POBLE EN VIU
L’Hora del Conte i els premis de la Bibliocursa
Per la bibliotecària
La primera Hora del Conte de
la temporada va ser especial
perquè es va fer l’entrega dels
premis de la Bibliocursa
Aprofitant la primera sessió de
contes d’aquest curs, també es van
donar els premis de la Bibliocursa
de Bescanó que s’ha fet durant
l’estiu. Considerem que, sent el
primer any, ha estat un èxit de
participants. Els 30 nens i nenes
del municipi que hi van prendre
part van llegir més de 171 llibres
en aquesta primera edició. Els premis els va lliurar la regidora d’Ensenyament, Teresa Prat, i entre els
premis hi havia passejades a
cavall, berenars, entrades al PIN
de Nadal i a la Ludoteca, estades
de cap de setmana a la Rectoria de
Vilanna, etcètera. L’estiu vinent de
segur que ho repetirem i esperem
superar-ho!
Amb l’inici de curs, doncs, han
tornat a començar a la biblioteca
les sessions de l’Hora del Conte.
Se’n van fer el dia 3 d’octubre, que

va venir la Momo amb el seu Farcell de contes; el dia 17 d’octubre,
amb la Judit Jodar i els Contes
amb maquillatges; el 31 d’octubre,
amb un conte musical a càrrec de
Capsa de Música; el 14 de novembre, amb Contes de por amb la Síl-

via Escuder, i el 28 de novembre,
amb Xavier Fàbrega i els Conills i
altres animalons.
L’última de l’any, el 12 de desembre, serà la que farà en Joan de
Boer, que ens portarà Un Nadal
ple d’aventures.

Alguns dels participants a la Bibliocursa. Foto: Rosa Torrijos

LES DADES

Distribució dels habitants dins del territori
Per Pilar Bayé
Bescanó és un dels municipis que tenen el territori més gran de la comarca del Gironès; concretament ocupa 37 km2.
En aquesta extensió de terreny s’inclouen quatre nuclis de població: Bescanó (7,72 km2), Estanyol (12,3613 km2), Montfullà (3,89 km2) i Vilanna (13,03 km2).
La població de tot el terme municipal, en data d’1 de gener de 2008, era de 4.247 habitants, que es distribuïen dins del
territori de la manera següent:

Població

Total

Bescanó

3.281

1.613

1.668

Estanyol

180

95

85

Montfullà

251

136

115

Vilanna

534

280

254

Homes

Dones

Veient aquest quadre, podem constatar que la dita popular que diu «Hi ha més dones que homes» només es compleix
al nucli de Bescanó; a la resta ja estan canviant els temps i el nombre d’homes supera el de dones.
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Les flors i l’art en el Corpus
Un grup de bescanonines es van reunir per quart
any consecutiu per donar forma a unes catifes de
flors per celebrar el Corpus
Aquesta notícia arriba un xic
tard, però arriba. Aquesta
hauria d’haver sortit al número de La Pilastra anterior,
però per un error humà no va
ser possible, error que ben
segur ens sabreu disculpar.
Difícil seria trobar persones a
les quals, en contemplar un
ramell de flors o uns marges
dominats pel color groc de la
ginesta o el blanc de les flors
de saüc o el verd de les acàcies, no se li depertessin sentiments d’admiració i una
sensibilitat que les mogués a
imaginar la riquesa que la
natura comporta i un munt
de composicions artístiques
que, a través d’elles, l’home
pot produir.

La catifa de flors i les seves creadores.

Partint d’aquesta base, el
diumenge 25 de maig d’enguany, en la seva quarta edició, i encoratjades pel rector
Mn. Quim, un grupet molt
ben coordinat de dones del
poble, fent surar la nostra
vena artística, vam confeccionar unes catifes de flors
davant de l’església de l’Assumpta.

Tothom sap que avui dia i d’un temps ençà el Corpus no és dia festiu
–exactament aquest any era el dijous dia 22–. No obstant això, en aquesta diada, moltes viles i ciutats han anat conservant aquesta tradició
popular de fer catifes al carrer i, any rere any, podem contemplar magnífiques obres d’art a Arbúcies, l’Estartit, Girona, etcètera.
Amb aquestes lletres i la foto que hi adjuntem volem fer-vos partícips
d’aquest petit esdeveniment produït al nostre poble. Cal també remarcar
que el Corpus a Bescanó no sols es va celebrar amb les catifes de flors,
sinó també amb la magnífica decoració floral de l’altar major portada a
terme per les dones que s’encarreguen de la neteja i la decoració dels
temples. Felicitats, Isabel, Purita i les altres.
Des d’aquí volem fer arribar el nostre agraïment a totes les persones que,
molt gentilment, van col·laborar amb l’aportació de flors recollint-les al
bosc o dels seus jardins. Moltes gràcies.
Contentes per la feina feta i esperant que en poguéssiu disfrutar, rebeu
una cordial salutació de M. Rosa Brugués, Esperanza Torras, Angelina
Cruset, Anna Bonmatí, Dolors Gironès, Dolors Laguna, Pepita Romero i
Angelina Casadevall.
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Un racó de
poesia
Apunts d’una tardor
amb crisi
Es fa notar la diversitat de
colors
dins la naturalesa que ens
acompanya.
El marró de capçalera,
el gris, el verd acabat;
fem tant d’esforç per tenir
optimisme dels colors, que tan
sols seguim el ritme
conclòs de l’any passat.
Es fan catifes dels fullams, des
de / vers a Montfullà és l’honor
a seguir, a la Via en Pas la
segueix
i la zona de la Granja Batllori
conclou el consorci que som el
novembre neguitós, ple de pocs
colors i arrels en tot el tros.
La Vida s’escuma, li fa tenebror
tornar a morir sense dolor.
Les persones ens atansem dins
les cases
per rebre l’escalfor de la família.
I a penes podem dir:
«Fa patxoca ser de dia»,
ja que dura poc l’alegria de
seguir en el dia.
La llum és poc duradora,
dóna poca escalfor al Cor .
Ens atansem a la parella i li
sabem dir:
«Toca’m la mà , tinc fred».
I la Vida millora amb la
sobredosi de tendresa d’un
munt de sentiments
amagats durant temps.

Saber Tocar la Mà,
Saber Tocar el Cor,
Saber Fer el camí de la tardor
tal com cal.
Toca la Mà i tindràs Molt
Guanyat
I PER DIR MOLT
RECOMPENSAT
SENTIT AMAGAT.
La petita puntaire
M. Àngels Serra i Vendrell
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4a Trobada de matrimonis
Per la comissió organitzadora

Manteniment
i dansa del
ventre a
Montfullà
Per M. Àngels Roca
El Local Social de
Montfullà acull aquest any
dues activitats físiques
diferents amb l’objectiu de
dinamitzar aquest espai
municipal

Fotografia del grup i del dinar.

Una data molt entranyable i molt
particular és aquella que commemora l’inici d’un matrimoni fonamentat en l’amor de dues persones.
Per això la festa que nosaltres celebrem és una d’aquelles que es posen
ben emmarcades en el calendari.
Uns dies abans hi havia un anar i
venir de la perruqueria, un emprovar-se roba escaient… S’acostava el
dia de la festa de matrimonis.
El primer diumenge d’octubre va
néixer radiant i a tots els cors de les
parelles que celebraven la festa van
sortir-hi dolçor i flaire d’haver fet
les coses bé durant un grapat d’anys
i amb una bona companyia.
Tots es feien la pregunta de com es
podia haver pensat visitar un
museu, i el museu de cera! I és que
moltes de les figures d’aquell museu
formen part de les nostres vides, de
molts dels nostres records!
Moltes parelles recorden amb alegria que els encarregats de la festa
posessin la visita a aquest museu en
el programa. Moltes altres van
recordar amb nostàlgia el passeig
per les rambles o pel port de Barcelona. «Recordes, quaranta anys
enrere, amb quina il·lusió ho miràvem tot! Les gavines semblen les
mateixes que ens cridaven: ‘Viviu,
viviu...!’ L’anar i tornar de l’aigua
del port semblava que volia tocar els
teus peus de núvia enjogassada!»
Era hora de tornar de Barcelona,
era hora de buscar la taula del convit que ens estaven preparant al
Molí de la Selva. I cap allà vàrem
anar; amb tot, Barcelona ens va
retenir un temps més.

Arribats al lloc, es veu que la gent
tenia gana, i cap a dins és dit. Amb
més o menys dificultats, totes les
parelles van trobar el seu lloc. Les
menges eren pròpies d’un banquet
de noces, els vins eren per satisfer
els més exigents i les postres també
feien per als més llaminers.
Què més ens podien oferir els que
es cuidaven de la festa: un ball i fins
l’any que ve?
Doncs no! Faltava la traca final. Les
dones que formaven part de la
comissió organitzadora van oferir
un sainet als assistents sobre el
poder dels homes i de les dones dins
el matrimoni. Hi van intervenir la
Dolors Laguna, l’Angelina Crouset i
la Isabel Oliver en els papers de protagonistes, i la Fina Pou i la Dolors
Coma en tasques de col·laboració i
caracterització. L’Angelina Casadevall s’havia encarregat de la direcció, els assajos i les formes
d’expressió. Totes elles, amb molt
d’interés i bona dedicació, ens van
oferir les seves millors arts teatrals
interpretant La meva senyora. Moltes gràcies a totes pel vostre esforç.
Tot seguit es van repartir regals i es
va homenatjar les parelles casades
els anys 1965 i 1966. I en acabat hi
va haver un bon ball, molt disfrutat
i aplaudit, i esperem que l’any
vinent ens hi tornem a trobar tots.
Quan les últimes clarors del dia es
barrejaven amb les primeres llums
de la lluna, ben ajuntadetes les
mans, ens vam tornar a prometre
aquell amor que sempre ens ha
mantingut units.

Aquest any a Montfullà s’han
programat dos cursets al local
social, un de manteniment físic i
un altre de dansa del ventre.
El curset de manteniment, com
ja fa uns quants anys, té un elevat èxit de participació. Aquesta
activitat ha aconseguit que el
Local Social de Montfullà es converteixi en un punt de trobada de
veïns i veïnes del poble que alhora que fan esport també es diverteixen, i sempre hi ha un
moment per explicar alguna cosa
i per fer broma. L’horari d’aquesta activitat és de 7 a 8 de la tarda
els dimarts i els dijous.
La novetat d’aquest any és el curset de dansa del ventre, que al
mes d’octubre es va començar
amb un sol grup amb diferents
nivells. Com que de mica en mica
la gent s’hi va anar engrescant, al
mes de novembre es va dividir el
grup en dos –un de principiants i
un altre d’iniciats–, que fan el
curs en dos dies diferents, els
dimarts i els dijous de 2/4 de 9 a
10 del vespre.
Ara aquest curset ja té 13 persones inscrites: algunes d’elles ja es
van iniciar en aquesta dansa
oriental l’any passat a Estanyol i
han volgut continuar la seva
pràctica; d’altres treien el cap
molt tímidament els primers dies
de classe sense saber si serien
capaces de seguir el ritme dels
malucs de la Noèlia, la professora; unes i altres, però, s’ho passen d’allò més bé!
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Aquests avis no paren mai!
Per l’Associació de Gent Gran de Bescanó

Una visita a la Fira de Torrons d’Agramunt i un creuer per la Mediterrània són
algunes de les activitats que ha fet aquesta tardor l’Associació de Gent Gran
Tots hem recuperat les forces i les
ganes d’emprendre noves tasques
per perfeccionar-nos i per ocupar
l’oci d’una manera profitosa. Un
estiu de repòs i tranquil ens ha preparat per a un nou curs de treball i
esbarjo. L’hem iniciat amb un viatge
per terres franceses aprofitant el
pont de la Diada: vam passejar per
l’Alvèrnia, amb creuer fluvial per les
gorges de la Dordonya.
Al mes de setembre, puntual com
sempre, va arribar la nostra festa
Diada de Germanor, celebrada el
dia 21 a l’hotel La Terrassa de Platja
d’Aro.

prés, anirem a Arenys, on acabarem
la sortida amb dinar, ball i obsequis
per a tots.
També hem començat els cursos de
decoració nadalenca amb detalls
propis per a la llar.
El programa bàsic d’aquest curs
consistirà en xerrades de salut, dirigides pel Dr. Mendoza; excursions
mensuals; viatges de més d’un dia;
carnestoltes; tallers de pintura d’objectes, serigrafiats, vitralls, labors, i
altres actes que es poguessin presentar.

A l’octubre ens vam desplaçar a
Agramunt per veure la fira dels torrons. I, noi, que bons!
Uns dies més tard, alguns membres
de l’associació ens vam embarcar en
un creuer per la Mediterrània.
Tenim previst fer un pre-Nadal a
Barcelona, amb la visita al Parlament de Catalunya, sense oblidar
els animats carrers comercials amb
motiu de les festes nadalenques i la
seva arrelada i tradicional fira. Des-

Com podeu veure, sempre estan a punt per celebrar el que convingui.

Comissió del Pessebre Vivent de Bescanó
Benvolguts,
Aprofitant la difusió d’aquesta revista, la
Comissió del Pessebre Vivent de Bescanó vol
fer saber a tots els bescanonins i bescanonines que ja hem començat a treballar per
poder fer un any més el Pessebre Vivent.
Igual que l’any anterior, volem, a més d’organitzar el Pessebre Vivent, tirar endavant el
concurs de Pessebres.
És voluntat de la Comissió del Pessebre
Vivent de Bescanó donar a conèixer les tradicions a la nostra gent i a les persones d’altres
contrades. Volem mantenir i divulgar els costums de Bescanó, i un de molt important és el
Pessebre Vivent.
Totes aquestes activitats les podem fer gràcies
a persones que hi dediquen temps i esforços i
també gràcies a col·laboradors que ens ajuden, sigui materialment o personalment.
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Seria el nostre desig que la participació,
tant en el Pessebre com en el concurs, fos
al més àmplia possible, i per això us invitem a tots, bescanonins i bescanonines, a
participar-hi.
Totes les persones que desitgin col·laborar, sigui deixant o donant objectes, o fent
de figurants del Pessebre, podeu trucar als
telèfons: 619 586 998 Josep Rosa - 629
724 729 Joan Cáceres.
Agraïm a l’equip redactor de La Pilastra
la concessió d’aquest espai de la revista.
Donem anticipadament les gràcies a totes
les persones que faran possible el Pessebre Vivent 2008.
Bescanó, octubre del 2008
La junta
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Quina de Bescanó

Per Jordi Llach

Les diferents entitats
esportives del poble ja
ho tenen tot a punt per
començar a cantar la
quina aquest Nadal
Durant les properes festes de Nadal
es portarà a terme la Gran Quina de
Bescanó, amb la finalitat de passarnos-ho bé i, especialment, de recaptar fons per als clubs de futbol,
bàsquet i patinatge del poble.
La quina és una activitat molt arrelada a les tradicions catalanes, que es
fa a gairebé tots els pobles d’aquests
voltants des de fa molts anys. La de
Bescanó és coneguda arreu i sobresurt pel seu gran format: molta gent,
molts premis i molt d’ambient.
Per als tres clubs que l’organitzen té
una gran importància econòmica, ja
que és una manera de patrocinar les
activitats i facilitar que els nens, nenes, nois i noies del poble puguin
realitzar l’esport que els agrada a un
preu assequible. S’ha de tenir present
que, en el cas que la quina fallés, el
preu que s’hauria de pagar perquè el
jovent del poble pogués fer esport seria molt més elevat del que és ara.
És per aquest motiu que us animem

Un tarda de quina omple el Pavelló a vessar.

a participar-hi; d’aquesta manera, a
banda de passar una estona agradable contribuint al manteniment
d’una tradició ben nostrada, també
fareu possible facilitar l’esport als petits i joves del poble.
La Gran Quina es cantarà al Pavelló
de 6 a 9 del vespre els dies 21 de desembre, 25 de desembre, 26 de desembre, 28 de desembre, 1 de gener,
4 de gener i 6 de gener.
Com cada any hi haurà un acurat ser-

vei de bar, on, a més de tot tipus de
begudes, se serviran entrepans freds
i calents.
Com és tradició, en cadascuna d’aquestes nou sessions de la Gran
Quina de Bescanó es repartiran substanciosos premis entre els afortunats
guanyadors: olives, cafè, vi, cava,
fuets, espatlles, un ampli ventall d’electrodomèstics, i tot un seguit de
serveis que fan les delícies de tots els
seguidors d’aquesta tradicional Gran
Quina de Bescanó.

Marc Prat, campió del món de bicitrial
Amb només 14 anys, ha complert
el seu somni
El dissabte dia 23 d’agost, en Marc Prat, amb
només 14 anys, va ser proclamat campió del
món de la modalitat de bicitrial. Les proves
es van disputar al Japó, després de dues proves prèvies a Burgos i al Tour Skie de França.
Marc Prat, que és veí de Montfullà, ja va participar l’any passat en aquest torneig, on va
quedar en tercer lloc.
L’Ajuntament li va voler fer un petit homenatge, el dia 10 de setembre, obsequiant-lo
amb un placa commemorativa i convidant-lo
a fer un demostració el dia 30 de novembre
coincidint amb l’última prova puntuable Copa Girona de BTT, a les 11 del matí.

Marc Prat, en una de les proves puntuables. Foto: J. Prat
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Pòdium complet per al CPB
Per Club Patinatge Bescanó

El dimarts 7 d’octubre
una trentena de nens i
nenes van iniciar les
activitats del Xulipatí,
organitzat pel Club
Patinatge Bescanó
Enguany s’han inscrit al Xulipatí 29
nens i nenes de P4, P5 i 1r. L’objectiu
d’aquesta activitat és iniciar la mainada en el món del patinatge, i els
que vulguin podran formar part del
club i assolir fites més importants.
Les tres monitores responsables del
Xulipatí ens expliquen que, malgrat
que fa molt poc que els més petits
patinen, han notat que hi ha més
nivell que en anteriors edicions, i
això ens fa pensar que d’aquesta fornada sortiran els futurs patinadors i
patinadores del nostre club.

Un dia d’entrenament al Pavelló. Al
pòdium, en primer lloc Alba Teixidor, en
segon lloc Rut Joanmiquel i en tercer lloc
Eva Torrent. I les de Cotó fluix, fent la
seva actuació. Fotos: CPB

I és que les més menudes del club
són unes cracs, tal com van demostrar-ho en el campionat Interclubs
que es va fer a Celrà el 8 de juny. Al
matí, quatre patinadores del grup
Escoleta van realitzar els seus discos
de nivell 3 a la perfecció i els resultats
van ser la 1a posició per a Laia Bachellí, la 3a per a Natàlia Puig i la 6a per
a Cristina Masachs i Laia Beltran.

Però les sorpreses no es van acabar
aquí: a la tarda, tres patinadores del
grup Federació també van participar
en la competició en el nivell de Federació 1 i van realitzar unes excel·lents
actuacions, que les van col·locar en
les tres primeres posicions del podi,
quedant primera Alba Teixidor,
segona Rut Joanmiquel i tercera Eva
Torrent. Pòdium complet del CP
Bescanó!
Però això no és tot: el diumenge 22
de juny es van disputar les proves de
Promoció de Show al pavelló del
GEiEG de Sant Narcís (Girona). Les
patinadores de Preliminar i Federació van participar-hi per primera
vegada, i van haver de suportar una
calor espantosa, amb els nervis a flor
de pell. Tot i ser un dels grups més
jovenets i a la vegada novells, van
col·locar el seu disc, Cotó fluix, en la
tercera posició i van guanyar-se el
passaport per participar a finals de
novembre en el campionat de Promoció de Show de Figueres.
Moltes felicitats a les patinadores en
els seus primers campionats!!!
Si voleu saber què fem, entreu a la
nostra pàgina web: www.cpbescano.net.

Taller de cultura
japonesa a Estanyol
Mai un país tan llunyà ens havia semblat tan
proper, i és que l’Arisa Okura ens va acostar
als costums i les tradicions japoneses a través
de tres tallers diferents: cuina, papiroflèxia i
escriptura. Així, més de 30 inscrits van poder
gaudir de les explicacions de com fer sushi i
maquis, sopa de miso, satoimo o porc amb
salsa de soja. I, si la cuina no ens va saciar les
ganes d’aprendre coses d’aquest país, encara
vam tenir temps de poder practicar l’origami,
que és l’art de plegar paper, i escriure noms i
desitjos nadalencs en japonès per mitjà d’aquesta escriptura tan peculiar.
Tot un món oriental a l’abast i sense haver
d’anar gaire lluny... Només calia arribar-se a
Estanyol!
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Activitats esportives per a totes les edats
Per Tot Oci, SL

Després de les vacances d’estiu,
l’Escola Esportiva ha tornat a
obrir les portes a bon ritme
L’Ajuntament de Bescanó promou la pràctica
de l’activitat física amb una oferta de diversos
horaris i diverses modalitats per ajustar-se a les
necessitats de la gent del poble.
Un any més, quan arriba l’octubre, es tornen a
reprendre les activitats esportives a Bescanó.
Tot seguit presentem una relació de les activitats que es duen a terme:

Activitat esportiva per a adults
Manteniment suau, als matins, encarat a
majors de 65 anys, amb l’objectiu de guanyar
coordinació i agilitat amb exercicis adients i de
passar una bona estona.
Manteniment d’adults, als vespres, els
dimarts i dijous, amb l’objectiu de millorar la
condició física, la coordinació i la flexibilitat
amb un ventall d’exercicis.
Aeròbic, a les tardes i als vespres els dilluns i
els dimecres, amb l’objectiu de millorar el sistema cardiovascular amb exercicis aeròbics i
coreografies, i també realitzant exercicis de
tonificació per millorar el to muscular.
Cal agrair i felicitar els veterans de cada activitat, que any rere any estan al peu del canó
donant suport als monitors i coordinadors i
permentent que l’activitat es pugui dur a terme
anualment.

Activitat esportiva per a la mainada
Escola esportiva i bàsquet
Amb el nou curs encetat també han començat
les activitats extraescolars per a la mainada,
amb molt d’èxit de participants.
Entre les diferents activitats que trobem parlem
de l’escola esportiva i del bàsquet, que tenen
per objectiu donar a conèixer a través de jocs
les diferents modalitats esportives i, en el cas
del bàsquet, endinsar-se en aquest esport i
aprendre i millorar la tècnica.
Però a part de fomentar l’esport entre la mainada, que és una forma d’aprendre a fer salut,
també s’afavoreixen les relacions, la comunicació i l’aprenentatge de nous valors, com ara
saber perdre, saber guanyar, compartir, saber
jugar en equip, etcètera.
Des de Tot Oci SL volem agrair la confiança
dipositada en nosaltres per dur a terme i coordinar les diferents activitats esportives.

Imatges de dos dels grups de bàsquet d’aquest curs 2008/09 i una altra
fotografia d’una classe d’aeròbic a la Sala Polivalent. Fotos: Tot Oci, SL
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El futbol bescanoní es posa en marxa
Per Eduard Prat

Nous reptes i il·lusions per a aquesta
temporada 2008/09
El mes de setembre passat va començar la nova temporada futbolística. Al Club Esportiu Bescanó tenim
nous reptes i noves il·lusions. Ja hem iniciat totes les
competicions, lligues i lliguetes on participa el nostre
club, en totes les categories.
El dia 9 de novembre es va fer la presentació de tots
els jugadors que formen part del nostre club i ho vam
celebrar amb una castanyada. Com cada any, va ser
un gran dia de festa.
Aquest any tenim un total de 180 jugadors i jugadores, repartits en 12 equips en les categories següents:
1a regional, 3a regional, juvenil categoria 1a divisió
territorial, 1a cadet, 1a infantil, 1a aleví, 2a benjamins, 2 prebenjamins, 1 escoleta i 1 femení.
El dia de la presentació, el nostre primer equip va
jugar contra l’Amer i el resultat del partit va ser d’1 a
0 gràcies al gol d’en David Seriñà, aconseguit amb el
suport de tota la resta de jugadors. Amb aquesta victòria, el CE Bescanó es consolida en la segona posició
dins el campionat de 1a regional. Els altres equips
ocupen tots una destacable posició en les respectives
classificacions, tot gràcies a l’esforç dels nostres jugadors i al suport dels socis.
El Club vol dur a terme un procés de formació dels
seus jugadors per aconseguir un bon nivell i així
poder tenir un primer equip format majoritàriament
per jugadors del nostre futbol de base. Cal remarcar
que actualment en el nostre equip de 1a regional hi
ha nou jugadors de Bescanó, i la resta són jugadors
que ja fa molt de temps que són al club, formats en el
nostre futbol de base. Aquestes dues últimes temporades han pujat al primer equip 5 jugadors dels juvenils, que estan donant molt bons resultats en aquesta
categoria.
Des de la junta estem intentant fer créixer el Club,
tant en nombre de jugadors i jugadores com en nombre de socis. Sense la col·laboració dels jugadors i
dels socis no seria possible el Club ni haver arribat
fins aquí.
Des de La Pilastra també demanem que si hi ha
algun nen o nena que li agradi jugar a futbol i passarho bé, pot venir qualsevol dia a parlar amb el coordinador del Club. El coordinador de futbol 7 és l’Isaac i
el coordinador de futbol 11 és en David. A tots dos els
podeu trobar cada dia en les hores d’entrenament.
Actualment estem creant la pàgina web del nostre
club. Esperem que en el pròxim número de La Pilastra ja la puguem anunciar. També estem fent els
últims retocs al llibre La història del CE Bescanó i el
presentarem ben aviat al nostre poble, perquè el
nostre club no és res sense el suport dels veïns de
Bescanó.
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Els equips del CE Bescanó el dia de la presentació de la nova
temporada. Fotos: Pere Magrià
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I després de la pluja..., bolets!
Per Emili Patiño. Grup Boletaire bescanoní

L’estima per la natura i
l’afició boletaire van fer
que aquest col·lectiu
decidís, ara fa divuit
anys, fer una exposició
dedicada als bolets
A l’exposició que fem cada any, a
més que mirem de fer que sigui una
festa maca i agradable, també volem

que els visitants hi aprenguin cada
any alguna cosa nova. Tot i que ara
ja tots ens sabem una mica, si parleu
amb en Josep Girbal, el micòleg del
grup, veureu que encara ens resta
molt per aprendre sobre els bolets.
Aquest any en fa divuit que vam fer
una xerrada al cine per explicar el
que volíem fer, i estem molt contents
de la resposta que hem tingut de part
del poble.

Sembla que per fi podrà ser un bon
any de bolets, que ja ens toca! Ben
segur que trobarem una bona florada
d’escarlets, que per fer guisats són el
millor que ens regala la terra. Eps!,
però cal anar amb molt de compte i
collir només els bolets que coneixem,
i cuinar-los sempre, perquè hi ha
bolets que crus fan mal.
Gaudiu d’un bon any de bolets, i d’unes bones festes de Nadal!

Bus de Fires
de Girona
Tot i la pluja, es van
registrar 3.055 anades i
tornades al Bus de Nit
L’estadística d’èxit d’aquest bus
nocturn que surt de Bescanó amb
destí a les Fires de Girona no baixa
ni quan plou a bots i barrals, tal
com s’ha pogut comprovar aquest
any. I és que més de 1.500 persones van decidir utilitzar aquest
servei que l’Ajuntament de Bescanó i l’empresa de transports Teisa
posen a disposició dels usuaris.
Qualsevol agafa el cotxe per no
trobar ni un forat per aparcar, no?
Un munt de plats cuinats a base de bolets, a la Sala Polivalent, el dia 9 de novembre.

Suîte Momo presenta el seu nou disc a
Per Ivan Coca
la Sala de Joventut La Torre
«Mientras daba vueltas
de campana» és el nou
disc d’aquest grup de
rock de Vilanova i la
Geltrú
El 18 d’octubre a la nit, vam tenir el
plaer de gaudir del concert del grup
de rock-pop Suîte Momo, que va
portar en directe els temes del seu
nou disc, Mientras daba vueltas de
campana.
Aquest és sens dubte l’any dels vila-

novins, que es van presentar a Bescanó com a recents guanyadors del
prestigiós Premi Denominació d’Origen Catalunya, guanyadors del
Festival Baix Gaià Sound 2008 i
també del X Concurs de Música de
Badalona 2008. Indie rock contundent, originalitat i maduresa escènica (prop de 40 concerts realitzats
enguany) són la seva millor carta de
presentació.
Vam tenir una nit d’allò més musical i divertida, amb el jovent del
poble molt content de tenir con-

certs en directe i gratuïts.

Campionat de Paintball
El dissabte 28 d’octubre vam celebrar el primer Campionat Aficionat
de Paintball a Tossa de Mar, a Can
Garriga, amb un total 30 participants. Es va fer una lligueta entre
tots els equips, on vam jugar 10
partides cada equip, i llavors els
classificats primers i segons van fer
la final, per als llocs primer i segon.
L’equip guanyador van ser els
GiGi’s Boys i els segons classificats,
els Kaimans.
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Un viatge a Anglaterra, una invasió a Madr
Els del Casal d’Avis ens
relaten els seus viatges:
una sortida en AVE per
«colonitzar» Madrid i
una altra a l’Anglaterra
de Shakespeare (i de Mr.
Bean!)
Viatge a Anglaterra
Vam iniciar el viatge sortint
puntualment de l’aeroport de Girona cap a Luton, on un bus ja ens
esperava per conduir-nos a la localitat de Henley. Allà hi ha Fawley
Court, lloc que ha estat el nostre
allotjament en totes les visites anteriors al Regne Unit. Val a dir que es
tracta d’un indret preciós, ocupat
per un edifici del segle XV voltat de
prats, arbres centenaris i fins i tot
un canal que porta al riu Tàmesi. La
quietud general, només trencada
per les corredisses d’esquirols i
altres animals, fa que la sensació de
pau i tranquil·litat sigui total.
L’endemà, aviat, ens vam dirigir cap
a Windsor, on vam visitar el castell
que és actualment la residència oficial de la reina. Immediatament
després de la visita vam marxar cap
a Eton, on es troba un dels col·legis
més antics i prestigiosos del país.
Fundat l’any 1440 pel rei Enric VI,
es tracta d’un reconegut col·legi de
nois d’on han sortit figures rellevants de la història del Regne Unit
com ara el Duc de Wellington.
L’endemà vam visitar Oxford en un
bus turístic i vam passejar per la
Universitat Christ Church. Cap al
migdia ens vam dirigir a Blenheim
Palace, indret on va néixer Winston
Churchill, situat a unes 10 milles
d’Oxford. Ja amb l’estómac ple després d’haver dinat dins el mateix
palau, va tenir lloc la corresponent
visita, de la qual cal destacar el llac i
els magnífics jardins que voregen
l’edifici, així com els treballats interiors barrocs.
Molt d’hora per a nosaltres i força
tard per als anglesos, vam tornar
cap a l’allotjament, on ja ens esperava un deliciós sopar. Ja que
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encara no estàvem prou cansats,
vam decidir donar un tomb per l’acollidor poble de Henley, caminant
per la vora del Tàmesi fins a arribar
a una reclosa on és curiós veure
com es va d’un costat a l’altre del
riu. Malauradament, ja era massa
fosc per poder-ho apreciar com
calia, i per això vam decidir intentar
tornar-hi el darrer dia del viatge.
La jornada següent va estar dedicada íntegrament a la capital, Londres. Hi vam poder visitar el
Parlament i el Big Ben, vam pujar a
la Roda del Mil·lenni i vam anar

també al Palau de Buckinghan, a la
Torre de Londres... Malauradament, el temps de què disposàvem
era clarament insuficient per poder
visitar com cal una capital com
aquesta, però almenys vam tenir l’oportunitat de contemplar alguns
dels indrets més rellevants o coneguts.
La darrera jornada del viatge la vam
passar a Henley, on vam fer un creuer pel riu Tàmesi, en el decurs del
qual vam poder veure el pas per la
resclosa des de dins mateix del vaixell. Aquesta petita travessia ens va

Dues fotografies del viatge a Anglaterra. Fotos: Neus Salvadó
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drid i un berenar amb panellets casolans
Per Neus Salvadó (Casal d’Avis de Bescanó)
permetre gaudir de les magnífiques
mansions situades a banda i banda
de riu abans de recollir l’equipatge
per marxar cap a l’aeroport.
En definitiva, doncs, vam passar
uns dies agradables en un país amb
una manera de fer i amb unes tradicions marcadament diferents de les
nostres i durant els quals sortosament no ens va ploure massa, fet
ben poc habitual a l’illa de Shakespeare (i de Mr. Bean!!).

Viatge a Madrid
Tot va començar quan a l’assemblea
general del Casal es va comentar
que per a la tardor es preparava un
viatge a Madrid amb l’AVE. Una
vegada anunciades les dates, es va
tardar ben poc a disposar d’un grup
de 55 valents disposats a estrenar el
tren i a colonitzar la capital. Mai
havíem pensat que un viatge a
Madrid arribaria a tenir tant ressò!
Així, el 13 d’octubre, a les 5 del matí,
vam marxar de Bescanó cap a l’estació de Sants de Barcelona. Molt
puntual, a les 7 del matí, el tren sortia en direcció a Madrid, amb parada programada a Saragossa. A les 9
vam arribar a Atocha, on ens esperava el bus amb un xòfer català, en
Xavi, que ens va portar fins a l’hotel.
Tan bon punt vam haver deixat l’equipatge, vam començar una passe-

jada a peu per la Puerta del Sol, el
Congreso de los Diputados i la Plaza
Mayor. Tots anàvem seguint una
bandera verda amb l’escut de Bescanó que tothom mirava i que fins i
tot algun agosarat va preguntar
d’on era.
Ja que s’acosten les festes de Nadal,
tots plegats vam apropar-nos a la
famosa administració de loteria
Casa Manolita, per tal de comprar el
número de la sort: la cua ocupava
dos carrers! A les 4 de la tarda, una
vegada desdinerats i ben dinats, en
Xavi ens va recollir a la Plaza de
Espanya i vam recórrer Madrid de
punta a punta: el Palau Reial amb la
catedral de l’Almudena, els Ministeris, la Zarzuela, la urbanització La
Florida (on viuen polítics, futbolistes i gent benestant), etcètera. Una
vegada finalitzat el tour, vam tornar
a l’hotel. Uns s’hi van quedar a descansar i un altre grup de valents va
anar a passejar per la Cibeles, la
Puerta de Alcalá i el Parque del
Retiro.
L’endemà ens vam dirigir a Toledo,
on només d’arribar ja ens esperava
un guia encantador. Ens va conduir
pels estrets i pintorescos carrers de
la coneguda vila, aturat-se, entre
altres indrets, a la catedral i a l’església de Santo Tomé (on es conserva la pintura d’El Greco El entierro

Els colonitzadors bescanonins a Madrid. Fotos: Neus Salvadó

del Conde de Orgaz). Abans de tornar a Madrid, vam gaudir de la vista
del conjunt de la ciutat des d’un
mirador privilegiat, amb el magnífic
Alcázar sobresortint i amb el riu
Tajo vorejant el nucli urbà sinuosament.
En la darrera jornada, al matí ens
vam dirigir cap a El Escorial, on
vam poder visitar el conegut monestir construït pel rei Felip II al segle
XVI. Seguidament vam degustar un
cocido madrileño, que se’ns va
posar d’allò més bé, donant-nos
ànims per continuar la nostra ruta
cap al Valle de los Caídos. En finalitzar la visita a l’indret, vam tornar al
bus, que ens esperava per portarnos ja a l’estació d’Atocha, on a les 9
del vespre vam prendre una altra
vegada l’AVE, que ens va conduir
directament i sense parades fins a
Barcelona.
En resum, doncs, amb l’excusa d’un
viatge en tren, vam poder gaudir
d’un parell de dies de turisme intens
i de temps excel·lent per Madrid, tot
i que tothom anava preparat per a la
fresca i la pluja que en aquelles dates
s’havien previst a les Espanyes.

Panellets artesans
al Casal d’Avis
El divendres 7 de novembre, la gent
gran del Casal d’Avis es va oblidar
del colesterol, la diabetis, el pes i
tota la resta de recomanacions
mèdiques. I és que els panellets
preparats per un grup de dones de
Bescanó eren tan bons, que per una
estona ens vam oblidar de tot!

Els panellets i les dones encarregades
de fer-los.
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Les festes majors
del Pla de Trullars
i Vilanna,
sense pluja
El Pla de Trullars estrena
«carpa»
El 23 d’agost, el Pla de Trullars no només estava de festa, sinó que també anava d’estrena. Una vela de 200 m2, cedida per
l’Ajuntament, lluïa en aquest petit nucli per
aixoplugar, si hagués calgut, les més de quatre-centes persones que es van aplegar per
celebrar un any més la festa major. Per sort,
la pluja ni s’hi va acostar, aquest any.
El sopar popular i les havaneres van ser els
protagonistes d’aquesta edició, que juntament amb els jocs de màgia van arrodonir
aquesta nit d’estiu.

Festa major de Vilanna

Imatges del concert d’havaneres i els trucs de màgia, a la festa del Pla de
Trullars. Fotos: Ester Rocasalva. Els inflables a la festa major de Vilanna.

La plaça de l’església de Sant Mateu va ser
l’escenari aquest any de la festa major de Vilanna. El temps, aquesta vegada sí, va permetre celebrar la festa a l’aire lliure com és
tradició. Sota una vela, unes tres-centes persones van participar en el sopar de germanor
que es va fer el dissabte 21 de setembre al
vespre. Abans, però, els més petits van poder
saltar i jugar amb una àmplia selecció de jocs
vells i nous. La cobla Baix Empordà va ser
l’encarregada de la tradicional audició de
sardanes i el conjunt Los Bimbos va amenitzar el sopar. L’endemà, l’ofici solemne va ser
cantat per la coral Josep Ruhí de Bescanó.

Els caçadors de Bescanó netegen els nostres boscos
Com cada any, aquest col·lectiu du a terme tasques de neteja als boscos del
municipi d’una manera desinteressada
A vegades, potser per falta d’informació, no es valoren prou bé
accions que es duen a terme d’una manera anònima per part de
veïns o col·lectius del nostre poble. Aquest és el cas d’una feina
que els caçadors fan cada any,
amb el suport de l’Ajuntament, i
que consisteix a netejar indrets
dels nostres boscos on gent amb
pocs miraments hi ha tirat runa i
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tot tipus de deixalles.
Aquesta acció ajuda que a poc a
poc anem tenint els nostres boscos una mica més nets.
Al mateix temps volem reconèixer als caçadors la seva col·laboració per intentar trobar
solucions per fer possible la celebració de curses de BTT, ja que
per coincidència de dates ha

semblat que hi posaven entrebancs. No sols no hi posen obstacles, sinó que el diàleg entre
l’Ajuntament, els caçadors i els
organitzadors de les curses ha fet
possible arribar a acords per a la
seva celebració.
És amb tasques i gestos com
aquests que entre tots anem fent
poble.

