou espai.

- Bellcaire depèn sanitàriament
de l'Escala. Quina situació es
va trobar quan hi va arribar?

L'estat era deplorable, molt per
sota del que necessitaria una po-
blació com l'Escala. Suposo que
fins llavors no hi havia hagut
massa voluntat ni dels professio-
nals que integraven la zona ni dels
polítics, tot i que crec que la ini-
ciativa primària ha de sorgir dels
professionals. L'altre problema
és el pressupostari: caldria am-
pliar la plantilla amb un metge

més, un pediatra, un dentista i
més infermers. Després de les
obres fetes l'any passat el localés
vàlid per a dos o tres anys, però no
més. No hi ha espai sufícient. Pel
que fa a 1' aspecte més administra-
tiuja hem demanat ser Area Bàsi-
ca amb fórmula d'autogestió. Un
sistema que dóna molta més lli-
bertat de moviments que la situa-
ció actual. En el cas de Bellcaire

aquest canvi es notarà amb el fet
que la infermera vindrà cada dia.
Les previsions més optimistes
apunten que aquest sistema es
podrà aplicar 1' any vinent, segons
les darreres converses.

- Quines són les malalties més
habituals dels bellcairencs?

Les malalties cròniques, com
ara l'artrosi. Hiverns com aquest
darrer, amb les humitats que hi ha
hagut, també les infeccions tem-
porals del tipus de la grip. En
línies generals, la població de
Bellcaire no surt dels índexs mit-

jans . d'altres poblacions de les
mateixes característiques a nivell
de Catalunya.

- Una novetat important a la
seva consulta és la informatit-

zació de totes les dades. Quines

utilitats té la informàtica apli-
cada a una consulta?

Es una base de dades molt im-

portant. En primer lloc serveix
per tenir tota la feina que es fa
registrada, i així es poden fer es-
tadístiques fàcilment. Permet fer
previsions a curt i mig terminí
amb els resultats per saber cap on
va la població. També permet fer
previsions d'assistència i auto-
matitzar receptes de malalts crò-
nics, que ara com ara és el que fa
perdre més temps als metges. Amb
aquest sistemajoja puc saber qui
necessita quinarecepta cada quant
temps i així jo puc portar les re-
ceptes directament a la farmàcia,
estalviant al pacient venir cada
setmana a la consulta.Totes les

dades es traspassen a l'Escala,
possibilitant que si un altre metge
ha de visitar un pacient de Bell-
caire tingui el seu historial a
l'abast.

- Quina és la seva Hta com a
metge?

Cap altra que millorar la sani-
tat pública i fer-la equitativa i
igual per a tothom. Una cosa que
cal entendre des de tots els ni-

vells: no hi hauria d'haver priori-
tats per a mngú.

- A part de la medicina, vostè
està molt vinculat en la vida

social dels pobles, com ara diri-
gint la coral de Sant CIiment o
participant a la Passió de Set-
mana Santa. Què el motiva i
d'on treu el temps?

Són feines molt engrescadores
i molt boniques per a poblacions
amb poca oferta lúdica i cultural.
A mi sempre m'han agradat molt.
Quan treballava a Ascó, combina-
va els assajos de la coral d'Ascó
amb els de la de Sant Climent. Són

activitats que sovmt provoquen
malsentesos i malsdecap, però al
final tenen la seva compensació.
Per exemple, veure com l'endemà
del concert de Sant Esteve a

l'església amb la coral de Sant
Climent, a la consulta tot siguin
felicitacions o el dia de la Passió

veure el pati de butaques ple de
gom a gom. El fet que el meu
poble sigui petit com Bellcaire
m'ajuda molt a entendre tot aquest
tipus d'activitat. I pel que fa al
temps, es treu del lleure propi, de
la familia... Es qüestió de voluntat
1 ara eneara em sento prou jove
com per engrescar-m'hi.

Abel Font

SERVEI GRU
TALLER MECÀNIC

o

+el. 78 81 35
BELLCAIRE D'EMPORDÀ

Perruqueria

UNISEX
c/ Major, s/n, baix

tel. 78 84 23
J

BELLCAIRE D.EMPORDA;

Menjars casolans
Entrepans freds i calents

Tapes variades

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

^JF
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CELLER CANTALLA
VI NS i LI CORS

BELLCAIRED'EMPORDÀ
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Encant de les ànimes (22 de desembre)

El darrer diumenge abans de Nadal,
la frase «qui en dóna més?» va tornar a
fer acte de presència al davant mateix
de l'església en el tradicional «Encant
de les Animes». Fruits de la terra, pane-
res, vi de la bóta del racó, testos de flors
i els articles més variats van ser subhas-
tats sortint de missa de dotze. Les cares

conegudes de sempre i algun curiós
van poder disputar-se els diferents arti-
cles, que al capdavall acabaven essent
adquirits per qui es feia més tossut o per
qui duia més duros a la butxaca. En
Josep Bellapart, que veiem a la foto en
plena acció, va fer les delícies de la
cinquantena de persones que hi van ser
presents. Foto: J. Font

Concert de Sant Esteve (26 de desembre)

Com si es tractés d'un concert al Palau de la

Música, l'església parroquial va acollir la diada de
Sant Esteve un emotiu concert de la Coral de Bell-

caire, que novament sorprenia amb noves peces que
no havia interpretat en públic fins aleshores. Per
arrodonir-ho, el metge del poble, el doctor Carles
Camps, va sorprendre bona part de l'auditori quan el
van veure en el paper de director de la coral, demos-
trant que a la vida no tot és la medicina. Especial-
ment emotiu va ser el darrer tema, que van interpre-
tar conjuntament les dues corals.

Cavalcada dels reis mags d'Orient (5 gener)

Ni el mal temps pot aturar la mà-
gia de Ses Majestats Melcior, Gaspar
i Baltasar, els tres reis mags d'Orient,
que com cada any van ser presents a
la cita amb els més menuts de casa.

Enfilats a la carrossa reial, van recó-
rrer el carrer Molí i Orient per arribar
al Local Social, on van tenir temps
fins i tot de dirigir unes paraules als
veïns que omplien de gom a gom la
sala. Els nens i nenes van poder salu-
dar-los personalment i, alhora que
els entregaven la carta, rebien un
primer avanç del que arribaria
l'endemà al matí a cada casa.

.*
<

Foto: J. Bellapart

Mantemm-nos tots en forma (activitats d'liivern)

Foto: J. Bellapart

Molt bona acollida han tingut les activitats
esportives, culturals i lúdiques que l'Ajun-
tament ha organitzat i queja esmentàvem en la
darrera revista. En aquesta ocasió, veiem una
fotografia d'una de les novetats que més bona
acollida ha tingut. Es tracta de les activitats
físiques per a la gent gran, que es fan a la
capella. I que llavors ens diguin que no cuidem
la nostra bona forma... No oblidem tampoc
que en el conjunt d'activitats s'hi van inscriure
més de setanta persones, repartides en set
ofertes diferents, la qual cosa sembla indicar
que es continuaran fent l'an'y vinent. Foto: C. Barceló

Resïaurant

Guisató i embotitó cssoisne

c/ del Nord. 2 - tel. 78 84 75
BELLCAIRE D'EMPORDÀ

OBRES i RESTAURACIONS

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

EXCAVACIONS

Mas Pantaleó tel. 78 81 38
BELLCAIRE D'EMPORDÀ

ARTICLES ESPORTIUS
COPES . TROFEUS

^
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e s ç CARME BARCELÓ 1 GIFRE
AVDA. AVEMAÉÏA, 53
TEL: (972) 77 17 53

L.ESCALA
ALT EMPORDÀ
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Més sobre "La Avollaría"

Sopar de dones (14 març)

Ja fa una bona colla d'anys que s'està imposant
com una cita obligada el sopar de dones. Un dia que,
per qui ha redactat aquesta nota, ha de fer por trobar-
se-les totes juntes en un restaurant. Enguany, les
vint-i-cinc dones que hi van participar van anar a
sopar al restaurant Tritón. A la foto, totes les dones
que van deixar els homes sols, no sabem si tristos o
fent la festa per la seva banda.

Sardanes i Vetllada escolar (16 març)

Acostant-se laprimavera s'enceten tot
un seguit d'activitats entre els mésjoves.
El diumenge 16 de març van coincidir
dues activitats: la primera trobada sarda- .^
nista infantil, que es va celebrar a Ver-
ges, i la vetllada escolar. Una bona colla
van anar de bòlit per poder seguir les
sardanes i per ser presents tot seguit al
Local Social, on els nens i nenes de

l'escola van fer una gran demostració de
les seves habilitats musicals i teatrals.

Altres activitats

Foto: J. Molinas

Foto:
J. Molinas

Pel diumenge 6 d'abril està prevista l'arrossada
popular de Bandera de Catalunya a Santa Caterina;
i pel diumenge 27 del mateix mes s'ha programat
l'excursió també de Bandera a les caves Codorniu,

arrodonida amb un bon dinar i sessió de teatre a la

tarda. Amb vista als mesos d'estiu, es torna a orga-
nitzar el casal per als nens i nenes del poble, que
enguany comptarà amb el mateix equip de monitors.

Perdoneu-me que insisteixi en
el mateix tema que us vaig parlar
en l'article passat; és que estic tan
content d'haver trobat un escrit

del 1558 que dóna més força a la
tesi que els noms actuals de Bo-
llaria i Ovellaria, referits al nostre
veïnat, deriven del mot «Avolla-
ria», que no em puc estar de fer-
vos-en sabedors.

I també vull aprofítar per ex-
posar que la meva intenció en fer
l'article no és altra que conèixer
més la nostra parròquia, que en
aquest cas ha estat sobre el nom o
noms, i la seva significació. Això
és el que m'interessava i
m'interessa com amant de la his-
tòria de casa.

Dic això perquè, entre altres
comentaris que he sentit sobre el
que vaig escriure, alguns queda-
ren més perplexos davant la mul-
tiplicitat de noms: Bollaria, Ove-
lleria i Avollaria, aplicats a un
mateix veïnat, i m' exposaven que,
després de llegir-lo, no sabien com

ara s'havia de dir aquest veïnat i
em deien que encara havia com-
plicat més la troca perquè, a part
dels noms actuals de Bollaria i

Ovelleria, hi afegia el d'Avollaria;
els agraeixo que me n'hagin par-
lat, senyal que els ha interessat.

Repeteixo que no és finalitat
del meu treball dir com s'ha

d'anomenar aquest lloc. El nom
oficial el donen els governants i
els noms populars, l'ús de la gent;
així referent a l'autoritat del qui té
poder sobre el nom ofícial puc
aportar l'exemple de no fa pas
gaire de l'Ajuntament de la Talla-
da, el qual amb els tràmits legals
corresponents establí que el po-
ble de Marenyà, que en uns llocs
s'escrivia Maranyà i en altres
Marenyà, des d'aleshores seria
segons aquesta última grafia.

Jo solament he elaborat el tre-

ball partint dels noms escrits en
els rètols que trobem a la carretera
quan anem a dit veïnat i que són
els noms que la gent usa per titu-

lar-lo; comvàreuveure, d'aquests
noms i del mot avolla, amb el que
es conema en altre temps l'ovella,
consultant diccionaris, treia que
1' origen del veïnat deuria ser Avo-
llaria. Al final, però, acabava que
no disposava del coneixement de
cap exemple amb aquest nom
d'avollaria i amb el dubte seriós

del professor J. Coromines.
El document objecte principal

pel qual he escrit aquest segon
article l'he trobat en el nombre 28

dels papers solts del tom 22 dels
llibres notarials de Verges, que
estan a l'Arxiu de Protocols de

Girona; es tracta, crec, del docu-
ment que s'havia de redactar dins
el llibre; al lloc, però, del llibre on
correspondria aquest document
segons la data, que seria el foli
128v i 129r (corroborat segons
escriptura posterior en llapis en el
matebc escrit), lamentablement no
ho trobem enregistrat.

Només copio les quatre prime-
res ratlles d'aquest interessant

SRflNETS MOHTQRI, S. L.

PISCINES - MANTENIMENTS
MOBILIARIJARDÍ

el. i Fax: 7S S5 4C
Ctra. Torroella Montgrí a l'Escala (al costat gasolinera)

17141-Bellcaire d.Empordà
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LOCAL
SOCIAL
ENTREP/INS
T/IPES variades

Ctra. /ílbons, s. n.

Tet. 78 S4 9; 17141 BELLCmREd.Empordà (Girona)
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Pepita Bahí Gatius

c/ del Molí, 16 - tel. 78 81 30
BELLCAIRE D. EMPORDÀ

-*;

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

Fax: 64 23 55
17100 La Bisbal d'Empordà
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Jaume Aupí: «Sense en Jaume Hugas,
no hauría volgut ser presídent»

EnJaumeAupícompleixamb aquesta la seva cinquena temporada com apresidentde laprimera entitat
delpoble, i combina aquest càrrec amb la regidoria de Cultura a l'Ajuntament. L 'anypassat se li acabava
elmandat, però va acceptar quedar-se un any mésperfer costat a enJaumeHugas, que ha sofert el trasbals
de canviard'escola. Considera que si no hagués estatpels nefastos arbitratges, elBellcaire hauria lluitat
per la promoció. Aquesta serà la darrera temporada que ocupi el càrrec de president, un càrrec que
abandona amb orgull i anunciant sorpreses agradables amb vista a l'any vinent.

S'ha entrat a la recta fínal de la competició
esportivad'aquesta temporada. El primer equip du
a terme una campanya ben positiva i es manté entre
els llocs capdavanters, però encara lluny de les
posicions d'ascens directe i de promoció. La resta
d'equips amb més o menys altibaixos acabarà una
nova temporada creant escola i seguint el model de
pedrera implantat ja fa una bona colla d'anys.

El president de l'entitat, en Jaume Aupí, ha
parlat per aquesta ocasió de la marxa de la tempo-
rada. Ha destacat el bon funcionament del primer
equip i ha lamentat els arbitratges que ha patit el
Bellcaire: «De no haver estat pels àrbitres tan
nefastos que ens han tocat, ara estaríem lluitant pel
segon lloc, optant a la promoció, que jugarà el
millor segon dels quatre gmps de tercera regional
de Girona. El dia més lamentable va ser el del

desplaçament a Porqueres, on per una protesta que
va fer, el nostre porter va ser expulsat i es va pitar
penal quan la pilota era fora del terreny dejoc. Allà
es va suspendre el partit, amb empat a quatre gols
quan quedaven deu minuts de joc, que vam haver
de jugar un altre dia començant amb el llançament
del penal i amb noujugadors. El partit es va acabar
amb un resultat de 6-4».

També lamenta la derrota en el derbi contra

l'Albons, quan l'equip del poble veí va ensorrar el
Bellcaire a domicili per 1-4. Per la vessant positi-
va, però, destaca la victòria davant el Cornellà,
líder indiscutible, quan aquest equip només havia
perdut un partit en tota la temporada: «Es molt
important la motivació dels jugadors i sorprèn
veure com els mateixos jugadors no són capaços
d' aturar 1 'Albons i al cap d' unes setmanes guanyar
l'equip més fort de la categoria».

En Jaume creu que hauria estat molt bonic
lluitar per l'ascens, tot i que «m'estimo més ser
dels equips capdavanters de Tercera Regional que
no pas dels cuers de Segona»

La temporada vinent deixarà el càrrec de presi-
dent, on ha prorrogat un any el seu mandat. «Si he
continuat, ha estat per fer costat a en Jaume Hugas,
que ha estat molt atabalat amb el canvi d'escola.
Però ara crec que és el moment de deixar pas a altra
gent. » Així, es mostra convençut que amb vista a
l'any vinent «hi haurà una plantilla molt maca i
també hi pot haver alguna sorpresa molt agradable
per l'afició». Una sorpresa que a aquestes alçades
no vol avançar, tot i que sembla que se'n prepara
alguna de grossa.

Un dels punts a destacar és el fet que en Jaume
Aupí ha compaginat en els darrers anys el càrrec de
president del futbol amb el de regidor de cultura de
l'Ajuntament. «El fet de serregidor al'Ajuntament
no vol dir tenir avantatges afegits per al club. Tot
i que cal agrair l'ajuda de la Carme Barceló,
regidora d'Esports, cal dir que sense l'ajuda de
l'ajuntament el club no podria mantenir els cinc
equips actuals en competició. Al cap de l'any entre
les obres a les casetes, llum, aigua i manteniment
del camp i jardins, l'Ajuntament hi aboca molts
diners. I crec que ha de ser així, ja que els ingressos

d'entrada i els carnets de soci no poden cobrir totes
les despeses i, d'altra banda, el club dóna un cert
prestigi al poble».

Ia part del suport de l'Ajuntament, en Jaume
Aupí destaca un cop més la tasca impagable d'en
Jaume Hugas: «Sense ell, no m'hauria aventurat a
entrar en el càrrec de president. No conec ningú
que pogués fer la tasca que està duent a terme en
Jaume»
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r1Sntretenünents La recepta de l'àvia

Encreuat núm. 1 de BeUcaíre La recepta de BeUcaíre
oritzontals

1. Pels volts de sant Josep de l'any 1989, se'l va rebre amb tots els
honors teatrals a l'escenari del Local Social (dues paraules).-2. Camí
de Bellcaire fet de tornada i conegut per la seva profunditat. / Després
que volés el colom d'aquest partit català les seves sigles han quedat
una mica revoltades. / A casa solem dir «auntès», però cal escriure-
ho com va marcar en Fabra i com fan els de Barcelona. - 3. Poso els

ous al seu lloc. / Imitem, que no vol dir que fem la mula. / Vocalque
fem servir perquè el nostre interlocutor ens repeteixi allò que no hem
entès. - 4. Al País Basc hi van a fer copes; aquí les entenem com a
feinades. / Espatllo. - 5. Abreviació molt santa. / El de la por. /
Consonant fantasma. / Inicials del ninotaire del Punt. - 6. No ho has
entès? Tres números més amunt ja t'ho hem dit. / Ritme de dilluns de
Pasqua al matí. / El burro de casa també ho fa. - 7. Consonant vibrant.
/... a muntanya. Vés-hi tu!!! / Un mas de Bellcaire està situat en un
forat d'aquest cereal. - 8. Col. legi, revista i espai que en el seu temps
fou verd. / Abreugeu el senyor. - 9. Sobrenom d'en Pere Puig, veterà
jugador del FC Bellcaire. / Una de les subdivisions del màstil de la
guitarra. / Convergència i... - 10. Indret d'on provenia en Manelic
(dues paraules). / Sant patró de Bellcaire aconsonàntic. -11. Embo-
liquen la troca. / La caseta on s'equipen els jugadors de casa. -12.
Cognom d'un entranyable avi de Bellcaire. / La primera nota musical
de l'himne de «Bandera de Catalunya».

Verticals
1. De la font d'aquesta santa, tots els bellcairencs ens en servim. - 2.
En temps de «Bandera de Catalunya», Ponç Guillem de Torroella ho
era pel comte d'Empúdes. / Cova. - 3. Tocs i ... capgirats/ En temps
d'Obèlix, deu. / Joves Incrèduls Revoltats per la Unió i la Rauxa. - 4.
Ja ho dèiem en el toc. / Quina quina era la quina. / Pres. - 5. Jove, noi,
adolescent. / Si agafeu les tres darreres de la Torre Ferrana, hi afegiu
un tren i ho capgireu de caps per avall, ho trobareu de seguida. - 6.
Consonant de consonant. / El meu pronom. / Si no vols fer truita, posa-
hi els ous. / Consonant que malauradament encara no ha desaparegut
dels teclats informàtics i que usem sovint per escriure cognoms
catalans que no s'han normalitzat. -7. Per sant Esteve, se les van haver
d'afinar per fer contenta la Ma. Pilar. / Ics. / Sobrenom de qui talla el

Sopa de masos

Amb aquesta primera plana
d'encreuats i sopes, encetem un nou
espai per mesurar l'enginy i el co-
neixement del poble que teniu tots els
convilatans. A la "sopa de masos", tal
i com indica el seu nom, hi ha nou (9)
masos de Bellcaire amagats. Les solu-
cions les publicarem en el proper nú-
mero, el corresponent a la Festa Ma-
jor. Si sou prou hàbils per solucionar-
los ens podeu enviar les respostes i el
vostre nom també sortirà publicat en
el proper número. Bona sort i tingueu
paciència!!!
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Amb la revista d'aquesta Festa Petita, obrim una
nova secció al nostre castell. Una nova secció per
tal que tots els amants de la cuina hi puguin dir la
seva. No es pretén en absolut fer una secció de cuina
d'alt standing ni de bon tros. En un temps d'estrès
i amb tanta pressa per viure potser no tenim prou en
compte els grans plats que tradicionalment s'han
cuinat a casa nostra. Es per això que aquest racó de
cuina pretén recopilar plats típics de Bellcaire i
rodalies. Som coneixedors que entre nosaltres te-
nim cuiners i cuineres que tenen l'habilitat de fer
plats autènticament suculents. I no són pas aquests,

precisament, els que surten a les revistes o progra-
mes especialitzats en gastronomia. Per això, des
d'aquest número de El Castell, esteu tots convidats
a fer-nos arribar les vostres receptes. De les que
rebrem, en seleccionarem una per a cada revista
que es vagi editant. Avui, per ser la primera recepta
començarem amb un suquet de peix que hem enca-
rregat a una mestressa de casa de Bellcaire, que ha
volgut guardar el seu nom en l'anonimat. Només
ens ha permès publicar les seves inicials: Q.G.
Així, doncs, esperem que acabeu llepant-vos els
dits amb les receptes de casa nostra!!!

BELONIL.LA

bacallà a Bellcaire, amb el sufragi de la majoria de veïns. - 8. Un cicle
escolar que no té cap ni peus. / No hi pesquéssiu pas les anguiles amb
aquest art, que cal fer-ho ambbotiró. /Allò que el regidor d'agricultura
ha d'arranjar ben sovint als camins del municipi (plural i de cap per
avall). - 9. 1 no pas ajagut. / O sí? / Aima de billarista. -10. Ja ho hem
dit i el de casa no ho fa pas. / L'ajuntament es va gratar la butxaca i
l'any passat ens van portar els Montgrins i la Maravella per aquesta
festa. / Ala escapçada. - 11. Si teniu el nivell C de català sabreu que
aquest és el pronom maleït. / Aquell déu que escalfava els egipcis. /
... ratapà, meja rates per sopar. - 12. Fins aquí van arribar els
almogàvers cap allà als segles XIII i XIV.

LLISPTEJART
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OROUNTRURNL

PANTALEOTH I
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Suquet de peix

Ingredients: Preparació:

.Peix (variat), rap, rascassa, sard,
penegal, Uuerna...

Alls,juUvert, tomata, pinyoas, ame-
tíles...

.Peix de roca per fer un «fumet».

.Oli, pebre, sal, bitxo.

.Patates.

..Copa de vi blanc.

(Aproxünadament mig quito de peix
i 150 gr. de patates per persona).

En primer Iloc, cal enrossir els
en una cassola. Després hi afegirem el
julivert i la tomata. Un cop ben enros-
sit, cal treure-ho tot de la cassola i
ficar-ho en un morter amb els pin-
yons i les ametlles.

En una olla a part, es prepara el
fumet amb el peix de roca.

En la mateixa eassola que 8'hi ha
fet el sofregit, s'hi comencen a coure
les patates. Uns deu minuts més tard
s'hi afegeix el peix i la picada. Tot
seguit, es eobreix amb el fumet i es
deixa coure durant 20 minuts.

I si el cuiner/a ha estat prau atent
a totes les instruccions, voldrà dir que
el suquet de peixja és a punt de servir.
Bon profit i fins la propera recepta.

Un cop el suquet estigui a punt de
serrir, hi ha gent que li agrada molt
rematar-Io amb una mica d'alliotí ne-

gat.

Abril1997 Abril1997
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Tarda a les 5: ANIMACIÓ INFANTIL a càrrec de JORDI TONIETI i CIA.
Tarda a 2/4 de 7: AUDICIÓ DE SARDANES amb la coblaLA PRINCIPAL
DEBANYOLES.
Nit a les 11: BALL DE NIT a càrrec de l'orquestra GIRASOL amb la seva
cantant MARIONA.

?í

Matí a les 11: OFICI SOLEMNE amb acompanyament de la CORAL DE
BELLCAIRE.
Seguidament 2 peces de CONCERT amb la mateixa Coral.
Matí a les 12: FIRA ESCOLAR D'ATRACCIONS I FIRA DEL LLIBRE I
LAROSA.
Tarda a les 5: TRES SARDANES (estrena de la sardana "BELLCAIRE" de
Josep Masó).
Tot seguit CONCERT al Local Social.
Nit a les 10: SARDANES i BALL DE FINAL DE FESTA al Local Social.

Tots els actes del diumenge seran amenitzats per l'orquestra COSTA BRAVA.

Totes les sessions de ball esfaran alLocal Social.

Durant els dies de lafesta, hi haurà l'exposició de quadres d'artistes locals a la Capella del Castell.
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