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Ajuntament Oficines municipals................................... 972 78 81 05
Local social ............................................... 972 78 84 91

Escola pública «El Rajaret» .................................................. 972 78 80 35
Servei municipal d'aigües ..................................................... 972 78 81 58
Parròquia de Bellcaire........................................................... 972 78 82 01
Farmàcia (Lda. M. Sara Bagué) ........................................... 972 78 84 71
Consultori mèdic ................................................................. 972 76 50 05

Urgències ........................................................................... 908 09 43 33
Consultori mèdic l'Escala...................................................... 972 77 01 41

Mossosd'Esquadra.............................................................................. 088
Creu Roja Torroella de Montgrí ............................................ 972 76 11 11
Bombers ............................................................................................... 085
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Oficines municipals: dilluns, dimecres i divendres, de5a 8 de la tarda.
Tècnic municipal d'Urbanisme: divendres, de6a 8 de la tarda.
Assistent Social: dimecres, de6a 8 de la tarda.
Ple ordinari de l'Ajuntament: últim divendres de cada mes. Estiu, 22h;
hivern, 21 h.
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Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9a 10 del mati.
Dimecres, de 2/4 de 5 a 2/4 de 6 de la tarda.
Practicant, dimarts i dijous a 2/4 de 10 del mati.

Laborables: d'1/4 de 10 a 1 del mati ide5a 8 de la tarda.
Dissabtes: d'1/4 de 10 a 1 del mati (juny-agost tambéde 5 a 8 de la tarda).
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Dilluns, dimecres i divendres (durant els mesos d'estiu també els dissab-
tes). A primera hora del mati.
Estris i deixalles voluminoses, primer dimarts de mes, al costat dels
contenidors.
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Línia Figueres - Palafrugell / Sant Feliu de Guixols
7h20' / 11h05' / 13h35' (dissabtes, diumenges i festius) / 14h35' /19h05'

Línia Sant Feliu de Guixols/ Palafrugell - Figueres
7h55' / 12h25' (feiners de dll. a dv. ) / 14h55' /18h40'
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Cartes de lectors

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

secció de «Cartes de lectors». Cal que aquestes es dirigeixin a
l'adreça: Revista «El CasteU», Plça. dels Comtes d'Empúries,
7 7 77^7 Bellcaire d'Empordà. Les cartes han d'anar signades,
amb un màxim de vint línies mecanografiades i el tennini de
recepció és com a màxim un mes abans de la seva publicació.
Esperem escoltar la vostra veu.
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ot i el brogit, l 'activitatfrenètica i la intensçi calor d'aquest esthí,
"El Castell" és presentjaper tercer any conseciitiu a la Festa Major de
Bellcaire. No són pas pocs ni poc importants eïs fets que ens han passat.
Enprimer lloc, cal destacar elgranpas que hafet ï 'Ajuntament en acordar
per conveni la cessió de tots els baixos de l'edifici a migfer que hi ha a la
carretera; s'han dut a terme un gran nombre d'activitats i la revista
municipal ha hagut d'ampliar el número de planes perquè ja no ens
quedava espai per a ïot el que volem dir.

En els propers mesos caldrà debatre a nivell de poble quin ha de ser
/ 'üs al qual s 'ha de destinar el gran espai dels baixos de l 'edifici de la
carretera. Així ho exposa l 'alcalde en el seu escrit i així esperem que els
veïns hi participin. Moltes possibilitats s'obren amb aqiiest tema. Aquell
espaipot acollir serveis com el dispensari mèdic, sales de reunions per a
les entitats i col. lectius del poble, una llar dejuhilats o un localper als
joves. Quins hi han de ser i quins no, ho hauríem de discutir entre tots.

D 'altra banda, també cal destacar que l 'entorn d'aquell edifici s 'ar-
ranjaràja l'any vinent en una primera fase de les obres. I l'espai que es
guanyaràseràprou important, tantpelqttefaazonaenjardinada, compel
quefa a la vorera de la carretera on espreveu defer-hi una andanaper als
autobusos i així evitar els perills que actualment hi ha quan paren,
pràcticament al mig de la carretèra.

"El Castell" es va consolidant i en aquest exemplar, a part de les
col. laboracions habituals, hi podreu trobar una secció de nova creació
com és la que hem anomenat "Fa 25 anys ". Gràcies als reculls depremsa
d'en Jaume Hugas, cada anyfarem una ullada a un quart de segïe enrere.
En aquest cas, anem fins a l'any 1973. Amb aquesta secció i la resta
d'articles, hem hagut d'ampliar el nombre de planes, ja que ens era
impossible donar cabuda a tots els escrits en l'espai que teníemfins ara.
N'estem ben orgullosos. Això vol dir que la revista és ben viva i que els
lectors se l'estanfent seva.

Un punt important també és el projecte que endega el futbol base.
Davant les grans dificultats de continuar comfins ara, lluny d'afluixar,
aquesta temporada vinent es posarà enpràctica tota una nova e^tructura
on s 'hi impliquen elspobles deBellcaire, Albons i Viladamat. Considerem
que la idea és realment afortunada ides d'aquíllancemuncritd'encorat-
jament i els desitjos més sincers perquè signifiqiii una millora en la base
delfutbol d'aquests pobles. Es benpalès que en els darrers anys la baixa
natalitat i un sentiment d'anarfent i tirant com es pugui, nofeia cap bé al
club. De tota manera, no ensfaria cap mul a tots plegats donar una mica
més de suport a l'única entitat del poble activa al lïarg de tot l'any.

Per acabar, esperem quel'estiu hagi estat profitós per a tots ipassats
aquests dies tan intensos, gaudiu totsplegats de la Festa Major de la millor
manera que pugueu.
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Benvolguts bellcairencs i bellcairenques

Un cop més aprofito aquest espai de la revista "El Castell" per fer-vos partíceps de les novetats que s 'han
produït en el nostre municipi. Una d'elles, molt important per al fütur de tot el poble, és el conveni que s'ha
assolit amb el propietari de l'edifici inacabat del costat de la carretera de l'Escala. Feia mesos que hi estàvem
negociant i fmalment el mes de maig passat es va arribar a un acord per poder-lo acabar i amb el qual es
cedirà a l'Ajuntament tots els baixos. Un espai molt gran, d'uns 600 metres quadrats, que guanya elpoble
i que pot ser utilitzat per a multitud d'usos. El que es farà en aquell espai dependrà de les persones que hi
hagi en un futur a l'Ajuntament, però també de les necessitats o reivindicacions que en feu els mateixos
veíns.

De moment es pot avançar que en unaprimera fase es farà el tancament de tot l'espai, es farà un vial per
a peatons a la façana que dóna a la carretera, amb un pàrquing d'una desena de cotxes. També es preveu,
en un altre vial paral. lel a la carretera, acondiciar un espai per a la parada d'autobúsos, com també enj ardinar
i adecentar en general la plaça que queda darrere l'edifici. Tota una sèrie de millores que estan projectades
per a l'any vinent, amb un pressupost total de vint milions dels quals l'Ajuntament n'haurà d'assumir vuit.

En definitiva, el poble guanya un espai molt important que caldrà estudiar quin ús se li dóna.
També m'agradaria destacar el concert del Conjunt Orquestral de Girona que es va celebrar el 31 de

juliol passat a la plaça dels Comtes d'Empúries, inclòs dins la campanya "Música als castells". El castell
de Bellcaire hi participava per primer cop, al costat d'una trentena d'altres castells de Catalunya, només
tres dels quals són a Girona (Calonge, Queralbs i Bellcaire). Considerem que és una oferta ben interessant
i que caldria donar-li continuïtat en els propers anys.

I esperant que 1 'estiu hagi estat ben satisfactori per a tots, desitjo que gaudiu plenament de la Festa Maj or.

JOAQUIM VILANOVA, ALCALDE

artes de lectors

Sols unes ratlles, a la memòria del malaguanyat Martí Teixidor,
conegut per tothom com Martí Feliu. En primer lloc us vull aclarir
que Feliu és un cognom desaparegut però que la casa segueix: és
l'anomenada can Joan Foix, on va néixer la meva besàvia. Ella va
deixar la casa quan es va casar, quedant-hi el seu germà, que es va
casar amb una senyora de cognom Feliu. Aquest matrimoni no va
tenir descendència i van nomenar hereu universal de tots els seus

béns en Ferran Teixidor, pare d'en Martí. Per aquest únic motiu en
Fenran deia tia a la meva besàvia, Rosa Ferrer i Farrés.

En Martí era persona molt ü.eballadora i des de jove ja ho va
demostrar. Quan venia la temporada del batre, seguia la màquina
batedora d'en Pepet Gifarder i anava a totes les cases per veure si el
volien per cuidar del/uéo. Quan fou gran, la feina se li va canviar.
Llavors generalment es cuidava del gra o bé de fer la pallera. Rares
vegades es veia en altra feina. També us vull esmentar una altra feina
que tenia, en aquest cas més neta, com és subastar él dia dels Encants
de les Animes.

Totes aquestes feines portaven molta sequedat de boca. Així, ell
sempre volia un porró de vi al seu costat, naturalment molt aigualit,
que freqüentment visitava. Agafava el porró i l'aixecava dient-li:
'. 'Tu etdius vi, jo em dic Martí; tu estàs locojo etfaré baixar unpoco;
Barcelona en unpla, Montjuïc sobre una costa; beu MartíBrut, que
res no et costa ". Tenia raó en Martí, anava bmt i poc li costava.

QUIMET GIFERDER

Vista Panoràmica

Quins camps més bonics que hi ha!
Diferents verds i grocs,
que bonics que són
amb molts tractors

que hi Q.eballen per l'entom.

Les muntanyes molt llunyanes,
altes i ben escarpades,
Barcelona, Gü-ona i França,
tres ciutats ben saturades.

Amb el Montseny, la Masella i el Canigó
vàrem caminar molt,
pujant i baixant,
per darrere i per davant.

I amb la Tramuntana,
tot el dolent se'n va,

més, encara queda,
Bellcaire d'Empordà.

OLGA SALVADOR

El mes de maigpassat es va celebrar una nova edició de lafesta d'homenatge a la gentgran del nostre
poble. Tots els homenatjats van rebre una reproducció d'unfragmentde lapintura muralque havia regnat
al'absis del'esglésiadeSantJoan des delsegleXII. Actualment aquestes pintures es conserven alMuseu
d'Art de Girona, excepte alguns fragments que formen part d'una col. lecció particular. No hempogut
desxifrar ben bé quin any es van treure de l 'esglésiaper conservar-les a Girona, però síquefem desd'aquí
una invitació a les instítucions pertinents per tal que s 'estudiïlapossibilitat defer-ne una còpïa a tamany
real i instal.lar-la en el seu lloc original: l'església de SantJoan de Bellcaire.

El contingut
Aquesta pint.ira mural representa l'escena de la

Pentacosta, tal com es descriu en els Actes dels Apòs-
tols. Tal i com es pot veure a la reproducció de la portada
d'aquesta revista, la part superior, que equivala la part
de volta de l'absis, hi ha representada la Trinitat: en el
centre, l'Esperit Sant en forma de colom blanc nimbat;
al costat à-et, la figura de Crist assegut en un ü.on poc
dibuixat, només msinuat; i a l'alti-e costàt, queja no es
conserva, hi devia haver la representació del Pare. Les
figures de la Trinitat estan separades del registre inferior
per mitjà d'un tís o sanefa composta per una successió
de línies vennelles ondulades, sobre un fons blanc. Els
motius de la sanefa estan travessats per les llengües de foc
-irradiades pel colom de l'Esperit Sant-, que cauen da-
munt dels apòstols.

Els entesos en la matèria destaquen d'aquestes pin-
tures la temàtica escollida: la "Pentecosta". Segons
sembla és un tema poc corrent en la pintura romànica i
menys com a tema principal de la decoració de l'esglé-
sia, ubicada a l'absis princípal.

S 'han atribuït aquestes pintures a 1' anomenat Mestre
d'Osormort, mestre (o taller) que hom considera autor
de les pintures de l'església de Sant Sadumí d'Osonnort
(l'Osona), itambé d'imes de SantMartí delBmll i de les

^ 
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PRAVI ARs.L.
Ap. 235 - Tel. 972 7719 57 -17130 - L'ESCALA
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de Sant Esteve de Marenyà. Un mestre aquest que
s'emparenta amb l'art de la zona del Poitou francès, del
principi del segle Xïï. La cronologia del conjunt de
Bellcaire s'havia establert, doncs, entom dela segona
meitat del segle XII, i concretament al voltant del 1 175,
data en què es fixava l'activitat del Mestre d'Osormprt.
Darrerament això s'ha qüestionat, i hom tendebí a datar
les nostres pinhu.es dins la primera meitat del segle XII.
Hi ha qui ha reculat la data fms el segle XI (Amaud,
1989). Però també s'ha suggerit que cal considerar la
nombrosa producció ati^buïda al Mestre d'Osormort, i
entendre més aviat tots aquests conjunts pictòrics com
a deutors d'un matek estil, d'unes mateixes mfluències,
més que d'un mateix mestre o taller (Lorés, 1994).

Una Uarga absència
Sembla ser, per diferents testimonis del poble, que les

pintures van ser tretes de l'església de Sant Joan cap allà
als anys trenta, si bé no hempogut detallar si era abans de
la Guerra Civil o si va ser després. Amb tot, ja fa uns
sebcanta anys que no es poden contemplar en el seu espai
original. Fins i tot es pot dü. que molts dels veïns de
Bellcaire desconekien fíns fa ben poc la seva e.xistència.

Encara més sorprenent, quasi indignant, és el fet que
una part del mural no es conservi ni a Girona. Hi ha dues
figures d'apòstols que per motius que també desconei-
xem van anar a petar a una col. lecció particular.

De ben segur que al Museu d'Art de Girona les
pinhu.es s'hi han eonservat en millors condicions que no
ho haurien fet a l'església, donat el seu minós estat fms
a la darrerarestauració. Però consideremj'a que s'ha fet
un primer pas, donant a conèker aquestes pintures amb
motiu de l'homenatge a la gent gran, que s'hauria de
pensar en fer un pas defmitiu i intentar fer una reproduc-
ció a tamany natural per poder admirar l'absis de Sant
Joan amb el seu aspecte original, o tan sols el més proper
a l'original. Alü-es casos s'han produït no pas massa
lluny de casa nostra, com ara a l'església de Púbol.

ue íures

Pepita Bahí Gatius

C/ del Molí, 16 - Tel: 972 78 81 30
BELLCAIRE D.EMPORDÀ

Desconeixem també els costos que això poà.ia oca-
sionar. Però per motius com aquest segur que s'hi podria
implicard'algunamanera, apartdel'Ajuntament, alü-es
institucions com ara el Consell Comarcal, la Diputació
o la Generalitat.

Des de "El Castell" hem volgut posar també el
nostre granet de sorra per tal de difondre l'existència i la
importància d'aquestes pintures. Ara tots els veïns
n'hauríem de prendre consciència col. lectiva i exigir a
qui faci falta la reposició de les pintures en el seu espai
original -l'espai per al qual van ser pensades-, si més no
dels originals, almenys d'una reproducció a tamany
natural.

EXCAVACIONS

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

/-ÍT^P

R E S TA U RA N T

HOSTAL DEL CAÇADOR
SOBRESTANY Per reserves:

Tel. 972 78 84 19
972 78 85 37

Botíguera

'Sí fas la feína a gust, no etltlga. tant"
La Pepita Gatius ha dedicat bonapart de la seva vida a la botiga. Ara té 70 anys ija enfa més de 45

que ella i el seu marit, en Sebastià Bahí, van obrir el negoci una mïca més amunt d'on té ara la botíga. El
negoci elporta bàsicament la sevafilla, però ella no espodria estar d'ajudar-la iviure a la botíga. Amb
la xerrada que vam mantenir reconeix que cada cop és més dificil mantenir un negocipetít com aquest,
si bé es mostra molt agraïda a la gent del poble, que han estat uns clients moltfidels. Recorda la gran
evolució que ha sofert el negoci, si bé assumeix amb un deix de nostàlgia que elprogrés és imparable i que
ara es viu millor quenopasfa quaranta anys.

Quan vau obrir la botiga?
Ara fa uns 45 anys. Jo sempre

n'havia tingut la idea de posar
una botiga. Tant el meu home, en
Sebastià, comjo érem fadristems.
Jo no em volia quedar treballant
la terra i ell era mosso de flequer.
Fins el dia que ens vam decidir i
la vam posar a Can Mallol.

En aquella època ja n'hi havià
d'altres de botígues. Ja hi ha-
via negoci per a tots?

Sí, en aquells anys, hi havia ca
la Llúcia, ca l'Enrica, en Talla,
cal Titus, can Salleras i encara hi
havia el sindicat a can Vilà. Eren

uns anys que a Bellcaire hi havia
molta gent forastera i hi havia
negoci per a tots. Veníem molt
llegums cuits i fèiem menjars per
als valencians que venien atreba-
llar a l'arròs i tot els negocis que
en depenien. En aquells anys cada
dia entraven més de cent homes a

comprar. De tota manera, era un
negoci complementari al sou que
en Sebastià portava a casa de la
seva feina de flequer.

En tots aquests anys, la botiga
deu haver canviat molt. Com

era i qué veníeu quan vau co-

mençar?
Doncs era molt diferent d'ara.

Primer, la primera botiga era molt
més petita que aquesta. I llavors
es venia molta cosa a granel. Per

Agost1998

exemple, al davant del taulell hi
teníemtota la "granussa", o sigui,
els cigrons, mongetes, arròs, pas-
tes, posats dins un sac cada cosa.
També veníem a granel l'oli i el
vi. Com que encara no hi havia
llum a totes les cases també tení-

em un bidó de carbur. Veníem pa,
espardenyes, articles de merce-
ria, pinso per al bestiar. .. Veníem
una mica de tot.

D'on el veníeu el pa?
Primer el veníem de Torroella.

Però després, en Sebastià va anar
a treballar a l'Escala i en veníem
de l'Escala i de Torroella. Els

primers temps l'anàvem a buscar
amb bicicleta i, curiosament, sem-

pre feia tramuntana.

Agost1998

Ara és més difícil de mantenir

una botiga de poble com la vos-
tra?

Sí. Abans la gent ho comprava
tot aquí. Però ara, tothom té cot-
xe, és molt fàcil sortir cap a altres
pobles i comprar en grans super-
mercats que fan ofertes que aquí
no podem fer. Hemhagut de can-
viar molt. Tot i això, intentem
tenir una mica de tot i adaptar-
nos a les necessitats de la gent.
Per exemple, al cap de poc de
deixar el pinso vam posar els
diaris i revistes i també vam aga-
far la llicència per vendre tabac.
Cada cop és més difícil per totala
paperassa legal, sempre hi hanous
impostos. De tota manera, tenim
molta sort de la gent del poble,
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que és una clientela molt fidel i
agraïda. I tainbé ve molta gent de
fora, Bellcaire és un lloc que ve
de pas a molta gent.

Sempre s'ha dit que a la botiga
s'hi parla molt, que les dones hi
fan safareig com a la perruque-
ria. Què s'hi explica en un lloc
com aquest?

Crec que és una mica diferent
d'unapermqueria. A la botiga la
gent no s'hi està tanta estona.
S'hi explica una mica de tot, en
general el que els passa a casa
seva. Sí que hem conegut moltes
coses, però mai no les hem fetes
cón-er. En el fons és com la famí-

lia.

A la botiga us hi han entrat més
d'una vegada a robar. Quina
en recordeu?

Ens ha provocat molts ensurts.
Mira, ens han entrat nou vegades
a la botiga i dues a casa. Ens han
amenaçat amb tota clase d'ar-
mes: amb pistola, amb ganivet. ..
La més grossa se'ns van endur
cap a dos milions en tabac. Com
que abans sempre canviaven el
preu del tabac amb el canvi d'any,
en vam comprar molt i molt abans
del canvi de preu. I mira, amb el
magatzem ple fins a dalt ens hi
van fer neteja. L'última vegada,
va ser ara fa un any i mig. Van
enti-ar dos homes, que fins i tot els
vaig demanar que m'ajudessin a
apilonar unes caixes. Després es
van acostar al taulell, van treure
la pistola i van amenaçar a la
Pepita, la meva filla: "Senora,
esto es un atraco!". I ella els va

dir: "Ja em podeu matar, que ja
n'estic farta de tants atraca-

ments!". Com que la caixa estava
tancada, s'hi van arrapar i se la
volien endur entera. Però llavors,
es va sentir una fressa de dins a

casa, que era el nen que feia có-
rrer una cadira, i aquells homes
es van espantar pensant que hi
havia els homes que s'aixecaven
de taula. Vam tenir sort que ja
venien de Torroella de Fluvià, on
havien atracat la benzinera i una

botiga ijaen tenien prou. Es van
espantar i van marxar corrents.
Mira, ha an-ibat un punt que, quan
entra un home en edat de treballar

en hores que podria estar treba-
llantjatremolo!!!

Com es planteja el futur d'una
botiga de poble com la vostra?

Es veu fotut. Tenim sort que
venem una mica de tot: botiga,
tabac, diaris i revistes... Però no
podem rivalitzar amb els grans
comerços, no s'hi veu vida per a
molts anys.

Què en penseu dels canvis dels
darrers anys?

Sap greu, però el progrés no es
pot parar. S'ha millorat el benes-
tar, hi ha més comoditats, però no
hi ha tan contacte entre la gent
com abans. Abans, a l'estiu tot-
hom sortia al carrer a" parar la
fresca, però ara tothom es queda
a casa mirant la tele. Es bo que el
poble creixi. Amb la urbanitza-
ció de les Costes, el poble creixe-
rà molt. Però tot això fa que es
perdi una mica el caràcter del
poble. Segur que seran veïns de
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cap de setmana i que no faran
vida a Bellcaire.

Considereu que és una feina
molt lligada treballar a la boti-
ga?

Sí, però si es fa a gust no ho és
pas tant de lligada. Es la meva
vida i aquí hi estic molt bé.

Quina anècdota curiosa recor-
deu de la botiga?

No te'n puc dir cap de concre-
ta. Però a la botiga hem hagut
d'escoltar grapats d'històries de
malentesos entre sogres i joves.
Hem hagut de tenir més tacte que
un metge, ben sovint havíem de
calmar-ne una o altra.

En els anys que hi havia tants
valencians, era curiós que vaig
haver d'escriure moltes cartes a

les families d'aquells homes. Jo
els deia: "Què vols que hi escri-
gui?" i ells emcontestaven: "Txé,
lo que vulgau... " Ijo escrivia el
que em semblava que a casa seva
els agradaria d'escoltar.

Dels clients més agraïts que
tenim vull destacar el Sr. Jaume.

Molts dies, quan ve a comprar a
primera hora, jo encara no he po-
sat tots els diaris iell mateix obre

els paquets i me'ls posa bé a l'ex-
positor. Ens ajuda molt de fomia
totalment desinteressada.

ABEL FONT

Princípals acords ctel Ple de
l'Ajuntament dels darrers mesos

Ple del 87 de març
Conveni amb "Bandera de Catalunya"

Coincidint amb la celebració del vintè aniversari

de l'obra "Bandera de Catalunya" se signa un con-
veni entre l'Ajuntament i l'associació cultural
"Bandera de Catalunya" amb l'objectiu de vetllar
per la seva continuïtat. Com a trets més importants
cal destacar que s'ha estipulat una subvenció anual
de 200. 000 pessetes per a les despeses fixes qüe hi
ha cada any per dur a terme la representació. A part,
però, anualment es negociaran les inversions que
calgui realitzar, de les quals l'Ajuntament n'assu-
mirà el 50% del cost.
Sol. licitud de subvencions a la Diputació

Es demana una subvenció de caràcter extraordi-
nari per a reformes a l'edifici de l'Ajuntament, que
cobreix el 75% del cost total. Una altra per a la
Campanya de Dinamització Cultural, per al 50%
dels costos de contractació artística de quatre gmps
de les categories de música clàssica, animació,
orfeons o corals i dansa catalana. I se 'n sol . licita una

tercera per cobrir part dels costos d'edició de'la
revista "El Castell", dins l'apartat de suport apubli-
cacions no diàries i en català.
Pla d'obres i serveis de Catalunya 1998

En el transcurs d'aquest any es farà l'obra de
reforçament del paviment de diferents carrers del
nucli urbà. Es delega l'execució d'aquesta obra al
Consell Comarcal. Sobre un pressupost de set mi-
lions, la Generalitat en pagarà el vuitanta per cent i
l'Ajuntament el vmt per cent restant.

Pledel84dïabrü
Cessió dels baixos de l'edifici de la carretera de

l'Escala.
Després de mesos de negociacions, es va poder

aprovar el conveni amb l'empresa "Gestiones i
Desarrollos Patrimoniales" que permetrà l'acaba-
ment del bloc que hi ha a mig fer entre el camí d' anar
a l'Ovelleria i la carretera de l'Escala. Segons
aquest conveni, l'Ajuntament rebrà gratuïtament
tots els baixos de l'edifici i comprarà dos dels pisos
del bloc, a canvi d'actualitzar la llicència d'obres,
connexió a la xarxa de clavegueram i compensar
l'aportació que correspongui a l'edifici quan es
desenvolupi el P. E. R. I número 7, on es troba inclòs

. elbloc depisos.
Aquest és un tema que es considera molt impor-

tant per l'espai que guanya el poble, ja que en els
baixos d'aquell edifici s'hi poden establir serveis
com el dispensari mèdic, sales de reunions per a les
entitats, magatzem,...

ARTICLES ESPORTIUS
COPES . TROFEUS
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CARME BARCELÓ 1 GIFRE
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Subvencions de la Diputació
Es confirma que la Diputació de Girona subven-

cionarà amb 100.000 ptes la revista "El Castell" i
amb un milió de pessetes les obres del desguàs de la
zona sud del carrer Major.

Ple del 89 de maig
La Generalitat subvenciona amb dos milions les

obres de restauració de les dependències munici-
pals, sobre un pressupost inicial de 3'2 milions.
Pla d'obres i serveis de Catalunya, any 1999

S'acorda sol. licitar al departament de Govema-
ció de la Generalitat que la subvenció concedida
dins aquest pla per a l'any vinent no sigui la previs-
ta, que era la de fer un pàrquing municipal. En lloc
d'aquesta obra, se sol. licita que la subvenció es
destini als treballs d'adaptació dels baixos de l'edi-
fíci en construcció a la carretera de l'Escala. Uns

baixos que s'han cedit a l'Ajuntament, tal i com es
va informar en el ple passat.
Comptes de la festa petita

La despesa total de la festa va ser d'1. 024. 700
ptes. (975. 000 per la contractació dels músics i
49. 700 en concepte de manutencions) i els ingres-
sos totals per les aportacions familiars va ser de
691. 000 ptes. Amb això, l'Ajuntament va haver
d'aportar 333. 700 pessetes.

Pledel86dejuny
S' aprova el proj ecte de tancament i adequació de

l'entom de l'edifici de la carretera. Un tràmit que
completa la sol. licitud de canvi de destí de la sub-
venció inclosa dins el pla d'obres i serveis, que
inicialment era per al pàrquing municipal i que serà
fmalment per als baixos i entom de l'edifici de la
carretera de l'Escala. Elpressuposttotal delprojec-
te és de 17'5 milions de pessetes. També es demana
que la Generalitat mantingui la subvenció prevista

inicialment de 10'8 milions. L'obra s'inclou així

dins l'anualitat 1999 del pla d'obres, posposant el
pàrquing. A l'hora d'editar aquesta revista ja hi
havia el projecte d'aquestes obres redactat: tanca-
ment dels baixos, que fan uns 600 m2 ; l'enrajola-
ment i la col. locació del celràs; col. locació deportes
i fínestres d'alumini; fer un vial per a vianants a la
façana de l'edifici que dóna a la carretera i un altre
vial paral. lel per a la parada d'autobusos; ajardina-
ment de la part del darrere l'edifici i adecentament
general; i entubat del rec lateral a l'edifici.

Mur de contenció del Local Social
El mes dejuny passat es van acabar els treballs

de constmcció del mur de contenció a l'aparcament
del Local Social. Una obra que estava inclosa dins
el Pla d'Obres i Serveis i que va costar uns set
milions de pessetes, el 70% dels quals van anar a
càrrec de la Generalitat.

Cumadel Local Social
Entre els mesos d'abril i maig es va fer la nova

cuina del bar del local social i també es van fer nous

els sanitaris de la sala. Uns treballs que ha assumit
l'Ajuntament i que han costat 1 '2 milions. Els nous
serveis es van estrenar per la festa d'homenatge a la
gent gran.

XAVI INVERSIONS, S. L.
CONSTRUCCIONS

s(

Carrer del Molí, 54
Tels. 972-78 81 11 i 908-4337 59
Fax. 972.788111

17141 BEILCAIRED'EMPORDA

S 'està constituint com una tradició el sopar de dones
que çada primavera duen a terme una colla de senyores
del poble. Enguany es va celebrar el 3 d'abril, divendres
abans del Ram, i hi van participar 29 dones. Van anar a

sopar al restaurant Tritón i de ben segur que s'ho van
passar d'allò més bé prescindint, encara que sigui
només per un dia, dels seus marits.

o-
110

Una activitat que va néixer el ma-
teix any que "Bandera de Catalunya"
i que, per tant, també arribava en-
guany al seu vintè aniversari. La pas-
sejada per la plana i rodalies de
Bellcaire va comptar amb una partici-
pació molt semblant a la de l'any
passat, constatant que després de vint
anys s'haestablertaquestamarxacom
una cita ineludible per a molts dels
marxaires que segueixen aquest tipus
de proves al llarg de la temporada.
Moltes felicitats a tots els qui hi vau
participar i sobretot als qui la fan
possible any rere any. .
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C. Barceló
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R. G SPO
Taller Mecànic

GERMANSHERÈDIAs. a.

BELLCAIRED'EMPORDÀ

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

DISTRIBUÏDORDE: Fripan

QRflNETS MONTQRI. S.L.

PISCINES - MANTENIMENTS
MOBILIARI JARDI

el. 72 78 85 40
Ctra. Torroella Montgrí a l'Escala (al costat gasolinera)

17141-Bellcaire d'Empordà

UESTAURANT

IALITZAT EN CARNS A LA BRASA

Reserves: Tel. 972 78 81 40

Plaça dtí Oastell BELLCAIRE D- EMPORDÀ
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A part dels actes tradicionals, més o menys
semblants cada any, aquesta Festa Petita va ser molt
marcada per l'activitat editorial. Si pocs dies abans
s'haviapresentat el llibre de "Banderade Catalunya",
el dissabte de la festa es va presentar la novel. la
"L 'estranya desaparició de la Laura" del bellcairenc
Josep Torrent. Una presentació multitudinària, que
va comptar amb les visites il. lustres del conseller de
Govemació de la Generalitat, Xavier Pomés, i del
delegat del Govern a Girona, Xavier Soy.

^lf
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Fotos: J. Bellapart
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Després de la celebració del vinte aniversari de
l'obra "Bandera de Catalunya", bona part dels seus
actors i col. laboradors van rematar la festa amb una
arrossada a Santa Caterma i una excursió a Barcelona.

L'arrossada es vapóder fer amb un temps excel. lent que

per a molts va ser la primera assolellada de la tempora-
da. No tant bon temps va fer el dia de l'excursió, quan
es va anar al Museu de la Ciència i el seu planetàrium,
acabant amb sessió de teatre amb l'obra "La extrana

pareja", interpretada per Joan Pera i Paco Moràn.

es d?t i tge gentg ( <i ig

Van ser molts els qui
s' esperaven aquesta entra-
nyable festa que se celebra
cada dos anys al nostre
poble. Prop d'una setante-
na de bellcairencs van ser

homenatjats en aquesta di-
ada, rebent un bonic re-
cord com és ara una repro-
ducció de les pintures de
l'esglésiade SantJoanque
actualment es conserven al
Museu d'Art de Girona.

Després de la missa, es va
acabar de rematar la cele-

bració amb un dinar de ger-
mancr al Local Social.

Ja són sis els anys que fa que el primer de maig
Bellcaire acull la Trobada Sardanista Infantil. Un cop
més la pista poliesportiva va acollir prop de dos cente-
nars dejoves dansaires al ritme que marcava la cobla La
Bisbal Jove.

J. Molinas

-.?<
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J. Bellapart
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INSTAL. LAÇIONSi

ELECTRODOMÈSTICS

Calefac.ció - Aigua - Gas Electrici

ANTONI
nc,. t ALVARADO

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

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

BELLCAIRE D'EMPORDÀ

o J'TIC L'ESC

Ulleres graduades i de sol
Lents de contacte
Audiòfons

Accessoris òptics

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

SERVEIGRUA
TALLER MECÀNIC

o

Tel. 972 78 81 35
BELLCAIRE D'EMPORDÀ
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Un estiumés, acabat el curs escolar, l'Ajuntamentha
organitzat el Casal d'Estiu per als nens i nenes del
poble. Un total de 34 nens i nenes han participat en les
activitats que s'han organitzat. A diferència d'altres
anys, cal esmentar que en aquest cas hi ha hagut menys
nens grans. Com a activitat important, aquest any tots

í . gost

els qui participen al casal fan una sortida setmanal a la
piscina de Palafrugell. Una sortida que es presenta com
a complement del curs de natació que s'ha fet al llarg de
tot l'hivempassat. Es veu que això de l'aigua els agrada
molt, perquè fins i tot els han posat una piscina petita al
pati del col. legi. Fotos: J. Bellapart

gent n

Com en els darrers anys, tots els participants en les
classes de gimnàs que es fan al llarg de l'hivem acaben
la temporada amb una festa a la platja. Aquest any la
sortidaes va fer a laplatjade LaFosca, aPalamós i apart
de les dones de Bellcaire també hi van participar les
alumnes dels cursos que es fan a Palafrugell, a Torroella
de Montgrí i a l'Escala. Per les cares que fan a la foto,
cal pensar que s'ho van passar molt bé.

iini

M. Deix

La Coral de Bellcaire, tot i haver perdut algun dels
seus components, continua fent camí i escampant els
seus cants amunt i avall. La darrera actuació va ser en un

espai inèdit per a aquest tipus d'actes: la Placeta. Més
d'un centenar de persones es van aplegar en aquest
espai per seguir el concert d' estiu de la nostra coral, amb
el següent programa: "L'hereu Riera", "Dins el mar la
vela blanca", "Els vaixells d'Stienkarrasi", "DonaNo-
bis", "Ma Julieta, Dama" i "Volen papallones". Aques-
taúltima, unapeça original d'en Robert Pellicer, que la
coral va estrenar com a homenatge a la M. Pilar el dia
que va temr una nena. j. Bellapart

La plaça del castell va rebre a fínals de juliol un
concert a càrrec del Conjunt Orquestral de Girona. Un
concert que era inclòs dins el cicle Música als castells
que és organitzat des de fa nou anys per la Fundació
Castells Culturals de Catalunya. Si bé la plaça no es va
omplir en la seva totalitat, molt satisfactòria va ser
l'assistència a aquest acte de música clàssica, amb més
de cent espectadors. Era el primer any que Bellcaire hi
participava i, vistos els resultats, és molt probable que
l'any vinent tomem a tenir un acte d'aquestes caracte-
rístiques. El cicle Música als castells es fa en una
trentena de castells catalans, només tres dels quals són
de Girona -Queralbs, Calonge i Bellcaire-.

( j
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Al llarg d'aquest estiu, un grup
de pares i mares han organitzat unes
sortides per als seus fills ala pisci-
na. S'ha estat anant a la piscina de
Flaçà, moltbenpreparadaperaquest
tipus d'actiyitat, que complementa
molt bé les necessitats d'aquests
joves en els mesos que no hi ha
col. legi.

J. Molinas

El divendres 14 d'agost es va fer la tradicional
cantada d'havaneres. Aquest ahy es va comptar amb
l'actuació de la Coral de Sant Climent Sescebes. Amb

una molt bona assistència de públic, potser inferior a
altres anys, es va poder gaudir d'una cantada ben

RENOVACIÓ 1 DECORACIÒ D. ESTABLIMENTS
CONSULTING D.OBRES

J. Bellapart

Closa del Llop 31
L.ESCALA

Tel. 972770471
Fax:972 77 36 03

S^. l.
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diferent a les que s'havien vist sempre. El fet que no fos
un conjunt sinó una coral qui interpretés les havaneres,
ens va fer veure una altra manera d'entendre aquest
cant. No hi va faltar, com cada any, el cremat.

SU PIER RC:A

C/ Major, 37 - Tel. 972 76 50 23
BELLCAIRE D'EMPORDÀ
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Ni la feina, ni la calor, ni les contrarietats, ni la
inexperiència, ens privaran d' aprofitar aquesta opor-
tunitat que ens brinda la revista "El Castell" per
poder-vos presentar i explicar les grans novetats
que hi ha a l'escola del nostre poble.

Primer de tot hem de dir-vos que fa uns mesos
que la majoria de pares dels actuals alumnes estem
treballant en la renovació de l'Associació de Pares
i en una sèrie d'activitats relacionades amb l'escola

i el nostre poble. De sorpreses no ens n'han faltat.,
Inesperadament ens hem trobat àmb uns entrebancs
administratius o burocràtics a causa dels anys que fa
que no s'havia renovat la documentació.

Com a objectiu nostre infomiem que tota la feina
que estem endegant no és per altra cosa que per
crear un incentiu més i donar més vida a l'escola.

Amb altres paraules, per no deixar perdre una
escola rural com la nostra, cada cop més difícil
d'aguantar, bàsicament. per la baixa natalitat d'al-
guns anys.

Una de les novetats més importants a destacar és
que la directora de l'escola, la Carme, ha aconse-
guit, després de molts anys d'intentar-ho, unaplaça
ben a prop de casa seva, a Vilafant. La Mercè, una
professora que només portava un any amb nosal-
tres, també ha estat destinada a una altra escola, en

aquest cas Platja d'Aro. A totes dues els agraïm
molt el treball que han fet a Bellcaire i els desitgem
molta sort en els seus nous llocs de treball. Ben aviat

se'ns presentaran dues noves professores per alcurs
vinent 98-99, que en el moment d'acabar aquest
escnt encara no coneixiem.

No podem deixar passar per alt de comentar una
nova activitat que aquest nou curs es posarà a la

pràctica: el menjador escolar. Des de l'escola es va
proposar a l'Ajuntament la possibilitat de subven-
cionar les despeses que aquest servei ocasionarà de
cara al curs vinent. Es una tasca difícil, complicada
i molt complexa. Malgrat tot això, s'ha aconseguit
tirar-ho endavant.

No ens volem acomiadar sense convidar-vos a

participar en les activitat tradicionals que s'organit-
zen des de l'escola. La vostra col. laboració i ajuda
és vital per a mantenir-les en peu. Us esperem!! !

L'A.P.A. DE L'ESCOLA EL SAJARET

Inici del curs: 15 de setembre 1998

Final del curs: 22 dejuny 1999.
Horari: del 15 al 25 de setembre del 98 i del 14

al 22 dejuny del 99, de 9h a 13h.
La resta del curs, matí de9h a 12h i tarda de 15h
al7h.

Vacancesifestius
Nadal: del 24 de desembre 98 al 8 de gener 99,
ambdós inclosos.

Setmana Santa: del 29 de març al 5 d'abril 99,
ambdós inclosos.

Festíus: 11 de setembre, 12 d'octubre, 7 de
desembre (festa de lliure disposició), 8 de de-
sembre, 23 d'abril (festalocal), 3 de maig (festa
de lliure disposició).

Després dels articles on parlava de com estava escrit el nom de
Bellcaire en els documents antics, tractaré del significat etimològic
del nom actual.

El primer que he de dir es que quasi totes les hipòtesis que he
trobat parteixen del fet que Bellcaire consta de dos elements: Bell i
Caire.

Quatre hipòtesis del significat de
Bellcaire

1. Bellcaire té relació amb el déu Bel. Els qui la proposaren deien
que el primitiu nomBelcayre ho indica. Per ells aquest nom suposava
que aquí es deuria venerar aquesta divinitat. La troballa d'una teula
prehistòrica a les mmes d'Ullastret amb l'escriptura .ibèrica del nom
Belbitinco semblava que ho confirmava i avalava. Només calia
relacionar Belbitinco amb Bttmga (veure article anterior).

2. Bellcaire equivaldria a quadrat formós, bonic. Es parteix que
caire procedeix del llatí Quadrum, -i -substantiu- (el quadrat). I bell
dsbellus, -a, -um -adjectiu- (formós, bonic). Aquestahipòtesi sembla
que ho confmna la mateixa planta del castell, que és quaà.ada.

3.Bellcaire prendria el nom d'una de les fmalitats del castell: ser
una edificació per. a la guerra. De tothom és conegut que el comte Ponç
Hug basteix el nostre castell amb ànim de fer guerra i defensar les
seves propietats. En aquest cas bell no vindria de bellus, -a,-um
(fonnós, bonic) sinó de bellum, -i (guerra) -substantiu-. Quan el nom
de Bellcaire l'escriuen en llatí elbell no apareix com adjectiu decaire.
sinó com a substantiu complement de caire. Segons les nonnes,,
l'adjectiu -bell- hauria de concordar amb el substantiu -caire- en
gènere, nombre i cas, i quasi mai els dos -caire i bell- no coincideixen
en el mateix cas de la declinació llatina.

4. Bellcaire vinàia de bellus, -a, -um i de quadrum, -i i significa al
capdamunt de la serralada.

Valoració de les hipòtesis
1. La hipòtesi que Bellcaire ve del déu Bel, de moment no té cap

fonainent seriós que l'avali. La unió del Bel de Belbitinco amb el de
Belcayre passa, segons els qui llançaren aquesta hipòtesi, pel nom
Bitinga; i precisament Bitinga no porta Bel. Es més, com vaig
remarcar en l'article anterior, Bitinga només el frobem escrit una sola
vegada; i diuen que Bitinga no és un nom dels íbers sinó germànic. Els
qui proposaren aquesta explicació digueren que a Bitinga no el
precedia el Bel perquè era època cristiana i per motius de religió ho
havien suprimit. Però, com s'explica, doncs, que Ponç Hug, que
també en època fortament cristiana anomenés el seu castell amb el
nom d'una divinitat pagana? I de Ponç Hug no ens consta que tingués
cap devoció al déu Bel. En canvi, sí que edifica la capella en honor de
Santa Maria i hi mstituebí uns beneficis eclesials i mana de ser-hi
enterrat. I finahnent el mot llatí Belli no significa el déu Bel, perquè
aquest, en llatí és Bello,-onis i declinat mai no dóna Belli.

2. Sempre m'ha agradat la hipòtesi que Bellcaire seria "quadrat
formós, bell, bonic". Per a mi té molt de pes que la planta del castell
tingui forma quadrada i que no conekem cap document anterior al
castell quadrat en què aquest nom de Bellcaire s'apliqui a aquí. Tots
els filòlegs diuen que caire ve del llatí quadrum,-i i també entre els

entesos és comú que el bell ve de l'adjectiu bellus,-a,-um. Però tí ha
el Dr. Joan Corominas que no n'és partidari. Sí que defensa aquesta
tesi l'article "El Castell-Palau de Bellcaire" publicat a l'obra "Els
Castells Catalans", vol. I, pàgs. 609-616.

3. Que Bellcaire sigui el quadrat (l'edifici... ) de la guerra no té
acceptació. Als historiadors de la matèria ni tan sols se'ls ha acudit
aquesta hipòtesi, fet que dóna molts mdicis que no s'aguanta. I d'altra
banda, m'he assessorat amb el catedràtic de lingüística catalana
Modest Prats i ha pensat el mateix.

4. Bellcaire rep el nom de la seva posició topogràfica. A més del
nostre poble ti.obem amb aquest nom Bellcaire d'Urgell, Beaucaire.
(població occitana del Baix Roine) i un poble al nord del departament
del Gers, a 14 km de Condom. En tots quatre casos, YOnomasticon
Cataloniae de Joan Corominas (vol. II, pàg 406) diu que caire ve del
llatí quadrum i amb l'adjectiu beU ponderador. I afegek: "Importa,
però, notar que en les nostres muntanyes caire s 'aplica especialment
a l 'orografia, amb un sentit ample detombant de serra; especialment
a tota la Garroixa i yls Terraforts de l 'Empordà ho he oït molt amb el
sentit de carena d'un serrat; ifins designant elserrat mateix. Justament
Bellcaire d'Empordà és en la serreta baixa queparteix aiguaversos
dél Flwià i del Ter; i d d'Urgell és a la prolongació de la serra que
vorejapel sud la conca del riu Sió; serra que es manté molt elevada
fins a Bellmunt, queper això li diuen la guaita, segons el sobrenom
l'espia d'Urgell. El sentit primitíu semblaria doncs a la bella carena
delsermt... ". Segons aquest mestre, es referek a la situació del poble
vell i sobretot on es troba el castell. Només cal contemplar de lluny el
poble i observar que està sifaiat al bell cim del turó.

Conclusió
Per tot el que s'ha exposat queda patent que la primera tesi no es pot
admetre; que la tercera és una simple hipòtesi i arbitrària; que la quarta
té un fonament geogràfic i un estudi seriós del mot caire. l per a mi,
la segona no sóls té un fonament geogràfic i respon a la realitat del
castell que és de planfa quaà.ada, ans també cal remarcar que el nom
ve donat pel castell i que és precisament el nom del castell el qui fa
canviar el nom del poble, que de Bedenga va passar a l'actual.

I Bedenga, què vol dir?
El mestre Joan Corominas ens diu simplement que és un nom propi
germànic. He preguntat a alemanys què significava Bedenga i cap me
n'ha donat una resposta clara.

En Pella i Forgas, a la seva "Hisíoria delAmpurdàn " (pàg. 120)
diu: "(Bedenga) era un vocablo de procedencia ligur según el
testimonio de un autor romano, quien asegura era el nombre dgl río
Po de Italia y que dicha palabra en la lengua de los liguros significaba
sinfondos. El celto cómico por fm tiene Budin para indicar prado,
tierra baja...".

Com veieu l'origen del mot Bedenga és confús i de moment no
he trobat més dades.

JOSEP RIERA I BERGA

Nota: Voldria agrair els treballs de Joan Badia i Homs, que és qui més
tracta el tema.
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ació arració

En la darrera revista vam publicar la primera part d 'un relat de la M. del Mar Lavado. Per la seva
extensió, en vam guardar elfinalper a aquest número. Així, doncs, no usperdeu el desenllaç de la historia
de l'Amèlia i la sevafilla, la Roseta.

Li tapaven la boca amb una mà grossa i aspra com
l'alfombra que tenia a la banda à-eta del llit. L'Amèliano
deia res, estava molt espantada, i només podia veure el
rostre ple d'angoixa de la seva mare el dia que va morir,
que li deia amb veu molt apagada:

-A partir d'avui tu seràs l'arbre florit i bell que dóna
alegria a unjardí humit i fosc.

L'Amèlia sentí vessar unes llàgrimes dins seu que li
arribaven dins lapanxa i passaven a serun cos sòlid i blanc
que formaria una ametlleta que ella hauria d'alimentar
amb la seva saba, amb la seva llet i amb les seves mans.
De sobte, la seva pell es tómava morena i se sentia bruta
i recordava el vel negre que duia per l'enterrament de la
seva mare. L'Amèlia es despertava de cop d'aquell
malson que convivia amb ella des de feia tres anys.

Passejant pel parc l'Amèlia veia nens i nenes que
observaven laRoseta. Tanpetita, amb aquelles deforma-
cions, el nas aixafat i aquells ulls que no miraven enlloc,
però que no paraven de bellugar com dos mosquits negres
a un llum de gas tènue i apagada. La seva boca, però,
marcava un breu somriure a causa de les seves deforma-
cions.

L'Amèlia s'asseia en un banc del parc i es posava la
Roseta a la falda, i es quedava mirant les cares de felicitat
de les mares que de tant en tant havien de fer algun crit als
seus nens trapelles i juganers. Algun dia se li acostava
alguna mare, i li donava conversa. L'Amèlia només
contestava sí o no. No li agradava la compassió. I aquestes
se sentien incòmodes en veure aquell arbre ple de pugons
que se'l cmspien lentament per dins.

L 'Amèlia brodava uns mocadors que li havia encarre-
gat la familia Pujol, que tenia una indústria tèxtil molt
important. Aquests mocadors que brodava juntament
amb uns llençols i tovalloles eren per a la noia dels Pujol,
que es casava amb unnoi moltbenplantat que vivia enuna
torre més amunt del carrer de 1 'Amèlia. De vegades, quan
anava al parc amb la Roseta i pujava el carrer, el trobava
que babcava. L'Amèlia el seguia amb la mirada fms que
quedava darrere seu. Llavors girava el cap ambprecaució
per guaitar-lo d'esquenes.

L'Amèlia estava al costat dela fmestra. El sol entrava

i la il.lummava. Amb aquells cabells castanys clars i

aquells rínxols lligats amb una cinta rosa semblava una
ninfa del bosc. Les seves mans brodaven amb cura aquell
mocadorrosat i sedós com els pètals de la flor d'ametller.
Somniava que aquell mocador eraper a ella i que es casava
amb aquell noi tan benplantat de la torre, que ni tan sols
s'aturava a dir-li bona tarda i del qual ni tan sols en sabia
el nom. Ella anava blanca i amb un vel al cap amb flors
d'ametller de colorrosa brodades al costaf. Quan sortien
de 1 'església tothom els tirava arròs, fíns i tot la seva mare.
L'Amèlia somreia i tothom la felicitava. La gent cridava:
-Visca els nuvis! Després ella es despertava del seu somni
de princeses i prmceps i s'eixugava les llàgrimes amb el
seu mocador vell i blanc que li havien brodat les mans de
la seva mare per a ella. Finahnent acabà de brodar aquell
preciós mocador.

L'Amèlia va deixar la Roseta amb el seu pare un
moment per poder anar a portar l'encàrrec a casa dels
senyors Pujol. Després tomava contenta cap a casa seva
perquè portava uns quants diners lligats amb el mocador
a dins la butxaca, però no es pensava que quan arribés a
casa aquell somriure que duia als llavis es desfaria. Obrí
laporta i no li contestà ningú. Es dirigí cap a la saleta i veié
el seu pare amb la nena als braços domünt tots dos al
balancí. L'Amèlia se'ls acostà i cridà el seupare. Ell tenia
la mirada perduda i morta i el cap li queia cap al costat i
la boca oberta amb la llengua enfora. Però la Roseta
dormia. La deixà amb compte al cotxet, abraçà el seupare
i va saber que un dels seuspugons havia mort. També sentí
que el seu cor se li feia petit i que 1 'envoltava una angoixa
que la deixà immòbil davant d'ell sense reaccionar,
pensant en aquells reeords tan llunyans de quan vivia en
unjardí bonic i ple de llum amb dos grans ametllers que
la protegien de totes les tempestes.

La Rosetaja tenia sis anys i només sabia dir mama,
nina, mam i mua mua. Vivia en un alto-e món lluny de tot
aquell infem. L'Amèlia, però, pensava que allà on estés
estaria més bé que en aquest.

Aquell dia plovia molt i no va poder anar a passejar al
parc amb la Roseta. Era un dia fosc i gris, ple de núvols
espessosquecobrientotelcel. S'escapavaunpetitraigde
sol, que es reflectia en una bassa que hi havia al carrer. Un
nen es desenganxà de la mà de la seva mare i començà a >

saltar i saltar damunt d' aquella bassa. El nen reia i els ulls
librillavend'alegria.Quanlamareelveié,l'agafàpelbraç
i li va clavar una plantofada al cul que el va fer caure de
genolls i el nen vinga bramar. L'Amèlia sortí a fora amb
lanenaenbraços i espassejàamunti avalldel carrerpicant
de peus a cada bassa. Tota la gent la mirava, però ella
seguia remullant-se els peus sense parar i rient feliç com
aquell nen que gaudia com un boig.

L'Amèlia cada cop feia més coses estranyes i la gent
deia que era boja, però ningú no era capaç d'ajudar-la
perquè corrien els rumors que a les nits solitàries, quan
tothomja era al llit, molts homes visitaven aquella casa.
L'Amèlia era més pobra que una rata. Ja ningú no li
portava roba fma i bonica per brodar. Per això l'Angels,
la seva amiga òrfena, li va proposar que es prostituís.
L'Amèlia, després de pensar-s'ho molt, li va dir que sí.
L'Angels també ho feia, pescava algun noi i el portava a
casa de 1 'Amèlia perquè no hagués de deixar la nena sola.

La primera nit va ser inesperada. Posà la Roseta al llit,
i es va asseure a la cadira del menjador, esperant que
l'Angels arribés. De sobte, picaren la porta. L'Amèlia
s'aixecà de la cadira i obri. Quan veié aquell noi que
entrava amb l'Angels, el corli va feruna sotragada. Sí, era
aquell noi tan benplantat que vivia a la torre de més amunt
del seu carrer i que feia poc s'havia casat amb la noia dels
Pujol. L'Angels li picà l'ullet i marxà perquè l'esperava
un client. L'Amèlia tancà la porta suaument sense saber
què fer palplantada i tremolant. El noi se la mirà de dalt a'
baix i li allargà la mà. Es van asseure tots dos en un sofà
de color rosa pàl. lid, que la seva mare havia comprat feia
tant de temps. L'Amèlia s'assegué a un costat amb les
cames creuades una sobre l'altra i es tapà amb la faldilla
fms als genolls, amb els cabells davant la cara i el cap baix.
Ell li aucecà el cap suaument amb la mà i li digué que no
tingués por. L'Amèlia es debcà portar per aquell noi del
qui no en sabia el nom. L'Amèlia tancà els ulls i aquell
horrible malson es convertia poc a poc en un plaer
meravellós.

El noi de la torre fümava un cigarret i ella es cordava
la faldilla. Ell la mirà i li va dü. que ja sabia qui era, que
algun cop s'havien creuat mentre ell baixava el carrer, i
que notava com el seguia amb la mirada. L'Amèlia es
posà vennella i rigué. Ella per primera vegada s'atreví a
parlar i li preguntà que per què feia allò a la seva dona. Ell
li respongué que estava molt malalta i que quan volia fer-
li l'amor el despreciava. Va afegü- que era la primera
vegada que li ho feia i que li ho havia recomanat el seu
cunyat que d'això en sabia un niu.

Ell i l'Amèlia van estar molta estona xerrant i fíns i tot

li va ensenyar la nena. Abans de marxar li preguntà el seu

nom, li va dü- que es deia Marçal i ella li va dir que es deia
Amèlia. En Marçal la visitava cada dues setmanes i ella en
rebia una bona paga. L'Amèlia desitjava que ambessin
aquelles nits que el sol sortia i il. lunünava les seves
meravelloses branques i la seva pell suau i rosada.

En Marçat era el seu únic client, però la gent pensava
que eren molts els qui entraven a casa seva. En Marçal
havia d'anaren compte que no el veiessinperno embmtü.
la reputació dels Pujol. A poc a poc, en Marçal il'Amèlia
es van enamorar, però ells no s'ho deien. Intentaven
dissimular perquè el seu amor era prohibit. La seva dona
es recuperava a poc a poc i a l'Amèlia li feia ràbia i volia
que aquelles nits no s'acabessin mai. La nit del dijous en
Marçal va anar a casa de 1 'Amèlia, aquesta li obrí la porta
i se li llençà als braços arrapant-lo ben fort, sense deixar-
lo anar, perquè sabia que aquella seria l'última nit. A la
botiga de ca la Carme havia sentit dir que laj ove dels Puj ol
ja s'havia recuperat. Ella hagué de marxar de pressa per
no esclatar a plorar.

I així va ser, en Marçal li va dir que no tomaria més i
li va declarar el seu amor. Van fer l'amor tota aquella
meravellosa i oculta nit.

L'Amèlia no podia continuar vivint aquell infem. Va
anar a casa dels senyors Puj ol i a sota la porta hi deixà una
nota amb el nom de Marçal.

La Roseta seia sota aquell ametller florit recollint les
flors que queien i tirant-les en l'aire. Volaven com
papallones de color rosa, que s'enredaven en els cabells
de color mel de l'Amèlia, que feia un nus a la corda amb
precaució. Lligà la corda a la branca de l'arbre, i es posà
aquell collaret gruixut i pesant al voltant del seu coll. Pujà
damunt aquella peà-a que era just sota la branca de
l'ametller. Mirà la Roseta, que jugava amb les flors
asseguda sota l'arbre i ella tombà la vista cap a l'Amèlia,
observant-la amb aquells ulls bellugadissos. Finalment
aquella ametlla penjà d'aquell meravellós arbre, de nou
amb un petit íhiit sucós i tenà.e dins seu, sense que ningú
no el pogués assaborir mai més. I a terra, aquella ametlleta
amargajugava amb flors.

En Marçal va arribar tard. La nota que li havia deixat
l'Amèlia ho deia ben clar: "Les ametllesjoves i tendres
pengen de l'arbre amb un gustós fiuit a dins, mentre que
les ametlles amargues, seuen a terra sense ningú que les
tasti i assaboregi".

En Marçal pagà un orfenat per a la Roseta. Tenia un
gran apreci a l'Amèlia ija que no l'haviapogut ajudar en
vida, debcaria que marxés en pau i tranquil. litat.

I així continuà la vida de la Roseta, dms un cabàs ple
d'ametlles amargues.

M. DEL MAR LAVADO 19
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Estudi Estudi

El debat sobre l'eutanàsía

80

Parlar de l'eutanàsia és parlar d'un tema complicat
malgrat que sigui un dels temes de la bioètica que darrera-
ment els mitjans de comumcació han posat de moda, per
tant, serà millor defmir què entenem per bioètica per
després centrar-nos en l'eutanàsia.

El tenne bioètica és d'origen anglosaxó i fa referència
a la part de l'ètica que estoidia els problemes morals que
sorgeixen en l'activitat mèdica, en les investigacions bio-
lògiques i en les ciències de la vida en general.

Si entenem per eutanàsia l'acció o omissió, que per la
sevanaturalesa, causa la mort amb la fí d' alleuj ar qualsevol
dolor, dóna la impressió que es tracta d'escurçar la vida.

Ara bé, si ens ho mirem etimològicament i entenem per
eutanàsia: ajudar que el procés de la mort, que està
triomfant sobre la vida, sigui més bo, dolç, fàcil i curt,
aleshoresja no es tracta d'abreujar la vida smó el morir (F.
Bacon 1623). I aquesta serà laperspectiva que adoptarem.

Si ens ho mü-em des d'una perspectiva ètica veurem
que poden entrar en conflicte el Principi d'Autonomia i el
Principi de Beneficència.

El Principi d'Autonomia ens diu que una persona
autònoma és un individu capaç de deliberar sobre els seus
objectius personals i actiar d'acord amb aquestes delibe-
racions o objectius. I cal respectar aquesta autonomia
sempre que no causi un perjudici als altres1. Atemptar
conti-a akò és atemptar contra el respecte a les persones.

Cal recordar que tot pacient té dret a negar-se parcial-
ment o totalment a rebre un ü.actament determinat un cop
ha estat informat convenientment de la seva malaltia i de

les altematives i riscos que hi ha. Això s'emmarca dins el
consentiment informat.

AVÍÍ, doncs, tot individu amb autonomia i llibertat de
consciència té dret a decidir la seva mort essent aquest un
dret fonamental de la persona2, la qual cosa legitima
morahnent la societat perquè en casos extrems de malalts
incurables i en situacions vegetatives o de dolors insupor-
tables se'l pugui ajudar a morir sense comeü-e cap mfi-ac-
ció. Es a dir: «Administo-arpotents analgèsics aunpacient
terminal, encara que sibiò acceleri la seva mort, però
alleujant l'agonia, no és eutanàsia, sinó bona pràctica
mèdica», Octavio Quintana Trias. Comité Bioètica U.E.

El Principi de Benefícència, que consisteix en l'obliga-
ció que té el metge de fer el bé als alti.es, s'enfronta amb
l'autonomia de l'mdividu.

Per una banda el metge té la obligació de posar els
mitjans per aconseguir la salut del malalt i per l'altra
respectar l'opció del pacient que un cop ben informat pot
prendre la decisió que ell consideri més oportuna.

Això pot crear un conflicte quan el malalt decideix
sol. licitar auxili en la mort. Es a dir, quan la realització de
la seva autonomia queda vehiculada a través del metge.
Ambdós principis queden enfrontats. A més, avui, la llei ho
prohibeix. L'eutanàsia és il. legal.

El Codi Penal inclou l'eutanàsia com a inducció al

delicte, entenent-la com a cooperació activa per a la mort
del pacient per petició expressad'aquest. Qualsevol sol.-
licitud d'un pacient que porti a l'eutanàsia activa s'ha de
posar en conebcement de l'autoritatjudicial.
Ara bé, una variant d' aquesta sitaiació i que valdria la pena
analitzar és quan el malalt, que està en fase terminal i es
manté amb vida amb mitjans tècnics i que per aquesta
situació es troba incapacitat per decidir, pugui exercir la
seva voluntat.

El document de Voluntats Anticipades o Testament
Vital ajudaria a resoldre aquesta situació. El Testament
Vital és un document on el malalt, prèviament, hauria
especificat les pautes a seguü. en cas de donar-se aquesta
situació. Akí s 'evitaria atemptar contra el dret a morir amb
dignitat i el metge sabria a què atenir-se, aconseguint
d'aquesta manera que cada vegada l'individu fos més
protagonista de la seva vida i no el metge3.

Diversos països europeusja han assajat aquesta solució
amb èxit crebíent.

El Codi de Deontologia del Col. legi de Metges dé
Catalunya de juny de 1997 tàcitament també apunta en
aquesta dü.ecció: «el metge tindrà el deure de respectar allò
que es creu que hauria estat la voluntat del malalt, si aquest
no pogués prenà-e decisions a causa de l'estat de la seva
malaltia. » Art. 57.

Per tant, considerem que s'hauria de fer més ressò
social del Testament Vital i que des de les instàncies
polítiques corresponents es fessm les regulacions oportu-
nes al respecte. Sabem que la U.E., el Senat espanyol i el
Parlament de Catalunya tenen comissions que estudien
aquest tema i és molt probable que el Parlament de
Catalunya publiqui, cap a fínals d'any, un projecte de llei
sobre aquest tema.

Una eina importantíssima, i no gaire utilitzada, que
ajudariamoltíssim al debat sobre l'eutanàsiai el Testament
Vital, són els Comitès d'Etica Assistencial (que es va
aprovar l'ordre per la seva acreditació el desembre de
1993), i que no s'han posat en füncionament, aknenys a la
provmcia de Girona, i que descarregarien al metge, en part,
d'aquesta responsabilitat que li ha caigut a sobre.

La fünció d'aquests Comitès, de caire consultiu, i que
estan al servei dels professionals i dels usuaris de la >

mstitució sanitària, és la d'assessorar èticainent en deci-
sions puntuals, clíniques i sanitàries, com també formular
orientacions i protocols comuns d'actuació en situacions
clíniques habituals que plantegin problemes ètics.

Dit més clarament: els Comitès Assistencials haurien

de vetllar i tenir protocolats i discutits els comportaments
fi-ont al malalt terminal i la problemàtica de l'eutanàsia,
respectant l'autonomia del malalt o en el seu cas el Testa-
ment Vital, assesorar en els casos conflictius i, si cal, fer de
nütjancer en determinades situacions.

Alhora, el Conütès Assistencials haurien de dibukar o
de defínir el tarannà ètic/moral del Centi-e Hospitalari al
qual pertanyen. Els hospitals públics o privats haurien de
defmü. les seves liïiies generals d'achiació front aproble-
mes com l'eutaaàsia malgrat la ideologia, indiosmcràsia o
creences religioses dels membres particulars que el com-
ponguin per tal que el pacient pugui tenir una clara
indicació per saber en mans de qui es troba.

Els facultatius poden reservar-se el dret a l'objecció de
consciència i actuar d'acord amb les seves creences i

principis, com també el malaltpodrà sol. licitar un canvi de
Centre Hospitalari en cas de disconformitat amb les línies
mestres del Centi-e.

Els protocols elaborats pels Comitès Etics Assistenci-
als seran elevats a la Junta de Govem del Cenü-e per tal que
aquest consideri si estan d'acord amb la ideologia allà
exposada i fer les modificacions oportunes i els donaran a
conèbcer al personal facultatiu i d'mfermeria per defínir les
lüües d'actuació front als problemes ètics previsibles que
es pugum plantejar, fms i tot a aquelles persones que
anessin a fmnar un contracte laboral abans d'integrar-se en
el Centre.

L'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelonaja fa anys
que té un Comitè d'aquestes característiques füncionant i
ha elaborat diferents protocols4, també està en estudi la
creació d'un altre al Consorci Sanitari de Mataró.

També es donarien a conèixer aquests protocols a tot
l'àmbit de referència del Centi. e perquè tofhom pogués
conèbcer les línies mesti-es d'actuació.

Caldria, doncs, arribar a algun consens ètic/moral amb
la fmalitat que l'autonomia de l'individu sigui assesorada

Mk- .
"^' - &

Y

LOCAL
SOCIAL
ENTREPfíNS
TWES variadss

i respectada amb els mitj ans que avui disposem i que pugui
arribar a ser, en un fütur no molt llunyà, veritable protago-
nista d'aquest drama que a tots ens toca viure.

FERRAN TEIXIDOR

COMITÈ ÈTIC INVESTIGACIÓ CLÍNICA DE L'I.A.S.

PROFESSOR ÈTICA I FILOSOFIA
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' Cal recordar amb Aristòtil que l'home és un animal social, im «zoon
politicon», aleshores les decisions atòmiques tmdran una repercussió en la
col. lectivitat.

2 Art. 5 dels Drets Humans: «ningú no serà sotmès a tortures ni a penes o
tractes cmels i inhumans o degradants».

3 Caldria fer esment al A.et a la informació veridica i total que té el malalt
sbbre la pròpia malaltia o en el seu cas sobre el diagnòstic fatal.
Dins la nosta cultura, la pràctica mèdica habitual majoritària és la de no dir
tota la veritat al malalt per la por a l'enfonsament psicològic del pacient o la
por a la no col. laboració en el tractament a seguir.
A l'escamotejar-se aquesta informació al malalt, però no als qui l'envolten,
se'l priva de la consciència de la mort, amb l'esperança que la mort ha
d'arribar sense adonar-nos tal i com la nostra cultura ho valora.

El Conveni relatiu als Drets Hiimans i a la Bioètica a l'article 10 diu que pot
restringir-se aquesta informació en benefici del pacient si el pronòstic
pogués empitjorar sensiblement el seu estat, però el Conveni també apunta
que cal tenir en compte el bagatge social i cultural de cada país per retenir
aquesta informació o donar-la amb cautela.
Es a dir, ho deixa a consideració del metge.

4 Protocol d'assistència immediata al nen amb Mielomeningocele. Criteris
de mort cerebral en el nen. Diagnòstic prenatal de defectes congènits.
Protocol d'actuació front un pacient Testimoni de Jehovà o qualsevol altre
que es negui a una transfusió de sang, etc.

Papereria tècnica

Ctra. Albons, s.n

Tel. 972 78 84 91 17141 BELLCAIRE d'Empordà (Girona)

Rda. Pedró, 10/12 - Local 1 - Tel. i Fax: 972 77 27 50
17130L'ESCALA (Alt Empordà)
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a 85 anys

emòria de l'any 197 ò
Per tal de fer una aproximació històrica al nostre

passat més recent cada any anirem recordant els fets
més importants del nostre poble fa 25 anys. En-
guany ens toca fer memòria de l'any 1973. Hem fet
servir els retalls de premsa guardats per en Jaume
Hugas. Corresponen a articles apareguts al diari
"LOSSITIOS".

Els fets més remarcables d'aquell any van ser
l'automatització del servei telefònic, el viatge de
germanor del'equip de futbol a Bellcaire d'UrgeIl
i la creació del concurs de piirtura ràpida.

Automatització del servei telefònic

Vivim immersos en un temps en què els avenços
de la cibemètica, de la informació i de les telecomu-
nicacions ens superen i ens aclaparen. L'automatit-
zació del servei telefònic va significar en aquells
anys una millora evident en les comunicacions
particulars, familiars i de treball. Recordem que fins
llavors s'havia d'anar al locutori de Telefònica,
instal. lat a can Salleras, demanar conferència i
esperar que es confirmés a fi i efecte de poder-nos
comunicar amb la persona desitjada.

I Concurs de Pmtura Ràpida

Es va fer el dissabte 19 de març -llavors era
festiu- i va ser una idea dels mestres d'aquell curs,
Maria Abellí i Jaume Hugas, que va comptar amb el
suport de l'Ajuntament i dels pares. La participació
es va limitar només als nens/es i nois/es de la

localitat. L'entrega de premis, presidida per l'alcal-
de Josep M. Camps i Casellas, es va fer el diumenge

25 de març i els premiats foren:

Categoria A: Montserrat Nadal, Joaquim Llo-
rens i Imma Puig.
Categoria B: Il. luminadaVidal, Pascasio Rosa-
les i Consol Vicens.

Categoria C: Miquel Pagès, Pere Danés i Anna
Camps.

Viatge a BeUcaire d'UrgeU

Es va fer el diumenge 17 de juny com a tomada
de la visita que l'equip aficionat lleidatà ens havia
fet l'any anterior. Diu la crònica: "Larebuda que els
lleidatans van dispensar als bellcairencs fou apote-
òsica, tots els actes van ser molt ben programats i la
germanor es va acabar amb la disputa d'un partit.
Els qui hi varen anar van tomar realment impressi-
onats de l'hospitalitat lleidatana". Per comprovar
l'evolució dels preus us oferim l'estat de comptes
de l'excursió realitzatpel llavors secretari del club,
en Josep Vilà.

CLUB DE FUTBOL BELLCAIRE
COLORS BtAUS
Local Social; BAR VILÀ

CAMEIl DEL MOLl

BELLCAIRE
(Girona)

17 de Junio de 1073.

iesul. tado económico del viaje a BiiLLCAIBE de Lerida, en recíproca devoluci<5n de visita.

Fa 85 anys

Lmpor.fce satistecho a S. A. IÍ. F.A. , por el alquilcr del ímnilius 54 plazas, ll. OUO

por la comiiia d. e todos los 62 componen. tes de la emlajada, 9. 300

por desayxmo y luego al regreso, jugadores, 2. 785

" " por derechos pase por la autopista, 280

por coste ropa pancarta salutaci6n puesta en el 6imibus, 9G

TOI.U- GOSTE, 23. 435

ia.tisfecho por 33 acoapanan.tes de pago, a 3CO ptas cada uno,

por 35 " " " por la coaida, a 150 ptas,

9. 900

5. 250 = 15. 150

DirSItEïíCIA, O TÜTAL CCSTE AL CLUB,... . .. . ......... 8. 285

Bellcaire, a 30 de Junio de 1973.

^c^

Esports

Futbol: Hi va haver la participació de l'equip
d'afeccionats a la Tercera Regional i la seva
actuació va ser més aviat discreta. Segons diu la
crònica lescauses van ser dues: "La marxa de

diversosjugadors que la temporada anterior ha-
vien ajudat a fer molt bon paper i el fet que el grup
en què es va competir era molt fort". En futbol'
base hi hagué la participació de l'equip d'infan-
tils, enü-enat per en Pere Vilà, al campionat
d'Espanya, organitzatper la delegació provinci-
al del Frente de Juventudes.

Esport escolar: Es van aconseguir dos subcampio-
nats provincials en bàsquet, un fet realment im-
pensable per a un poble petit i una escola petita.
En minibàsquet benjamí es va perdre la final amb
el Tossa i en alevins femenins, amb les Domini-

ques de Salt. Al fet de comptar amb un bon planter

dejugadors/es s'hi va afegir la tasca dels entrena-
dors, els germans Eduard i Lluís Salleras.

Cross i atletísme: Al poble hi havia dos excel. lents
atletes, Joaquim Llorens i Josep Torrent, que
oeupaven llocs capdavanters dins l'elit d'atletes
provincials en categories cadet ijuvenil, respec-
tivament.

Als campionatsprovincials d'atletisme, organit-
zats per la Sección Femenina i el Frente de
Juventudes, Dolors Janoher va aconseguir la
medalla de bronze a la prova de salt d'altura i els
alumnes Pascasio Rosales i Leovigildo Mufioz
van lograr el cínquè lloc a les proves de salt
d'altura i llançament de pes, respectivament.

Escacs: Va ser el primer curs que a l'escola es va
disputar un campionat d'escacs. Va ser una idea
del mestre, en Jaume Hugas, i les partides es
jugaven a les hores del pati.

"££ CASTELL" - CONSELL DE REDACCIÓ

OBRES i RESTAURACIONS

Ctra. de l'Escala, s/n

Tel: 972 78 81 62 - Fax 972 78 83 57
BELLCAIRE D.EMPORDÀ

DESBROSSADORA

JOAQUIM DANÉS 1 RIERA

Carrer Bell-Aire, 3
Telèfon (972)788368

NETEJA DE VORERES DE CAMINS,
RECS, MARGES 1 PARCEL.IES

17141 BELLCAIRE D'EMPORDÀ

EP

MONTSERRAT NADAL

Tel. 972 78 83 49 - C/Molí, 54
17141 BELLCAIRE D'EMPORDÀ

CELLER CANTALLA
VI MS i LICC. RS

BELLCAIRED'EMPORDÀ 83
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de 1'bol -'eHcaíre Entreteniments / La recepta de l»àvia

Alevins

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

Salle Palamós ................... 26............ 25 ............ I ............ 0 ......... 171 ........... 14 ............. 76+25
Aro ................................... 26 ............ 23 ............ 2 ............ I ........ 127 ........... 19 ............. 71+22
Guíxols-C ......................... 26............ 19 ............ 2............ 5 ........ 117 ........... 39............. 59+14
Forallac ............................ 26............ 15 ............ I .......... 10 .......... 67 ........... 45 ............... 46+5
Palafrugell-B.................... 26............ 15 ............ 0 .......... 1 1 .......... 66 ........... 43 ............... 45+4
Verges .............................. 16............ 12 ............ 3 .......... 11 .......... 53 ........... 54............... 39+1
Palamós-B ........................ 26............ 10 ............ 3 .......... 13 .......... 68 ........... 65 ................ 33-3
Begur................................ 26.............. 9 ............ 4.......... 13 .......... 43 ........... 67 ................ 31-4
Cristinenc......................... 26.............. 7 ............ 4 .......... 15 .......... 37 ........... 92 ................ 25-8
Torroella-B ...................... 26.............. 7 ............ 4 .......... 15 .......... 40 ......... 107 ................ 25-8
Bellcaire .......................... 26 .............. 6 ............ 5 .......... 15 .......... 25 ........... 79............... 23-9
Bisbalenc-B...................... 26.............. 6............ 5 .......... 15 .......... 32 ........... 75 ................ 23-9
(*)L'Estartit...................... 26.............. 5 ............ 2 .......... 19 .......... 34 ......... 102 ............. 17-14
L'Escala-B ........................ 26.............. 4 ............ 2 .......... 20 .......... 35 ......... 113 ............. 14-16

(*) L'Estartit va ser exclòs del Campionat pel Comitè de Competició per trampes reiterades (11-
3-98)

Benjamins

Porter golejat:
Arnau Planas

Golejadors:
Jordi Torrent
Àlex Garcia .
Mano Sanz

Jugador regular:
Arnau Planas
Gabi Herrera .

Alexis Ardid (benj'amf)

Mitjana jugador:
Gabi Herrera

regular:
Arnau Ptanas

Alexis Ardid(benjamf)

Entrenador: Josep Ramon
Escribano

88 gols

18gots
8 gots
6 gote

127 punts
119punts
118 punts

. 4, 10 punts

4,09 punts
3'93 punts

Llavero i Cristóbat

President: Jaume Aupf

Coordlnador Futbol base:Jaume Hugas

25partits jugats (7 guanyats, 1 empatats
amb 58 gols a favor i 141 en contra).

Porters golejats:

Màxim golejador:

Albert Ramió

Danlel Rodríguez
CarlosRuiz ....
Alexis Ardid . .
Jordi Albó
Mario Sanz
Robert Puig
Eduard Casas ..
Jordi Quintana .
RaOIRequena .
Meliton Ribera ..
CCompetició

Entrenador: Manuel Cortés

17perduts,

. 76 gols
65 gols

22 gols
20 gols

4 gols
3 gols
3gols

,. 2 gols
. igoi

igol
igoi
igoi

Prebenjamins

27partits jugats (19 guanyats, 2 empatats i 6perduts,
amb 119 gols a favor i 62 en contra).

Porters golejats: Eric Guàrdia . 56 gols
AdriàJiménez . .Sgols
Sergi Vlnas . . .. 1 gol

Màxim golejador: Josep Molinas . . ... .. 85 gofs
Meliton Ribera 21 gols
Jordi Danés 10gols
MarcPla .. ... .... 1 gols
JordiPagès 1 gols
Jugador La Jonquera (p p ) 1 gols

Entrenador: Xavier Guàrdia i Abulf
Delegat: Josep Molinas i Parals
President Club: Jaume Aupf
Coordinador: Jaume Hugas.

Encreuat núm. 5
de BeUcaire

oritzontals
l.Nom que poAia adoptar el fútbol base de Bellcaire, Albons i Viladamat en un
íutur. / Ball regional. -2.La flor d'aquest arbret es fa servir en medicina. / Nom de
pila d'en Babà./ Etapa de l'escolarització. -3.Ple fíns a la bandera. / Segregarà suor
quan corri, de recules. -4. Compila al revés./ Untres escuat. -5. Segons el diccionari
de l'IEC: Dit d'una exhalació, d'un vapor, d'una olor, etc., nocius. / Un xarop
escapçat. -é.Diminutiu d'Aima capgirat./ Fa sots longitudinals a la terra./ Una fira
sense gens de mala llet. -7. Onomatopeia de motor./ Cent romans./ Creu./ El
mossèn ens ha portat els calzes ben desordenats. -8. Motiu de l'actor que ha
protagonitzat des del primer any de "Bandera de Catalunya" el paper de Ramon,
el de l'orde de l'hospital. / Sí papissot o cent-un romans. / A la taula dels elements
hi surt com au. - 9. Pronominal. / Espavilat. / Centre dels nostres sentiments. - 10.
Tan natural que no val ni un ral. / Ès la... de la gent; tothom se n'hi riu. / Vocal.
- 11. Que conté sofre. / Poble veí de Bellcaire, depenent d'un altre municipi. -
ll. Conté el cafè de cada matí. / Guamit amb unes extremitats que li permeten
aixecar el vol.

Verticals
1. Un dels ingredients principals de la darrera recepta publicada a "EI Castell". -
2. Partidari del rei arxiduc Carles Iü. / Instrument musical que solien tocar els
bards. - 3. Netejo d'impureses. / Un alt de caps per avall. - 4. Prenguin seient. /
Existència efímera, plural. - 5. Consonant repetida a la dita: "Un carro carregat de
rocs... ". / Llantema. / Allò que se li va fer a la vaca cega a l'ull que el vailet no li
va buidar. / No és pas el mateix que abús. - 6. Elevis, al darrere de cinc-cents
romans. / El crit que va el vigia d'un vaixell en veure la costa després d'estar mesos
en alta mar. - 7. Pronominal. / Repetició del so, quan les ones xoquen amb una
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paret..., plural. / Turó occidental de Jemsalem on la tradició situa la tomba de
David. - 8. Preparar el jaç per posar-hi l'ou. / Sucre de la llet. - 9. Vocal. / Ja és el
tercer cop que surt aquesta consonant. / El crit del director de cinema per començar
a rodar, si bé aqui s'ha quedat sense oxigen. / Una altra creu. / Com ara cinquanta
romans. - 10. Fictici, de forma artificiosa. / Prova l? qualitat del vi. - 11. No
s'enfonsa. / Residència trista d'animals en captivitat. /Nom propi de bmixot. -12.
Nom de pila i primer cognom d'aquell personatge que hem defmit al 8 horitzontal.

Solucions a l'encreuat núm. 4.
Biuitzontals: 1 Opiiiapieatun ï casiriment /o 3 a. /desaiea faa 4 aa/t /rt /git 5 im /aaa
/tng 6 optm /ic /ter Tmenria. /posi 8 a /ffleda /lasan ïiepta. /alsa /s 10 iutg. /ap!t /e II
erai / sf / es^ 12 tïorati^uit1»

yerticttel oeffiuaaien 2 j» /aapi /euro 3 uai /iitemptB 4 saet /cretgia 5. sas /inada /n 6
ploa /* /ast 7. mntua 'apta 8 eee /e /lll /v 9 aaa/t/pastea 19 tt/pitosa. /n 11 u /arosa
/est 12 monf^ins /es
Sohaons a la 8«pa de "Bandera". Blmcaflor, Castlà, Foraster, MidgaBli, MuatanCT, Ponç Oaillera,
Ponç Hag, Rei ea Jaune. Saasa

La recepta BeUcaíre
La Mercè Vallvé ens hapreparat unarecqi ta ben curiosa. Els cargols, tan estimats per la cuina de casa nostra, els prepara amb una barreja

gustos que els fan realmait suculeots. La picantor de la cirereta hi posa aquella punta que en aquest cas s'enllaça amb la dolçor d'una
punta de sucre. Una agradable soipresa per al paladar, fms al punt que el comensal més eradit en la matèria els va devorant un a un per veiire
si un cargol és més picant que l'anterior o si el que ve serà prou amorós com per fer passar la picantor que li ha deixat l'altre. El sofregit,
la botifarra de sal i pebre i la cansalada acabaran de fer la resta. Qui pogués ser cargol, davaiit una ban-eja de gustos tan fenomenal!

Per participar en aquesta secció nomw cal que feu ambar la vostra recepta a qualsevol dels membres del conseü de redacció. Esperem
la vostra col. laboració.

I 1

86
. <»
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L'equip prebenjamf a la foto ha aconssguit
aquesta temporada el sotscampionat de la

comarca (Alt Empordà) Ha sobresortit sobretoí el
jugador Josep Molinas, el tercer dets ajupits, que

ha assotit la xtfra rècord de 85 gols en ete 27
partits jugats

Ingredients (per a 4 persones):
- 600 gr. de eargob (+ -158)
- Una botifarra de sal i pebre
(o 100 gr. de salsitxes)
-100 gr. de cansfdada nada

. - Tomata, ceba i atós per al sofregtt
- Una miea de H»r i de farigola
(Siusagra(tai mQltelscargols, n'hipodeuposarmés.peròtingiteu
en compte que amb tot el tiberi que hi haurà a la cassola no en
menjareu pas tante com si fossin fèts a la Uauia).

Preparació:
Després d'haver rentat amb aigua els eargols, els buBim

amb la seva bava. Es a dir, ets posem tots dins una oBa amb una
.iea de sal, el Bor, la farigala, uua tomata, una ceba i una
cabessa d'aUs. Caldrà teair-los al foc eatre tres qaarts d'hora

una b&ra. Cal anar.tos sacse.jant de tant en tent perquè na
s'enganxin a 1'oUa. Veureu al eap de bea poc de tenir-les al foc
que no cal tfrar-bi aigua i que amb la seva bava a'hi ha prou.

Un cop bulBts ja han agafat el gust i ens els podriem
menjar. Però eneara es pot arrodonir més. En una cassola
prepararem ua sofregit. Anib una mica d'oH fregirem la
botffarra de sal i pebre i la cansalada, totes ben taüades. Hi
tirem quatre tomat» i quatre o cinc alte ben rattóats, una
cirereta i mitja, un pols de sal i quatre o cinc cuBeradetes de
sacre. Ho deixem una estena al fac tot fent la xup-xup. Quan
la tomata estigui euita només ens caldrà tfrar-M ets eargols,
dekant que es faci tot nna estoneta perquè els cargob aci
d'agafar el gust. I ja es podrà servir. ^TOÇ'.

La Mercè eas ha destacat que la clau d'aques(.^t yA S>

sobretot, el constraat de dolç i picant que hi posen el ̂ &e, P^i ..s» .ys?s '.
una banda, 1 la cirereta per I'altra. Esperem que ani^qu^ ^y^" -^S
ptot hi fruïu tant meajant-to c»m prqiarant-lo. Bon gyofit!^, ç gQ ̂ ^

^ ^

Agost1998 Agost1998
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Matí a les 12 ï> Ofici solemne amb acompanyament d'Orquesü.a

Seguidament dues sardanes a la plaça a càrrec de la cobla
LABISBALJOVE

Tarda a 2/4 de 7 >- Audició de sardanes a càrrec de la cobla
LABISBALJOVE

^<B2. -i.. C^
Nit a2/4 de 12 > Audició de sardanes a càrrec de la Ifaí»^..*

^' --.
¥'

<

FOMENT DE LA SARDANA
<_ . 1 ' -... : 4 ?. '!

nit a les 12 Lkiït ball a càrrec de l'orquestra EI ÇS^ ̂ " | ^,?
^'/'^;. ". y9^^'^

Matí, a 2/4 de 12 > Festival infantil i festa de l'escuma amb
TUMBALALAIKA

Tarda a 2/4 de 6 Futbol: XVIIIè Trofeu ÍÍPonç Hug"
C.F. Bellcaire (3a regional) - C.F. Verges (2a regional)

Tarda a 2/4 de 7 > Tres sardanes a la plaça i seguidament concert a la pista a
càrrec de la COBLA ORQUESTRA AMOGA

Nit a 2/4 de 1 1 > Tres sardanes i Ball de Fi de festa a càrrec de la
COBLA ORQUESTRA AMOGA

Entrada gratuïta a tots els actes. Hi haurà servei de bar. Reserva de taules i cadires: els dies 24 i
26 d'agost, de 19h a 21h a l'Ajuntament. L'organització es reserva el dret de modificar el progra-
ma d'actes si causes imprevistes hi obliguessin.

Plaça Comtes d'Empúries núm. 1
Tel. i Fax: 972 78 81 05


