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L’Ajuntament edita un
llibre sobre els quasi
vint anys de la
Coral Josep Ruhí
Per Rosa Torrijos
Dolors Coma i Julià, membre de la coral des
dels inicis, ha aconseguit plasmar la història
de la Coral Josep Ruhí en un llibre que relata
com van començar sent un cor fins al relleu a
la direcció de Clara Banet
Ja existia un cor parroquial de nens quan mossèn Joan Sarola va
proposar a Jaume Banet que creés un cor parroquial integrat per
adults. Aquest cor, però, va durar ben poc, del 1987 al 1988.
En Jaume, però, amb tossuderia va aconseguir ben aviat una
colla de cantaires disposats a crear la Coral Josep Ruhí de Bescanó, que, el desembre del 1990, feien el seu debut a l’església de
Sant Andreu d’Estanyol.
Al principi acompanyaven els actes religiosos, feien alguna audició, però de mica en mica els assajos a l’església de l’Assumpta
anaven formant aquests cantaires. Ben aviat, un dia de Sant Esteve, el 26 de desembre de 1991, van fer el seu primer concert, i l’escenari triat va ser l’església de Sant Llorenç. Aquest lloc encara
avui dia acull aquest tradicional concert, on es pot gaudir de la
professionalitat de la coral, de la interpretació de joves instrumentistes i de les veus infantils, que seran problablement el relleu
generacional.
Aquest grup, de mica en mica, va anar obrint-se a altres escenaris
de pobles veïns, coneixent altres corals, tocant a llocs cada vegada
més llunyans i esdevenint uns grans intèrprets del cant. Ara, ja
amb quasi 20 anys de bagatge, aquesta coral segueix cantant,
organitzant trobades i concerts i participant activament en els
programes culturals del municipi.
Moments d’alegria, anècdotes, nervis, però també moments de
pena i sofriment per la mort d’alguns membres de la coral. L’autora ens relata amb el cor encongit el que va suposar la malaltia i
la mort del seu director, Jaume Banet (1927-2007).
Dolors Coma i Julià dedica el llibre Cants i rialles de la Coral
Josep Ruhí a en Jaume Banet, i ho fa amb aquestes paraules: «La
persona que va desvetllar en mi el saber fruir de la música. Amb
ell vaig descobrir i estimar el cant coral fins al punt que ha esdevingut una necessitat en la meva vida. Estic segura que ell és el
que més hauria gaudit amb l’elaboració d’aquesta obra. És el meu
petit homenatge a en Jaume, que, tot i no estar entre nosaltres,
segueix ben viu en el nostre record.»
En aquest llibre, editat per l’Ajuntament de Bescanó amb el
suport de la Diputació de Girona, hi han col·laborat Joan Masoliver en la fotografia i Eugènia Castellà en el recull històric.
La presentació del llibre es farà durant el concert de Sant Esteve, el dia 26 de desembre a un quart de sis de la tarda, a l’església de Sant Llorenç.

Imatges del llibre, la portada i dues de les planes
interiors.
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El conseller Ernest
Maragall inaugura
la nova escola
Promet treballar amb l’Ajuntament
perquè Bescanó pugui tenir aviat un
centre de secundària
Ernest Maragall va inaugurar el dia 20 de setembre la remodelada i ampliada escola de Bescanó. El conseller, que va
arribar una mica més tard del que estava previst, va felicitar
a tothom per la feina ben feta.

Ernest Maragall escoltant el discurs de Xavier Soy.

L’alcalde, Xavier Soy, va fer un discurs en què va posar èmfasi en l’excel·lent tasca que duen a terme el professorat,
l’AMiPa, l’alumnat i la resta de personal no docent de l’escola. L’alcalde no se’n va poder estar de fer menció de la necessitat de tenir un centre de secundària a Bescanó, i el
públic assistent va aplaudir aquesta petició. Maragall va
prometre treballar conjuntament perquè aquest centre sigui
una realitat en el futur.
Després dels discursos, la Coral Infantil de Bescanó, dirigida
per Cati Riera, va cantar un parell de cançons. També es va
poder visitar l’escola, hi va haver un refrigeri i els nens i nenes van jugar amb l’inflable que es va instal·lar al pati.

La Coral Infantil de Bescanó cantant. Fotos: Ester Rubirola

Nova llar d’infants a Bescanó
Per Teresa Prat, regidora d’Educació

El dia 10 de setembre va
obrir les portes la nova
llar d’infants de
Bescanó
El dia 1 de setembre passat quedaven
enllestides les obres de la nova llar
municipal. Una llar molt moderna i
funcional, amb zones de descans, aules, cuina i un gran pati perquè els
més menuts del municipi puguin
gaudir d’aquesta etapa en un espai
segur on el joc i l’aprenentatge són
els protagonistes.
A l’Ajuntament de Bescanó sempre
hem volgut que tots els infants que
viuen a Bescanó tinguin plaça a la
llar municipal. Aquest curs això no
podia ser: la llar municipal tenia capacitat per a 90 nens i els que havien
sol·licitat plaça en el període de matrícula eren 112.
L’equip de Govern va fer una gran
aposta: que al mes de setembre Bescanó tingués dues llars d’infants
16

per poder acollir tots els nens que
havien sol·licitat plaça en el període
de preinscripció. S’hi va començar a
treballar de valent, i l’objectiu es va
complir: al mes de setembre tots els
nens que havien sol·licitat plaça per a
la llar d’infants en van tenir. Això no
hauria estat possible sense l’esforç de
l’Ajuntament, que ha avançat els diners per a la construcció de la llar, ja
que el cost dels centres educatius
sempre és a càrrec del Departament
d’Educació.
A la nova llar, que està situada al costat de la Sala Polivalent del carrer
Canigó, hi assisteixen una cinquantena d’alumnes. El centre té tres aules,
amb capacitat per a 20 nens cada
una, amb les seves corresponents sales canviador, una sala polivalent, un
despatx de direcció, una cuina totalment equipada i un gran pati. Queda
pendent la instal·lació d’un magatzem i un petit cobert a la zona del pati, que es construiran pròximament.

La nova llar és molt alegre, amb uns
colors molt relaxants (diuen els tècnics), molt funcional i pràctica, moderna, amb les últimes novetats
quant a protecció i seguretat infantil.
Aquesta llar està feta amb previsió
de futur: si Bescanó necessita més
places d’educació infantil (P1 i P2),
aquesta llar pot créixer, ja que té espai urbà per fer-ho, i si és a la inversa, que l’alumnat disminueix, aquest
local es pot reutilitzar per a altres
serveis que el poble necessiti.
Tot i que la llar estava enllestida el
dia 1 de setembre, vam ajornar l’entrada de l’alumnat fins al dia 10 per
tal que l’equip docent pogués ordenar, classificar i posar al dia tot el
material nou, perquè els nens ho
trobessin tot a punt.
El dia 18 d’octubre passat vam fer
una jornada de portes obertes perquè tothom pogués conèixer la nova
Llar d’Infants de Bescanó.
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Un dia a la nova llar
La Pilastra ha volgut ser present tot un dia a la nova llar d’infants, per poder mostrar-vos com és una jornada
en aquest espai municipal, on la mainada pot jugar, cantar, menjar i aprendre un munt de coses que per a ells
encara són totalment desconegudes.
La nova llar, sense nens

Entrada a la llar... «Bon dia!»

Escoltant la senyoreta... «Xxsst!»

Fent gomets...

La migdiada... «Zzzz...»

Jugant al tren... «Tut-tut!»

Llet i Cola Cao per berenar... «Mmm!»

Cap a casa... ben abrigadets
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Una «carpa» itinerant
per a les festes dels
pobles del municipi
L’Ajuntament de Bescanó ha
adquirit una vela de grans
dimensions que serà
itinerant i que podran
utilitzar els pobles
d’Estanyol, Montfullà i
Vilanna
L’Ajuntament va saber donar resposta a les necessitats de cada poble
amb locals socials adaptats per
poder realitzar cursos, conferències
o festes, i amb dispensaris mèdics
propis, però, quan arriba la festa
major o algun dels actes que es programen durant l’any, aquests locals
no tenen la capacitat necessària per
al nombre d’assistents a aquests esdeveniments, sobretot en cas de
pluja o mal temps. Per aquest
motiu, l’Ajuntament ha decidit adquirir una vela desmuntable de
grans dimensions que podran utilitzar els pobles d’Estanyol, Montfullà i Vilanna, incloent en aquest
últim el nucli del Pla de Trullars i la
urbanització Mas Llunès.
Aquesta carpa de 200 metres quadrats s’instal·larà als pobles cada
vegada que hi hagi algun esdeveniment important. Prèviament s’hauran col·locat dos pals centrals de
manera permanent a cada un dels
pobles, i només caldrà instal·lar-hi
la vela i els sis pals laterals, que són
mòbils i fàcils de muntar i de desmuntar. També disposa d’uns faldons que podran cobrir els laterals
de la vela en cas de mal temps. D’aquesta manera es podran realitzar
en els pobles les festes sense perill
de ser anul·lades o traslladades a
Bescanó.
A més, l’Ajuntament del municipi
ha adquirit una caseta mòbil que
consta d’un espai per a neveres i
que es converteix en bar i que
també serà itinerant.
Aquesta iniciativa de la Comissió de
Festes del Pla de Trullars ha estat
molt ben rebuda per la resta de pobles i per aquest motiu l’Ajuntament ha decidit assumir el cost
total, que és de 20.000 euros.
18

L’Ajuntament de
Bescanó engega tres
campanyes per motivar
els bescanonins a
comprar al municipi
La regidoria d’Hisenda i Promoció Econòmica de
l’Ajuntament ha estat capaç d’engrescar aquests
últims mesos prop de 40 comerços del municipi
perquè s’uneixin per formar una associació de
botiguers i comerciants que servirà per fer força a
l’hora d’impulsar el comerç municipal
Les reunions entre Àngel Simón,
regidor d’Hisenda i Promoció Econòmica i els botiguers i comerciants
es van iniciar aquest mes de juliol
passat i ben aviat van sortir idees
innovadores. Per aquest motiu es va
decidir portar a terme tres campanyes immediates per impulsar el
comerç local.

L’Ajuntament engegarà tres campanyes, des d’ara i fins al mes de
març, per donar a conèixer el
comerç local i intentar que els
mateixos bescanonins comprin més
al municipi. Cal destacar que el cost
d’aquestes campanyes serà a càrrec
de l’Ajuntament mentre
aquest col·lectiu no es consolidi com a associació.
Aquest Nadal, regala’t
Bescanó
Un sorteig de fins a 3.000
euros constitueix la primera de les campanyes
que es duran a terme.
Als botiguers i
comerciants que
s’adhereixin a la
campanya se’ls
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«Per Nadal,
regala’t Bescanó»
i «Si és bo, és de
Bescanó», són els dos
eslògans que s’han
triat per impulsar el
comerç local.
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donarà unes butlletes amb tres
números per butlleta que entregaran als compradors en el moment
de fer les seves compres. Els números premiats seran els que coincideixin amb els del sorteig
extraordinari de la Lotería Nacional. El primer premi serà de 2.000
euros, en forma de tiquets de compra que s’hauran de bescanviar
abans del 31 de gener de 2009 a les
mateixes botigues del municipi; el
segon premi serà de 750 euros i el
tercer premi, de 250 euros. Si no
sortís guanyador, es faria un sorteig
davant de notari en què només participarien les butlletes entregades.
Bosses 100% biodegradables
L’Ajuntament també adquirirà
10.000 bosses fabricades amb fècula de patata, totalment reciclables i
biodegradables, per conscienciar la
població de l’ús excessiu que es fa
de les bosses de plàstic. Aquestes
bosses es distribuiran gratuïtament
entre els botiguers i comerciants del
municipi.
Catàleg per promocionar el
patrimoni natural i el comerç
del municipi
Coincidint amb la Fira de l’Embotit
de l’any 2009, l’Ajuntament elaborarà 25.000 llibrets, que es regalaran als visitants d’aquesta fira, on hi
haurà diferents rutes verdes dels
pobles que integren el municipi:
Bescanó, Estanyol, Montfullà i
Vilanna. En aquest catàleg també
apareixeran els botiguers i comerciants del municipi, en una fitxa on
hi haurà el logotip, els horaris, el
telèfon, l’adreça, etcètera.

«Si és bo, és de Bescanó»
L’eslògan escollit per donar a conèixer i impulsar el comerç local ha
estat: «Si és bo, és de Bescanó».
Aquest eslògan, creat per l’empresa
d’Estanyol Juglans Disseny, serà la
imatge i la veu d’aquestes campanyes i les futures.

Un impuls al nostre
comerç tradicional
Des de fa uns mesos, l’Ajuntament i els
comerços de Bescanó ens hem proposat una
sèrie d’actuacions conjuntes encaminades a
potenciar i millorar el nostre comerç local
És una obvietat que Bescanó, a
causa de la seva situació geogràfica de proximitat amb Girona i les
seves grans infraestructures
comercials, ha tingut sempre una
realitat comercial singular i gens
fàcil a l’hora de retenir els més
joves per tal que no marxin a
comprar a fora.
En aquest sentit, recuperar el sector més jove i potenciar l’oferta
comercial que tenim al poble són
els dos grans objectius del pla
estratègic del comerç que ha de
contribuir a crear un teixit comercial prou fort perquè siguem capaços de suplir amb altres valors,
com ara la qualitat o el tracte personalitzat, els inconvenients que
genera la proximitat amb Girona.
Iniciarem, doncs, una campanya
de dinamització i promoció del
nostre comerç per tal d’afavorir el
desenvolupament del sector
comercial i alhora promoure l’organització d’esdeveniments i
accions que aportin, tant quantitativament com qualitativament,
una oferta satisfactòria per al nostre poble.
No cal dir que des de l’Ajuntament intentarem donar un impuls
inicial proposant i finançant un
conjunt de mesures d’aquí a finals
d’any, com ara l’elaboració d’unes
bosses 100% biodegradables, l’edició d’uns fullets o guia de
comerços per tal que tothom tingui coneixement de la diversitat
d’establiments que tenim, i la
realització d’una rifa de Nadal
dotada amb un premi econòmic
que s’haurà de consumir en els
mateixos comerços locals.

El nostre desig creiem que ha
estat ben rebut pels nostres
comerços, i això ens ha de servir
per marcar-nos fites més altes de
cara a l’any vinent, com ara la
constitució d’una associació de
comerciants locals que vetlli pels
interessos comuns i adopti mesures i accions futures per a la promoció del comerç del municipi.
L’obtenció d’un lema atractiu, la
identificació d’algun producte
local com a reclam o identificatiu
del poble, la millora de la senyalització comercial, la promoció
publicitària en webs i revistes
especialitzades, la potenciació de
fires o mercats, o d’alguna jornada gastronòmica, punts d’informació al visitant, targetes de
fidelització per als clients, així
com altres mesures orientades a
garantir la seguretat i l’estudi
d’impacte que podria generar la
futura variant, són exemples del
conjunt d’eines i d’idees que
tenim per posar en pràctica si
realment ens volem proposar
dinamitzar i potenciar el nostre
comerç local.
Des de l’Ajuntament treballarem
perquè tot això sigui una realitat i
per ajudar el comerç local potenciant-lo tant dintre del municipi
com fora. Per tant, us animen a
fer les compres a les botigues i els
comerços i, així, potenciar entre
tots aquest servei... I, recordeu,
«Si és bo, és de Bescanó».
Àngel Simón i Caballero
Regidor d’Hisenda
i Promoció Econòmica
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