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El conveni de
col·laboració entre
l’Ajuntament i la
Fundació Ramon
Noguera compleix
10 anys
Aquesta entitat fa feines
de jardineria i neteja a
diferents punts del
municipi

Millores a Estanyol
El cementiri i el nucli antic
Ja s’han acabat les obres al cementiri d’Estanyol, que han servit
per dotar-lo de 12 nínxols nous. També s’hi ha canviat el banc, s’ha
repassat la teulada, s’han pintat les parets exteriors i s’ha renovat
l’enjardinament interior.
Pel que fa al nucli antic, l’Ajuntament ha col·locat dos bancs que
ens permetran gaudir de les vistes que aquesta zona ens brinda.
Els contenidors de la plaça s’han desplaçat a la zona d’aparcament
i s’han instal·lat unes tanques per dissimular-los; també hi ha prevista la col·locació de contenidors nous en punts d’Estanyol on no
n’hi ha.

Les obres de la carretera
D’altra banda, durant les obres de la carretera de Girona a Santa
Coloma, l’alcalde de Bescanó i els representants d’Estanyol van
mantenir diverses reunions per tal de millorar alguns punts abans
que aquestes obres quedessin enllestides. Entre totes aquestes
demandes, que han estat executades correctament, hi havia:
- La millora del desnivell de l’accés a la zona que va de la carretera a
Can Fortià i la millora de l’accés a la cruïlla de Can Casanovas.
- El manteniment de la parada de bus que hi havia i la construcció
d’un camí per accedir a la parada d’autobús per no haver de passar
per la carretera; concretament, s’ha fet un camí que va des de la
carretera fins on hi havia abans l’encreuament, que s’ha acabat amb
unes escales.

La Fundació Ramon Noguera és
una entitat privada sense ànim de
lucre que gestiona centres i serveis
d’atenció a les persones amb disminució psíquica de la comarca del
Gironès. Entre altres tasques, s’encarrega de donar-los treball. Són
moltes les feines que poden desenvolupar aquests nois i noies: per
exemple, serveis de jardineria,
manteniment de jardins i neteges
industrials o de vehicles.
L’Ajuntament de Bescanó, amb la
voluntat d’ajudar tots aquests joves, va establir un conveni de
col·laboració amb la Fundació Ramon Noguera ara fa 10 anys. I encara avui segueix vigent.
Ara els nois i noies de la Fundació
s’han encarregat de la neteja de
l’enllumenat dels carrers. D’aquesta manera, a més de donar feina a
aquest grup de joves, l’Ajuntament
de Bescanó fa un pas més cap a la
sostenibilitat, ja que, un cop net
l’enllumenat, els fanals fan més
llum consumint el mateix.
Per esmentar només uns quants
exemples, la Fundació Ramon Noguera s’encarrega del manteniment dels cementiris de Bescanó,
Estanyol i Vilanna, de la jardineria
de les parròquies del municipi i
dels locals socials. També s’ocupa
de les tasques de manteniment i
jardineria de la font d’en Fontbernat d’Estanyol, de la font del Rector de Vilanna i de les ribes del Ter
a Bescanó.
A més, aquesta relació va més enllà, i fins ara s’ha ofert la possibilitat a tots els nois i noies
discapacitats de Bescanó de tenir
una feina a la Fundació Ramon
Noguera. D’aquesta manera,
aquests joves troben una sortida
laboral i a la vegada s’ajuda les famílies, amb la tranquil·litat que
això suposa.
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Residus

Festes locals

L’ús dels contenidors
de recollida selectiva va
en augment, però a un
ritme lent

Per a aquest any 2008, les festes locals previstes són el dia 25 de
juliol, Sant Jaume, i el dia 29 d’octubre, Sant Narcís.

ORGÀNICA 9%
SERVEI ESPECIAL* 4%
VIDRE 5%

El criteri que se segueix des de fa molts anys és demanar primer el
10 d’agost, Sant Llorenç, dia del patró i festa major de Bescanó. I el
segon dia, el 29 d’octubre, Sant Narcís. Però si un dia d’aquests
s’escau en dissabte o diumenge, es demana el 25 de juliol; i és el
que ha passat aquest any, ja que Sant Llorenç és un diumenge.

PAPER 10%

REBUIG 62%
ENVASOS 4%
MOBLES 6%

* Els serveis especials fan referència a recollides de
voluminosos que l’Ajuntament porta a l’abocador de Solius

La correcta utilització de les deixalleries va creixent any rere any,
però a un ritme lent. Ens cal, doncs,
reforçar-ne el coneixement i l’ús.
L’objectiu del reciclatge és minimitzar el volum del rebuig amb la separació de vidre, paper, envasos,
mobles i fracció orgànica; per
aquest motiu, l’Ajuntament ha
incrementat el nombre de contenidors de reciclatge i n’ha substituït
de vells per poder arribar a tots els
ciutadans i ciutadanes.
Al municipi hi ha 350 contenidors
en total (126 de rebuig, 74 de fracció orgànica, 51 d’envasos, 53 de
paper i 46 de vidre).
Pel que fa a les dades, l’any 2007 es
van recollir 2.235 tones de residus,
un 4,76% més que l’any 2006, i d’aquests residus, un 66% eren de
rebuig. El 34% restant provenia de
la recollida selectiva (un 3,6% més
que el 2006). Així, hi va haver un
augment de la recollida de vidre,
envasos i fracció orgànica, encara
que la participació en aquest últim
és encara baixa, s’ha observat una
millora important.
A la deixalleria mòbil de Bescanó,
on també es gestiona una gran
varietat de residus, l’any 2007 s’hi
van tractar 346 kg i hi va haver 79
visites.
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Ajudem a fer que la sequera no empitjori!
Per fer front a la sequera i al consegüent descens
de les reserves d’aigua dels embassaments, i amb
l’objectiu de fomentar la conscienciació que l’aigua
és un recurs escàs, l’Ajuntament està duent a terme
una sèrie d’actuacions i estudis
L’Ajuntament de Bescanó, conjuntament amb l’Àrea de Medi
Ambient del Consell Comarcal del
Gironès, va decidir posar en marxa
una campanya d’estalvi d’aigua
sota el nom El Gironès estalvia
aigua. A casa estalviem aigua, en
què es van distribuir uns kits d’estalvi que redueixen fins al 50% la
despesa d’aigua a les llars.
L’Ajuntament també contribuirà a
la sensibilització en aquest tema
realitzant activitats a l’escola i organitzant xerrades destinades als
adults, ajudant així a conèixer
millor tot el procés de l’aigua fins
que arriba a les nostres aixetes. Per
això, es programarà una jornada de
portes obertes amb visita inclosa a
la planta potabilitzadora de Monftullà i a la depuradora.
També ha decidit donar suport a la
campanya reivindicativa en favor
de l’aigua del Ter i en contra de l’abús que se’n fa i que se n’ha fet
durant anys per abastir altres conques, principalment la del Llobregat. Això ha provocat que no es
respectés el seu cabal mínim de
manteniment, destruint-ne la vida i
les activitats humanes i causant la
mort lenta i progressiva del riu com
a corredor biològic.

companyia concessionària del servei d’aigües que analitzi a partir
d’ara el consum d’aigua. Si arran
d’aquestes dades es detectessin
consums elevats com a conseqüència de no haver respectat les prohibicions de la Generalitat, s’obririen
els corresponents expedients sancionadors.
Aprofitem per recordar-vos quines
són aquestes prohibicions dictades
pel Govern de la Generalitat en tant
que ens trobem en el nivell d’Excepcionalitat II:
- Es prohibeix regar jardins, prats,
horts, zones verdes i esportives, de
caràcter públic o privat.
- Es prohibeix el reg o baldeig de
vials, carrers, senders i voreres de
caràcter públic o privat.
- Es prohibeix omplir piscines,
estanys i fonts, públiques o privades.
- Es tancaran les fonts de consum
humà que no disposin d’elements
automàtics de tancament.
- Es prohibeix el rentat de mànega
de tota classe de vehicles, exceptuant l’efectuat per una empresa
dedicada a aquesta activitat.

Així mateix, s’estan buscant punts
alternatius d’abastament d’aigua
per poder-ne garantir el servei.

Davant d’aquesta situació, i esperant trobar-hi solucions sostenibles en breu, us demanem la
col·laboració de tots.

L’Ajuntament ha demanat a la

Cada gota compta!
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La recollida de
gossos i gats
abandonats

El Wi-Fi arriba a Bescanó

Tot i el descens significatiu en
l’abandonament d’animals a
Bescanó en els darrers 6 anys
(de 52 serveis de recollida l’any
2002 a 20 el 2007), aquesta tendència no s’acaba de complir a la
resta de municipis de la comarca
del Gironès i encara hem de
lamentar molts abandonaments.
Dels 20 animals recollits el 2007
a Bescanó, només 5 van ser
donats en adopció i cap no va
retornar amb el seu propietari
inicial.

Un servei ràpid i
segur, a un preu
popular

4.678 visites
a la Biblioteca
La Biblioteca Josep
Fontbernat dia rere dia té
més afluència, ja sigui per
escoltar un conte, llegir
una estona, consultar
alguna dada o
senzillament connectar-se
a internet
I és que l’any passat, la nostra
biblioteca municipal va registrar
un total de 4.678 visites i 3.022
documents deixats en préstec
(29 de sonors, 590 d’audiovisuals, 2.104 llibres i 299 publicacions periòdiques). Els usuaris
del servei de préstec van ser
majoritàriament infants.

Per J.D.

En una sessió informativa a la Sala
Polivalent el 29 de febrer, la regidoria de Noves Tecnologies de l’Ajuntament i la corporació Megatel van
presentar el nou sistema sense fil de
banda ampla que ja està actiu a Bescanó i que cada dia té més adeptes.
Aquest sistema innovador i molt
senzill per a l’usuari permet connectar-se a internet a través d’unes
antenes situades a l’estació de Sant
Grau, que es comuniquen amb les
petites antenes que cada interessat
ha d’instal·lar a casa seva. D’aquesta
manera, les seves dades es transmeten d’una forma més directa, ràpida
i segura que les alternatives disponibles amb les grans operadores, i això
a un cost que està molt per sota dels
preus del mercat: l’usuari pot tenir
aquest servei per 15 euros mensuals
(IVA no inclòs).
A més, si es vol anar més enllà, també es pot demanar tenir el servei de
telèfon sense haver de pagar la quota
de línia fixa.
Aquest servei tant el poden contractar particulars com empreses.
Per gaudir del Wi-Fi, només cal tru-

car al 902 211 004, i li faran arribar
un equip autoinstal·lable i preconfigurat, que inclou l’antena i tot el
material necessari per a la connexió.
Aquest sistema s’ha implantat en
una primera fase als pobles de Bescanó, Montfullà i Vilanna, i en una
segona fase s’estendrà al poble d’Estanyol, on ja s’estan fent proves perquè tots els ciutadans puguin tenir
aquest servei al més aviat possible.

SMS
A finals de gener, l’Ajuntament també va engegar una campanya d’informació de les activitats que es fan al
municipi via SMS (missatges curts al
mòbil). Amb aquest modern sistema, els ciutadans han rebut de
manera gratuïta un total de 1.297
missatges, dividits en els següents
blocs:
Cultura i teatre
Cursos de formació i tallers
Esports
Gent gran
Joventut i concerts
Altres
Per adherir-se a aquesta campanya
només cal omplir la butlleta que es
pot trobar a l’ajuntament i a diferents punts del municipi, o bé descarregar el document que es troba al
web municipal:
www.bescano.cat

La biblioteca disposa de 13.023
llibres de fons i 115 documents
audiovisuals, 46 de sonors, 14
d’electrònics, 25 de cartogràfics i
1 de música impresa.
Pel que fa a l’Hora del Conte, a
les 10 sessions que va dur a terme Va de Contes, van assistir-hi
472 persones en total, amb més
presència de mainada que d’adults.
El servei d’internet a la biblioteca va registrar 2.250 usos l’any
2007.
Imatge del cartell promocional. FOTO: Juglans Disseny
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