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En aquest número...
En aquest número, «La Pilastra» ha volgut
retre homenatge a la senyoreta Nita, que al
desembre va complir 100 anys. La Nita va
ser una mestra amb una gran vocació que
va estar ensenyant a Bescanó entre els anys
1944 i 1982. Amb aquest reportatge també
hem volgut mostrar-vos com eren les escoles des de la postguerra fins a l’època de la
immersió lingüística.
«La Pilastra» també s'ha fixat en dos joves
que han presentat el treball de recerca de
segon de batxillerat i que ho han fet amb
una nota excel·lent o amb un treball relacionat amb el municipi.
Per acabar, també hem volgut afegir-nos a
la reclamació d’una carretera digna. I per
això en aquesta edició trobareu un reportatge sobre la «carretera de la vergonya».
Desitgem que us agradi.
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Poble en viu
Un moment de la marxa lenta que va
aplegar unes 500 persones.
Foto: Lluís Romero.

> Carretera de la Vergonya

> PerRosa Torrijos

Prou mort, prou vergonya!
La carretera N-141e, que uneix Salt i Anglès, és una via perillosa, obaga, amb molts revolts,
sense vorals i amb un alt volum de trànsit. Tot plegat provoca un degoteig d'accidents i
retencions gairebé constants.
El mes de gener passat, la mort d'una jove de Bescanó va provocar novament que els veïns
sortissin a manifestar-se per demanar més seguretat. Els governs, però, es fan pregar i els
veïns se senten impotents i veuen com, després de més de tres dècades, ningú ha estat capaç
de donar prioritat a aquesta via perquè hi millori la seguretat.
Des que va ser construïda, a principis del segle XX, els veïns dels municipis de Salt, Bescanó,
Sant Julià del Llor i Bonmatí i Anglès s'han queixat reiteradament de la seva perillositat i
l'alta sinistralitat.
Aquestes reivindicacions, però, no han estat prou escoltades perquè fins ara només s'hi han
fet pedaços en comptes buscar una solució integral al problema
La Carretera de la Vergonya, tal com la
coneixem popularment des de mitjan
anys setanta, està formada de fet per
dues vies: l’N-141e (de Salt a Anglès) i el
tram de la C-63 (d'Anglès a Amer). En
total són 22 km que creuen els municipis de Salt i Bescanó, al Gironès, i Anglès, la Cellera de Ter i Amer, a la Selva.
Aquesta carretera va ser construïda
l'any 1920. L'any 1940, a causa del gran
aiguat, es va enfonsar el pont de can Pipeta, a Vilanna, i s’hi va fer un pas provisional que ha quedat com a definitiu.
Des de finals dels setanta cap aquí (fa
més de 30 anys!) ha estat una via
4

que ha provocat malestar entre la població per les contínues retencions que
s’hi produeixen i per la gran quantitat
d'accidents que s’hi registren.

persones, veïnes d'Anglès, Amer, Bescanó, Bonmatí i la Cellera, que reinvindiquen la millora d'aquesta carretera
tan insegura.

Segons dades de Trànsit, per aquesta
via hi transiten entre 9.000 i 13.000 vehicles diaris, amb un volum important
de vehicles pesants. En el tram de Bescanó s’han produït tres accidents mortals en els darrers tres anys i tot sovint
hi ha algun accident o una retenció. Per
tots aquests motius l'any 2009 va néixer la Plataforma Carretera de la Vergonya, integrada per una cinquantena de

Els punts més perillosos d’aquesta via
al seu pas pel municipi són al Pou de
Glaç de Vilanna i al tram que va de la
Pilastra a la sortida de Montfullà en direcció a Salt. Precisament en aquest últim punt és on va morir la jove de 18
anys Judit Escobar Robledillo. Aquest
fet va motivar que, de nou, la Plataforma Carretera de la Vergonya organitzés una protesta.
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Foto aèria de la carretera N-140 al seu pas per Bescanó i Emili Moner encapçalant la protesta de l’any 1979. Fotos: Pere Magrià.

El dissabte 12 de gener es va fer una
marxa lenta en què van participar mig
miler de persones i es va llegir un manifest reivindicatiu. Els manifestants
es van concentrar a Bescanó i van obligar a tallar la carretera mentre es desplaçaven en silenci fins a Montfullà. La
comitiva es va aturar al punt exacte on
el dia anterior havia mort la jove. Un
cop allà es va fer un minut de silenci en
homenatge a la Judit i els manifestants
van tornar pel carril bici perquè es pogués reobrir la circulació.
Les protestes durant els anys
1978 i 1979
L'any 1978 els veïns dels municipis
afectats van dur a terme tot un seguit
de protestes. Primerament, van penjar
cartells i pancartes per tota la via demanant la millora de la carretera. El
1979 es va fer una manifestació que va
encapçalar el bescanoní Emili Moner,

que va ser qui va batejar la carretera
amb el nom de la «Carretera de la Vergonya». L'Emili, que és veí de Bescanó i
que en aquell moment era xofer, va
conduir un autobús de la Teisa des d'Olot fins a Girona i pel camí, a mesura
que anava passant pels diferents pobles, l'anaven seguint altres vehicles.
La queixa va acabar a Girona davant la
seu del Govern Civil. Al cap d'un temps
es van fer millores en l'asfaltatge i es va
ampliar la carretera.
Projectes que no arriben mai
De projectes de millora i de milions en
pressupostos se n'hi han posat un
munt, sobre la taula, i tots els grups polítics utilitzen aquest vial per a les seves
campanyes electorals.
El 2009 ja hi va haver un projecte de
traçat per al tram Amer-Bescanó, amb
una inversió de 73 milions d'euros, que
no es va arribar a executar mai.

El 2010 tothom parlava de les variants
de Bescanó i d’Amer, que s'havien de
dur a terme el 2011, perquè es considerava una obra prioritària.
Després ens van parlar del corredor
Ter-Brugent, del qual només se n'han
fet dues parts: a la Cellera i a Sant Esteve d'en Bas.
Fa uns mesos llegíem en els diferents
mitjans de comunicació que el govern
de la Generalitat destinarà 1,5 milions
que han de servir per millorar la senyalització, el ferm i les tanques de contenció. Aquestes obres s'havien d'iniciar el
mes de març d'aquest any.
En definitiva, moltes promeses i pocs
resultats. I de moment no ens queda
cap altre remei que «extremar la prudència a l'hora de conduir», tal com
ens suggereixen com a solució provisional...

Recordant la Judit
Judit, busca enmig de les estrelles
les il·lusions truncades,
les que el destí en un mal dia
negre i fosc et va robar.
Res podia fer pensar
la teva marxa inesperada.
Igual que una ballarina
va de puntetes ballant,
tu has passat la teva vida
de puntetes, fugaçment,
però has deixat ferma petjada
dins els cors per sempre més.
És per això que tots els àngels

que hi ha a dalt al firmament
ja et tenien preparades
unes ales d'or i argent.
Has marxat a un altre món
on no hi ha plors ni tristeses
ni carreteres de mort.
Només hi ha pau i alegria
i enmig de tots els estels
que esvaeixen la boirada
amb la cara enriolada
vas dient-nos: «No ploreu,
jo aquí us espero, ja ens veurem.»
Dolors Coma
5
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> Plataforma Carretera de la Vergonya

> Per Jordi Planagumà

Carretera de la Vergonya:
present i futur
Darrerament, com ja tots sabem, hem assistit a un fet tràgic a la Carretera de la Vergonya, un fet
que no és nou i que no serà el darrer. I com sempre succeeix també en aquests casos, hem
protestat indignats perquè ens ha deixat una persona que no havia d’haver-ho fet. Amb aquestes
protestes s’han aconseguit alguns compromisos que han de suposar unes mesures d’urgència,
però no podem deixar-ho aquí i abaixar la guàrdia. Si ens despistem passaran molts anys abans
no tinguem la solució definitiva
De tota manera, és clar que s’han aconseguit algunes coses. Intentem de veure-hi la part positiva: d’entrada, s’ha
pogut tenir un diàleg directe amb el
conseller Santi Vila, i això ja ha estat
una manera de fer present el nostre
problema al més alt nivell. El conseller
va ser molt franc i ens va dir que ell hi
veu dos problemes:
- Tenim un problema immediat de seguretat, i aquest s'ha d'atacar amb rapidesa. Es destinaran 1,5 milions d'euros
a fer reformes.
- Tenim un altre problema endèmic de
mobilitat i aquest comporta una inversió de prop de 100 milions d’euros, que
no són assumibles ni el 2013 ni el 2014.
De tota manera, el que sí que s’avançarà
és tancar el projecte constructiu definitiu. Pel que fa al tram Anglès-Vilanna,
estarà acabat aquest mes d'abril. Pel
que fa al tram Vilanna-Salt, s'acabarà
de consensuar el traçat amb els municipis afectats ja aquesta primavera per
començar a fer els tràmits legals. L'objectiu és arribar al 2015 amb tot a punt

per, quan hi hagi diners, començar. Es
va comprometre que seria la primera
obra prioritària de la Generalitat a les
comarques gironines en el moment que
es disposi de pressupost. Recordem que
l’N-II no depèn de la Generalitat sinó
de l’Estat, de manera que estem en primera posició.
Partint d'aquesta premissa que hi ha a
la conselleria, ja tenim clares les posicions i pensem que si aquesta és la filosofia no anem mal encaminats. Sabem
que els diners no els podem fabricar,
però sabem que quan hi siguin som
prioritaris.
Però hem de seguir estant molt al cas i
sobretot que les solucions d'urgència no
aturin la solució definitiva. Aquesta és
una de les claus. És clar que cal fer alguna cosa per ara mateix intentar reduir
els accidents mentre no es pugui arribar
a la solució ideal, però que no ens donin
gat per llebre, com ja ha passat moltes
vegades.
Ara ens toca estar a l’aguait i veure qui-

Imatges de les reivindicacions veïnals durant els anys 1978 i 1979. Fotos: Pere Magrià.
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nes són les millores que es proposen,
però també ens toca vigilar que es segueixi el procés de tramitació del projecte definitu de la nova carretera. Són
dues coses diferents i una no ha d’aturar
l’altra. I si no és així tocarà passar a l’acció: som milers de persones usuàries i
afectades. Milers. Si només un 10% es
posés en fase de protesta constant i continuada, això es convertiria en un conflicte majoritari al qual l’administració
hauria de donar una resposta ferma i
vàlida. Si per contra el que pensem és
que no és el nostre problema i que altres
ja es posaran a reivindicar, no ho aconseguirem. L’exemple de Bàscara és un
bon exemple a seguir si arribem a un
punt extrem.
És una llàstima que la societat funcioni
amb el sistema de «Qui no plora no mama». Esperem que aquesta vegada els
compromisos siguin reals i que tant les
millores urgents com el projecte definitiu segueixin el seu curs. Si no és així ens
tocarà a tots fer una mobilització ferma i
constant fins que ho aconseguim.
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La Fira de l'Embotit

> Per Rosa Torrijos

Un any més els carrers del nucli antic de Bescanó es van convertir en l'escenari de la Fira de
l'Embotit, que va arribar a la divuitena edició.
La fira, com sempre, va tenir una gran quantitat de visitants, que van omplir els carrers i
aparcaments de la vila
Els firaires, els inflables, les passejades en poni,
l'espectacle infantil, les trobades de cotxes i tractors, les passejades, els castellers, entre altres activitats, van omplir un any més el parc de
l'Ajuntament i els voltants en una jornada dedicada a l'embotit i a altres productes alimentaris.
Cal destacar que aquest any els restaurants de la
zona oferien, tal com fan amb les jornades dedicades als bolets, uns menús adaptats a aquesta
jornada festiva. D'aquesta manera el visitant podia escollir entre entaular-se en un restaurant o
fer un entrepà a la fira.
Una altra novetat va ser la retransmissió de la jornada en directe per Ràdio Bonmatí, que va dedicar un programa especial a la mostra a través
d'entrevistes, concursos i molt d'humor.
Durant la fira, que es va celebrar el dia 17 de març
i que va durar de les 10 del matí a les 8 del vespre,
la comissió organitzadora va oferir petits tastets
de diferents tipus de botifarra: de perol, dolça,
amb foie d'ànec i de carn crua. També oferien la
possibilitat de comprar-ne i cuinar-los a casa.

Una de les parades de la fira. Foto: Ester Rubirola.

105 dones treballadores a Saragossa
Els dies 9 i 10 de març, més de cent dones van marxar cap a Saragossa per celebrar el Dia de la
Dona Treballadora i tot seguit ens expliquen el seu viatge
Dolors Martí, d'Estètica Dolors, organitza des de fa una colla d'anys una trobada de dones de Bescanó i d'altres
pobles del voltant per commemorar el
Dia de la Dona Treballadora. Aquest
any el destí va ser Saragossa.
«La primera parada va ser a Belchite,
on vam visitar el poble vell destruït l'any
1937, durant la Guerra Civil, i
8

abandonat posteriorment. El poble està
tal com va quedar després de la batalla.
A la tarda vam visitar la casa natal del
pintor Francisco Goya.
Al vespre sí que vam arribar finalment a
Saragossa i vam poder fer la ruta de les
tapes i una visita guiada pel nucli antic.
Ben entrada la nit, vam gaudir d'un espectacle de cabaret una mica «picant».

L'endemà ens van guiar pels carrers de
Saragossa per poder veure el palau de
l’Alfajería, la Zona Expo i fins la Basílica
del Pilar. Al migdia vam dinar en un
restaurant al costat del riu Ebre.
Ben tipes, les dones treballadores vam
tornar cap a casa. Algunes van poder fer
una becaina al bus i tot!»
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238 participants a la Marató
de Donants de Sang

> Per Glòria, Germandat de
Donants de Sang de Bescanó

Dues-centes trenta-vuit persones es van acostar a la Sala Polivalent per donar sang durant la Marató
celebrada el dissabte 26 de gener a Bescanó.
D’aquestes 238 donacions, 224 es van fer efectives i la resta, 14 en total, van ser oferiments de
persones que en aquell moment no van poder donar sang. Volem destacar que 59 persones que mai
no havien donat sang es van iniciar en la donació en aquesta Marató
Sí, sí, sí! Ho hem aconseguit! Ha estat
un èxit, i tot gràcies a vosaltres!
Aquesta vegada, a més, hem tingut la
col·laboració de moltes entitats i associacions del municipi que han convertit
la Marató de Donació de Sang en una
gran festa.
Per exemple, l'Associació de Comerços i
Serveis va aportar lots i paneres que
vam sortejar entres els donants i visitants. Els clubs de futbol i bàsquet van
lluir les camisetes de la Marató durant
els escalfaments i van col·locar pancartes al camp de futbol i al pavelló.
La Penya Blaugrana va preparar una
botifarrada per als donants i vam poder
gaudir d'una demostració de cotxes teledirigits i un ball molt animat a càrrec
del Grup de Funky de Bescanó.
A la tarda vam ballar country i vam sentir música en viu a càrrec dels grups locals A Cent Watts i Lustrum.
I també cal dir que durant tot el dia vam
poder saltar amb els inflables, fer una
bona xocolatada i jugar a escacs.
El president i els representants de l'associació de Donants de Sang, Marc
Ibars, Josep M. Planella i el Dr. Joan
Profitós, van mostrar la seva satisfacció
per la solidaritat i la resposta dels pobles de Bescanó, Estanyol, Montfullà i
Vilanna.

La Marató es va celebrar a la Sala Polivalent i durant tot el dia es van fer un
munt d'activitats.

Els delegats del poble, en Narcís,
l'Eduard i jo mateixa, us volem agrair la
vostra solidaritat i volem donar les gràcies a tots els col·laboradors, a l'Ajunta-

ment de Bescanó pel seu suport i aquelles persones que van decidir donar
sang perquè amb la seva sang s'han salvat moltes vides!

9
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> JO+B

Projecte Go! 2012
A finals del 2011 es va realitzar l’anàlisi de la situació social de molts nois i noies de Bescanó
juntament amb l’avaluació del Pla local de joventut 2010-2011, i es va observar la poca implicació
dels joves en les associacions i entitats del municipi, la manca d’oferta d’accions educatives i la
falta d’ajudes i ofertes per a la recerca de feina o les dificultats d’accés a l’habitatge
A partir d’aquí es va crear el projecte
Som-hi! 2013, que pretén incidir i millorar la situació social dels joves reflectida en l’anàlisi realitzada a finals del
2011, tenint en compte les característiques demogràfiques del municipi i el
seu context, mitjançant diferents accions.
Algunes de les activitats que es van dur
a terme van ser: elaboració del nou Pla
local de joventut, potenciar el Casal Estiu Actiu, consolidar les rutes del Bus
Nit que s’organitzen a tota la comarca i
millorar l’espai del JO+B, entre altres.
Projecte Som-hi! 2013
Aquest any 2013 s’està duent a terme el
projecte Som-hi! Aquest projecte pretén i ha de ser la continuació del projecte Go! 2012 tenint present la ràpida
evolució social actual i els canvis que hi
ha hagut durant l’any 2012, tot millorant i potenciant les accions re10

alitzades. Principalment, aquest projecte va destinat als joves de 16 a 25
anys, sense deixar de banda la resta de
joves del municipi d’altres edats que
també en seran beneficiaris.
La participació és l’eix central del projecte. Sense participació no es poden realitzar les accions ni els objectius
marcats. D’aquesta manera, es genera
capacitat d’intervenció i els joves poden
incidir en els seus processos vitals.
Igual que el projecte Go! 2012, el projecte d’aquest any pretén transformar i millorar la realitat dels joves i el seu entorn
d’una manera integral i amb qualitat.
Us animem doncs a participar del
JO+B, de les nostres activitats per fer de
Bescanó un poble on els joves siguin els
protagonistes.
Activitats 2012
Al setembre, després d’una petita pausa

durant l’estiu, el JO+B va arrencar de
nou amb la seva activitat habitual. Algunes de les sortides i/o activitats que
s’han fet fins ara són:
La primera activitat després de l’estiu
va ser Pànic a Vilanna. Es va fer durant
el cap de setmana dels dies 20 i 21 d’octubre a la rectoria de Vilanna.
Durant la tarda es van fer jocs de cucanya i en grup. La gresca va continuar a
l’hora de sopar, fent un seguit de proves, i finalment va arribar el més esperat: el joc de nit. Els nois i noies es van
haver d’endinsar en el bosc seguint un
recorregut per trobar tots els objectes
marcats en una llista. Amagats al bosc
hi havia els monitors i un seguit de ninots mòbils per espantar més d’un.
Al novembre es va realitzar una sortida
a Port Aventura, en l’època que el parc
es transforma amb motiu del Halloween. Encara que el temps no va ser
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gaire assolellat i fins i tot van caure quatre gotes, vam poder continuar l’activitat amb normalitat.
Com que era l’últim dia de Halloween,
deixaven endur-se les carbasses que hi
havia pel parc. Més d’un se’n va emportar alguna!
Com cada any, la Colla Excursionista
L’Isard de Bescanó va organitzar la pujada del pessebre a Sant Grau. Aquest
any, el pessebre el van fer els joves de
Bescanó i si el voleu veure el trobareu
exposat a la planta de baix de l’Hotel
d’Entitats.
Aquestes són algunes de les activitats
realitzades fins ara al JO+B, sense deixar de banda les classes de guitarra amb
el professor Quim Danés, que són tot un
èxit des de l’any passat, la sortida al
Magma, el torneig de ping-pong i karaoke, cinema, etcètera.
Borsa de treball per a joves
Al mes de març es va iniciar el Jobs+B
(JobsBescanó), una borsa de treball per
als joves de Bescanó a partir de 16 anys
en què s’ofereix informació sobre ofertes de feina a Bescanó i la comarca del
Gironès, cursos de formació i informació relacionada amb el món laboral.
Aquestes ofertes de feina es difonen a
través de la pàgina del Facebook Jobs-

Els joves que van participar al Pànic a Vilanna.

Bescanó, via Twitter i a través del suro
penjat al local del JO+B.
Activitats previstes
Les activitats programades per al mes
d’abril són les següents:
- Cinema Jove: Divendres 5, a les 9 del
vespre
- La Festa JO+B’s Party: Dissabte 27
d’abril, d’11 a 2 de la nit, al Polivalent.

Proposada i organitzada per un grup de
joves del municipi i dirigida als nois i
noies de 12 a 18 anys de Bescanó. La
música serà a càrrec d’A100Watts, GirRec i Adictive Dj’s.
- Competició de tir amb arc: Divendres
26, a les 6 de la tarda.
Trobareu més informació sobre les activitats a l’Agenda jove, al Facebook de
Joves Bescanó i al local mateix.

Franc Massaneda guanya un dels premis
de Recerca Jove
A la revista d'ara fa un any (número 42, abril 2012)
destacàvem dos treballs de recerca fets pels joves
Franc Massaneda i Txell Solé. Aquests dos
bescanonins i els seus treballs han estat reconeguts i
guardonats en diferents premis nacionals.
El bescanoní Franc Massaneda va ser un dels
guanyadors del Premi de Recerca Jove (PRJ), pel
treball «Estudis de les centrals hidroelèctriques de
Bescanó (riu Ter)», i Txell Solé va obtenir per l’estudi
«Perdre l'estació i el tren» un accèssit en la categoria
de treballs de recerca sobre Arquitectura, Urbanisme
i Ciutat 2012 concedit per la Universitat de Girona
El Premis de Recerca Jove, concedits
per la Generalitat de Catalunya, serveixen per fomentar l’esperit científic entre els joves de segon cicle d'ESO i els
alumnes d'últim curs de batxillerat que
entreguen el treball de recerca.
Es concedeixen un màxim de 71 premis
de 750 euros cada un. Un d'aquests

Massaneda al centre, al costat del conseller Mas-Colell.

premis el va guanyar el bescanoní
Franc Massaneda i Feliu.
L’acte de lliurament del premi va tenir
lloc el 23 de març passat a l’Auditori de
Barcelona. El conseller Andreu MasColell, entre altres personalitats, va ser
qui va entregar el premi, consistent en
750 euros i un diploma.

També cal esmentar que Massaneda va
obtenir el màxim reconeixement en la
categoria de treballs de recerca d’àmbit
comarcal 2012 i va ser premiat en representació de la comarca del Gironès
pel Consell Social de la Universitat de
Girona. El guardó consistia en la matrícula gratuïta del primer any a la universitat i 400 euros en metàl·lic.
11
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> ANC Bescanó

Alcem l’estelada!
Ja fa més d’un any de la constitució de Bescanó per la Independència (Assemblea
Nacional Catalana) i la feina des d’un bon inici ha estat constant.
S’han preparat actes amb gran visibilitat i participació, com el del passat diumenge 21
d’octubre, dia en què va tenir lloc a Bescanó l’acte d’hissada de la bandera estelada en un
lloc ben visible, en una de les entrades del poble, escenificant el sentiment majoritari de
catalanitat dels nostres conciutadans
L’acte, que va aplegar unes 150 persones, va ser presentat per en Jordi Torrent, coordinador de Bescanó per la
Independència, i va constar de diferents parlaments. En primer lloc hi va
intervenir la Sra. Carme Renedo i Puig,
coordinadora del Gironès per la Independència, que va destacar la necessitat
de participació sigui quina sigui l’opció
política que defensi cadascú, sempre
que sigui d’una manera pacífica i democràtica. Seguidament va parlar la Sra.
Anna Garriga i Ripoll en representació
del Grup Municipal Entesa per Bescanó, que va destacar que el moviment
sobiranista que està experimentant
el poble català no es pot deslligar del moviment social. I finalment, l’alcalde de Bescanó,
el Sr. Xavier Soy i Soler, va des-

tacar que en aquests moments de transició nacional no s’ha de tenir por, siguin quines siguin les veus que arribin
de fora, accentuant a més que el poble
de Bescanó, si així ho considera la seva
gent, farà el possible per contribuir en
aquesta causa.
En acabar els parlaments, es va cantar
Els Segadors ajudats d’un grup de grallers mentre la mainada que així ho va
voler va hissar la bandera estelada.
Per acabar es va convidar tots als assistents a un vermut popular com a agraïment de la seva assistència.
A més, cal destacar que per la festa major d'Estanyol també es va aixecar l'estelada a la plaça del poble. Aquest acte va
ser iniciativa de la comissió de festes
d'Estanyol i de l'ANC de Bescanó. En
l'acte, que va ser seguit per molta

gent, es va llegir un poema i el públic va
cantar el cant d’Els Segadors acompanyat de la Coral Josep Ruhí.
Altres accions dutes a terme per l’ANC
de Bescanó, en consonància amb l’entrada del municipi a l’AMI (Associació
de Municipis per la Independència), és
la presentació d’esmenes a l’Ajuntament encaminades totes elles a acostar
el poble català a la independència. L’última moció presentada i aprovada pel
consistori va ser la declaració moral del
nostre municipi com a territori català,
lliure i sobirà, que fou aprovada juntament amb dues més de gran significança, com són ara donar suport a la
declaració de sobirania del poble de Catalunya feta al Parlament i la declaració
sobre l’exercici de sobirania fiscal de
l’Ajuntament de Bescanó.
Properament es programaran diferents
actes, conferències, xerrades i reunions
al municipi, i convidem a tothom a assistir-hi i a participar-hi.

Hissada de l'estelada a Bescanó. Fotos: Pere Magrià.
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> Casal d’Avis

Cinema, xerrades, tallers i excursions
Els avis i àvies del Casal
sempre estem actius. Tallers,
excursions, festes i tradicions
són algunes de les activitats
que hem dut a terme aquest
primer trimestre de l'any
Cada primer dimecres de mes els jubilats marxem a Girona al cinema a veure
una estrena. Els divendres tenim l'oportunitat de passar una bona estona jugant a la quina i amb una mica de sort
podem guanyar algun dels premis!
El 7 de febrer passat vam celebrar el Dijous Gras amb un berenar amb truites i
botifarres a la Sala Polivalent i, com
sempre, el duet Gemma i Lluís va tancar
la festa amb un ball.

Els cuiners i les cuineres, a punt per fer el menjar pel dijous gras, a la Sala Polivalent.

El dia 16 de febrer vam fer una excursió
al Parc Güell de Barcelona per poder
gaudir dels jardins i de les obres més
emblemàtiques d'Antoni Gaudí. El dinar es va fer al Poble Espanyol i encara
vam tenir temps per fer una passejada
pel centre comercial Arenas.
Al Casal també es fan diferents tallers.
Aquests dies ens hem pogut posar ben
macos i maques amb un taller d'imatge
personal en què l’esteticista Dolors
Martí ens ha ensenyat a cuidar i netejar
el cutis i saber escollir les cremes més
adequades per a cada tipus de pell. L'últim dia, fins i tot ens va ensenyar a maquillar-nos!
La dietista Elena Piñeiro ens va fer un
taller sobre dietes i aprimament i ens va
ensenyar que a vegades el cervell ens juga una mala passada quan volem aprimar-nos i que, com en tot, cal
educar-nos per ser perseverants si vo-

Els participants al taller de memòria.

lem millorar la nostra salut.Aquest mes
d'abril ha començat el taller de memòria, de deu sessions, que ens ajuda a adquirir alguns hàbits per treballar la

memòria d’una manera rutinària i sense
esforços.
Ja ho veieu: els jubilats i les jubilades no
parem mai, eh?

13
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> La Marató de TV3

Concert solidari per La Marató de TV3
El mes de desembre passat es va celebrar un concert solidari i altres activitats paral·leles per
recaptar diners per a La Marató de TV3, que aquest any anava destinada a lluitar contra el càncer.
El concert va ser organitzat pels músics Manel Obrero i Roger Alemany juntament amb la
Comissió de Festes de Bescanó, i es va complementar amb una marxa popular organitzada per
l'Associació Bescanó Corre. També hi van participar els Gegants i Grallers de Bescanó en una
cercavila i un ball de gegants.
Durant la jornada les càmeres de TV3 van estar filmant les activitats que es van fer a Bescanó
La jornada es va complementar amb
una marxa popular organitzada per
l'Associació Bescanó Corre, que va ser la
que més diners va recaptar per la causa.
També hi van participar els Gegants i
Grallers de Bescanó en una cercavila i
un ball de gegants.

Una dotzena de grups van actuar durant
dotze hores, entre les 10 del matí i les 10
de la nit, en un concert solidari en benefici de La Marató de TV3.
Aquesta iniciativa va sorgir dels músics
Manel Obrero, bateria de Rocksord i La
Time Machine, i Roger Alemany, cantant del primer grup, que ja havien participat l'any passat en l'organització del
concert Tots per la Nerea, per donar suport a la família d'una nena de Vilafant
malalta de càncer.
Quan els dos músics van proposar repetir l'experiència a l'Ajuntament i a la Comissió de Festes de Bescanó, tothom es
va engrescar i es va organitzar un concert solidari i altres activitats més pensades per a la mainada.
El concert va tenir lloc a la Sala Polivalent de Bescanó i hi van actuar Rocksord, Xevi Chase, La Time Machine, Uat
Boada, Tant de Bo, Elisma, Mârmara,
Gir, Co&Artada, In-Audito, Ley de Faraday, All That Jazz i La Banda del Rec.

Una altra de les activitats que van tenir
molt d’èxit va ser Pinta't per La Marató, en què alguns voluntaris i voluntàries animaven la mainada a pintar-se la
cara per sortir ben bonics per la tele.
L'Endurada Solidària tampoc va passar
desapercebuda. Dani Font i altres motoristes van fer una gran demostració de
les seves habilitats en aquest esport.
Els músics Ismael Berengena i Xevi Chase,
fent un tema conjunt a la Sala Polivalent.
Foto: Joan Sabater.

Cada grup hi tocava durant uns 45 minuts i l'acte va ser presentat per la periodista Carla Llobet, de TV Girona.

L'entrada al concert i a la resta d'activitats era gratuïta i s'hi podien fer aportacions voluntàries, que es van sumar als
beneficis derivats del servei de bar i entrepans i de la venda de discos i marxandatge. Els diners recaptats es van
destinar a la recerca contra el càncer.

> Càritas Bescanó

Càritas recapta més aliments durant el 2012
Durant l'any 2012 Càritas Bescanó va distribuir aliments a 36 famílies que, si comptem els
respectius familiars, sumen un total de 103 beneficiaris.
Aquestes dades ens diuen que aquest any hem pogut ajudar més necessitats que l'any
anterior i que, per tant, cal donar les gràcies una vegada més a tots els que hi heu contribuït
aportant el que heu pogut
Aliments rebuts durant l'any 2012
Subvencionats Ajuntament . . . . 1.975 kg
Gran Recapte Nadal . . . . . . . . . 2.020 kg
Banc d'Aliments . . . . . . . . . . . . . 1.527 kg
L'Espiga Solidària . . . . . . . . . . . . . 203 kg
Fleca Can Ferran . . . . . . . . . . . . . . 228 kg
Ànec dels Pirineus. . . . . . . . . . . . . 524 kg
Restaurant El Bescanoní. . . . . . . . . 37 kg
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.514 kg
14

També cal esmentar que ocasionalment ens van fer arribar aliments la
Granja S. Coll, Inpanasa, Xocolates
Torras, Fruites Viader i altres particulars.
El cost dels aliments subvencionats per
l'Ajuntament va ser de 2.042,70 euros.

mació per fer-nos arribar ajudes econòmiques puntuals, mensuals, trimestrals, semestrals o anuals, que el local
de Càritas Bescanó roman obert tots
els dimecres de 5 a 2/4 de 7 de la tarda
d'octubre a març i de 6 a 2/4 de 8 de la
tarda d'abril a setembre.

Aprofitem l'ocasió per recordar a qui
vulgui fer donacions d'aliments o de
roba (en bon estat) o bé rebre infor-

Per fer consultes telefòniques podeu
trucar al número de mòbil 682 346
990 (Josep).
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> Comissió de Festes de Bescanó

Gran i feliç 2013!
Per nosaltres el 2012 va ser un any molt especial perquè vam començar un nou projecte
amb noves idees i noves il·lusions. Vam viure una gran festa major, on tothom va poder
trobar el seu lloc i gaudir d’uns dies ben bonics al seu poble
Des de la comissió esperem que aquest
2013 sigui també un gran any i que tinguem un feliç 2013 carregat de festes i
projectes per a la gent del nostre poble!
Quan fèiem balanç d’aquest darrer
exercici, ens van venir moltes ganes de
celebrar l’última nit de l’any. Vam pensar que seria d’allò més bonic reunirnos junts i sentir les campanades, tot
brindant pel nou any que comença i
amb un menú per llepar-se’n els dits,
transmetre els bons i millors desitjos a
tots els nostres estimats i poder fer un
cap d’any diferent, al nostre poble i amb
preus ben econòmics!

dors, princeses, Spidermans, cavallers,
gallines, elefants, i molts més, van desfilar al ritme de la música. Molt agraïts de
la col·laboració de l’Associació de Comerciants, que es va afegir a la festa
amb molta gresca i va cantar els guanyadors, tot donant una magnífica copa.
Que bé que s’ho van passar!

xocolata ens esperava, feta amb molta
paciència i molt d’amor. Moltes gràcies!

Després de tanta disbauxa, una bona

Gran i feliç 2013! Ens veiem pel poble!

Aquest 2013 comença amb molta energia, es pensen nous projectes, es fan noves activitats i sobretot comença amb la
teva participació! Gràcies per fer possible la comissió!!

Les taules de la Sala Polivalent estaven
decorades per a l’ocasió: les copes, els
dotze grans de raïm i els millors colors
per poder celebrar la festa de cap d’any.
A poc a poc l’espai es va anar emplenant
de gent amb ganes de gresca: els més
petits corrent per la pista, els més grans
rient amb els amics... En definitiva, va
ser una nit amb molt bon ambient gràcies als dos discjòqueis locals Dj Luke i
Dj Vivanksoul, que van animar la festa
fins passada la mitjanit.
I, com cada any, el febrer va arribar amb
ganes de gresca! El Carnaval fa lluir les
millors disfresses, ens fa sortir al carrer
amb moltes ganes de disbauxa per celebrar la festa més divertida de l’any. I
aquest 2013 no ho ha estat menys: el
dissabte 16 de febrer, la gent de Bescanó
es va animar a sortir al carrer amb comparsa o sense, i seguir la comissió, tot
animant la festa. Regadores, conteni-

Sopar de Cap d'Any a la Sala Polivalent i la desfilada de disfresses pels carrers de Bescanó.
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> Club Patinatge Bescanó

No et rendeixis!
«No et rendeixis» és el títol amb què el Club Patinatge Bescanó ha enfilat la temporada actual.
Enguany l’Olga Costa ens ha endinsat en el món fantàstic de les fades a través d’una
composició elegant, amb una activitat dinàmica constant i una bellesa escènica impactant. La
tècnica individual juntament amb la creativitat en escena per confegir les figures grupals han
aconseguit captivar l’atenció dels espectadors una vegada més.
Com sempre l’afició bescanonina ha respost amb molt bona nota acompanyant i animant
constantment les patinadores
El 20 de gener es va portar a terme la
inauguració de la temporada amb l’estrena del nou xou al campionat territorial gironí. La festa del patinatge va ser
completa, tots els clubs van aportar excel·lents composicions coreogràfiques i
el públic es va entregar amb molta il·lusió i ganes de gaudir de l’espectacle. Un
any més, el CP Olot va coronar la competició, seguit del CPA Girona, i es completava el podi amb el CP Bescanó.
A principi del mes de febrer el pavelló
de Fontajau es va tornar a vestir de gala
per veure el campionat català. Gairebé
6.000 persones van passar per la capital gironina per gaudir de l’espectacle
del patinatge, però una vegada més el
ressò mediàtic ha estat poc comprensiu
amb aquest esport. En aquesta ocasió el
Club Patinatge Bescanó va assolir la sisena posició.
Enguany la competició estatal també va
portar-se a terme en terres catalanes,
en concret a Reus. Com és habitual, els
clubs catalans presenten els espectacles
amb una qualitat indiscutible i la classificació final poc va variar de l’esdevinguda a Girona en el campionat català.
Les nostres noies van repetir la sisena
posició. Com sempre l’afició bescanonina va respondre amb molt bona nota

16

Les patinadores del xou «No et rendeixis».

acompanyant constantment les patinadores a totes les competicions.
Ja finalitzat el primer trimestre, el club
comença a preparar la nostra festa a
Bescanó. Així, el proper 2 de juny es
portarà a terme el festival que clourà la
temporada actual. La mainada que

compon cada grup es prepara per presentar-nos els seus xous. Esperem retrobar-nos tots plegats per gaudir de
l’espectacle, el ball de colors dels vestuaris, la bellesa de la música i, sobretot
sobretot, la il·lusió dels patinadors i les
patinadores.
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> Bescanó Corre

Bescanó Corre es posa en marxa!
Ja feia temps que un grup d'amics del poble compartien la seva passió per «córrer» fent
sortides pels magnífics paratges que ens envolten.
Entre sortida i sortida va anar arrelant la idea de crear una associació per tal de fomentar i
compartir allò que tant els agradava. Calia crear una entitat que promogués la pràctica d'aquest
esport amb la família i els amics i fer-ne partícips tots els veïns del poble que desitgessin
compartir entrenaments, curses, marxes, xerrades i experiències en definitiva
Sobre aquesta base es va començar a
posar fil a l'agulla i a principis del 2012
es va constituir l'Associació Bescanó
Corre. Al davant quedaven mesos de
treball, burocràcia i reunions fins a arribar a la presentació oficial, que es va
portar a terme el 7 de desembre a la Sala
Polivalent. Una petita festa amb inflables per a la mainada, botifarrada popular i rifa preparada gràcies als
patrocinadors va donar pas a la xerrada
de l'atleta olímpic Àngel Mullera, d'una
promesa que comença a ser una realitat
com l'Adel Mechaal i el seu preparador
físic Josep Carballude. En la festa també
es va fer la presentació del que seria
l'equipament oficial del club i que es pot
trobar a Esports Pau.
El primer repte va arribar el 16 de desembre aprofitant La Marató de TV3
per la lluita contra el càncer. El club va
organitzar una marxa solidària recaptant 3 euros de donatiu per persona, que
constava de dos recorreguts: un de 7
km, planer i destinat a les famílies, i un
altre d'uns 14 km, que s’enfilava pels
volts de Sant Grau, destinat als més valents. El dia es va aixecar amb un sol esplèndid i unes 250 persones van
participar en la jornada, cosa que va refermar el caràcter solidari i festiu de la
iniciativa.
El fred d'hivern no ha fet que el club s'a-

Alguns dels membres de l’associació Bescanó Corre.

turi i, entre curses i sortides, s’ha anat
gestant la 1a Marxa de Muntanya Bescanó Corre, que es portarà a terme el proper 1 de maig amb dos circuits diferents:
un de 10 quilòmetres per a aquells qui
vulguin fer una passejada i un altre de
25 quilòmetres per als més exigents,
amb els quals es pretén, a part de fomentar la participació dels bescanonins
i bescanonines, donar a conèixer el poble i els seus voltants.
Si us sentiu motivats per acompanyarnos en aquest nou projecte, us animem

a afegir-vos a les activitats que es proposaran periòdicament des del nostre Facebook (Bescano Corre) i a la nostra
web (www.bescanocorre.com). Intentarem cobrir una mica tots els perfils, organitzant des de sortides de caire social
fins a aquelles que puguin ser més exigents a la muntanya, pensant també en
activitats per a la mainada, grups femenins o qualsevol altra idea que pugui ser
susceptible d'interès.
Us hi esperem a tots!
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> Associació de Gent Gran

Les il·lusions de la gent gran
S'ha acabat el 2012 i hem començat l’any nou amb la mateixa il·lusió amb què vam iniciar
el que ha finit
Il·lusió perquè estem satisfets dels
objectius aconseguits al llarg de
l'any acomiadat, ja que una de les
tasques més lloables són els tallers
de manualitats, que fem amb la finalitat d'ajudar aquelles persones
que més ho necessiten.
Durant l'any l'Associació de Gent
Gran fem diferents activitats. Però
tampoc podem oblidar les excursions i algun viatge curt. Aquest
primer trimestre haurem visitat el
Parc Güelll, a Barcelona, i haurem
passejat pel Mercat de la Mongeta, a Sant Llorenç de la Muga.
Tampoc ens podem deixar que enguany també celebrarem el Dinar
de Germanor, que s'ha convertit
en una autèntica tradició i, segurament, una de les festes més esperades pels associats.

Les voluntàries de l'associació fent treballs manuals per a Càritas. Foto: Pere Magrià.

> Club Tennis Bescanó

Bescanó celebra el segon torneig de
tennis de dobles
El 16 de desembre passat es va celebrar el segon torneig de dobles a Bescanó, en què van
participar un bon nombre de tennistes
Tots els participants s’ho van
passar molt bé i van disfrutar
jugant aquest torneig.
Les parelles de finalistes van
disputar un gran partit, amb un
resultat molt igualat. Aquests
jugadors van ser Carles Seres i
Marc Casas, que van enfrontarse als tennistes Julián Segade i
Jesús Fuentes.
Finalment, el campionat va ser
per a Carles Seres i Marc Casas,
que van acabar guanyant per
6/4-6/4.

Les parelles de guanyadors i finalistes ensenyant els obsequis o trofeus. Fotos: Club Tennis Bescanó.
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Tots els participants van rebre
trofeus i obsequis amb la col·laboració d'Esports Pau i el nostre club.
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Informació municipal
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> Per Pere Lluís Garcia i M. Teresa Prat, regidories de Medi Ambient i Ensenyament

Els alumnes de 4t de primària planten
arbres a l’Illa del Ter
El Consorci del Ter i
l’Ajuntament de Bescanó van
organitzar aquest mes de març
una plantada d’arbres de ribera a
l’Illa del Ter amb alumnes de
l’escola de primària del CEIP
Doctor Sobrequés
Els dies 20 i 21 de març va tenir lloc una plantació d'arbres a l'Illa del Ter. Les tasques de
plantació van ser a càrrec dels alumnes de quart
de primària de l'escola Dr. Sobrequés de Bescanó. Aquesta actuació es va fer dins el marc del
projecte europeu LIFE + Natura Recuperació
d’hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter), que
es desenvolupa entre els anys 2010 i 2013 i que
inclou quatre zones de l’espai Xarxa Natura
2000 Riberes del Baix Ter.
De fet, una de les principals accions que inclou
el projecte per millorar el bosc de ribera que
creix a les ribes del Ter és la restauració i reforestació d’aquests boscos i dels marges fluvials
degradats.
L’activitat, en la qual van participar una cinquantena de nens i nenes de quart de primària
del nostre col·legi, ha estat molt ben valorada
pel centre escolar i ha permès conscienciar els
alumnes de la importància de conservar els hàbitats riparis per ajudar a disminuir la velocitat
de l’aigua en cas d’avinguda, a retenir sediments
i materials i a mantenir la diversitat biològica. A
tots ells se’ls va entregar documentació editada
sobre el projecte.

Algunes fotografies de la plantada d'arbres. Fotos: Jaume Coca.
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Els polítics parlen

La Pilastra - abril 2013

La pregunta als polítics:

Bescanó és prou segur?
> Convergència i Unió per Bescanó

> Entesa per Bescanó

La convivència i la pau
social no és només un
problema policial

Cal generar un clima
de confiança i
seguretat

Respondre a aquesta pregunta amb una sola
paraula és difícil, però d’entrada la resposta és
que sí, encara que amb alguns matisos

La crisi econòmica primer va portar més
robatoris als horts de la via i després
robatoris a cases i empreses. Per tant, el
clima d’inseguretat és innegable que ha anat
creixent

Si hem de fer cas de les estadístiques dels Mossos d’Esquadra,
pel que fa a fets delictius el nostre municipi està per sota de la
mitjana dels pobles de característiques semblants (extensió i
habitants). Tot i que és cert que això pot canviar, ara per ara
Bescanó és un poble segur.
Algú es pot preguntar si el nostre poble seria més segur si tinguéssim policia local. La resposta és que probablement no, perquè està demostrat que pobles amb policia tenen molts més
actes delictius que els que no en tenen.
El fet que puguem considerar segur el nostre poble es basa en
raons sociològiques i urbanístiques: en crear una autèntica sensació d’ordre i en el fet que al nostre poble hem treballat molt
els comportaments dels grups que poden generar problemes i
els comportaments i les actituds que poden alterar la convivència i les molèsties. Tot això tenint en compte que als pobles
com el nostre els principals problemes són de convivència i de
possibles bretolades ocasionades per mainada, jovent i moltes
vegades també per no tan joves.
Sempre hem estat atents des de l’inici als problemes que han
anat sorgint. Hem dialogat, hem demanat el suport dels tècnics, dels assistents socials, dels educadors de carrer i de la mateixa policia. Els resultats d’aquestes actuacions fins avui són
bons. Tampoc volem deixar de comentar la gran col·laboració
ciutadana que hem tingut. Ens ajuda molt a tenir coneixement
dels problemes abans que es cronifiquin.

Però estàvem prou segurs abans? Fa molts anys que hi ha
punts de venda de droga massa a prop del nostre jovent. Fa
tres anys que tenim institut i encara no s’han pintat els passos de vianants ni s’ha senyalitzat l’entorn. Hi ha molts elements que poden fer del nostre poble un entorn segur i fa
molts anys que ens en fallen.
Ens diran, com sempre, que s’ha augmentat la vigilància
dels Mossos d’Esquadra, però el cert és que hi ha el mateix
nombre de mossos fent el que han de fer, o sigui que els governants només ens donen una falsa sensació de seguretat.
A cada campanya electoral, des de fa 25 anys, CiU promet
per escrit que desplegarà policia municipal. Durant tots
aquests anys de bonança econòmica en què CiU ha governat hi ha hagut els diners necessaris per crear un servei de
policia municipal 24 hores al dia i 365 dies l’any, però no
s’ha fet. S’ha prioritzat construir grans edificis que ara només podem mantenir després d’haver augmentat un 40%
l’impost de béns immobles (contribució 2012).

Però la clau de tot plegat és el diàleg, molt de diàleg per resoldre problemes. Proposar una bona oferta d’activitats extraescolars que siguin una continuació de les que es fan a l’escola i
a l’institut. Activitats que ajudin a formar els nostres nens i joves inculcant els valors del respecte per les persones i les coses
que són de tots demanant responsabilitats si escau. Aquí voldria fer un reconeixement a totes les persones responsables
d’aquestes activitats, així com als mestres i educadors per la seva implicació a fer possible que la convivència i la pau social no
siguin només un tema policial, sinó que siguin un tema de poble, és a dir de tots. I tots plegats hi podem fer molt, tot prenent
part activa en els problemes.

Al nostre entendre, el que cal és fer un ús correcte del pressupost del poble. Posem un exemple. Ara mateix es contracten empreses de fora del poble per fer poda d’arbres als
carrers, manteniment de jardins i parcs, instal·lació de
llums de Nadal, moltes obres de manteniment i construccions (l’arxiu municipal ha costat 700.000 euros i no hi ha
treballat ningú de Bescanó)... Si tota aquesta feina la fes
gent del poble treballant cada dia a diferents indrets dels
nostres quatre nuclis de població, donaríem feina a famílies
que ara no en tenen i a la pràctica tots actuarien de vigilants
municipals, perquè tots ens coneixen i d’una manera natural vigilarien cada dia les nostres propietats. Aquesta major
presència de veïns del poble treballant pel poble generaria
un efecte dissuasiu davant qui pretén infringir la llei i alhora crearia un clima de confiança i seguretat al nostre entorn.

I per acabar, cal que manifestem el nostre reconeixement a la
bona feina dels Mossos d’Esquadra, perquè la seva predisposició a ajudar en aquesta manera de fer ens dóna un gran suport.
I també per donar resposta des d’un punt de vista policial a totes les necessitats del nostre poble.

És hora, doncs, d’utilitzar els escassos diners públics per
crear un servei de vigilància municipal i tantes altres feines
diverses per a aturats del poble, a fi de crear riquesa a les famílies i donar-nos major seguretat a tots. Als nous temps
calen noves polítiques.

Si voleu podeu fer-nos arribar les vostres preguntes a: lapilastra@bescano.cat
20

PILASTRA_abril2013:Maquetación 1 07/04/13 12:46 Página 21

Llorenç Batallé i Salló 1924-2010

> Per Rosa Torrijos. Fotos d’Ester Rubirola

> En Llorenç del cal Bosser

Va néixer el 12 de desembre del 1924 i va morir el 22 de gener del 2010.
Era el segon de cinc fills (quatre nois i una noia) del matrimoni entre en Pere i l'Emília
de cal Bosser.
En Llorenç es va casar amb una estanyolenca, l'Asunción Rigau i Serarols. Va tenir una
filla, dos néts i tres besnéts.
Va treballar de paleta des dels tretze anys fins que es va jubilar, als 62.
Després de la guerra, va ser l'encarregat de reconstruir la teulada i el campanar de
l'església de Sant Llorenç. Va trigar tres anys a acabar les obres de rehabilitació
En Llorenç ens espera tot escoltant la ràdio. Fan esport. S'aixeca per saludar-nos i
m'allarga la mà, una mà ferma i dura de
tant treballar el ciment i la calç. Una mà
desgastada amb el pas del temps. Però
darrere aquesta rudesa hi ha una mirada
amable, un home conformista i sobretot
un home valent que ha hagut de treballar
de sol a sol però que mai ha lamentat la
vida que li ha tocat viure.
Els pares d'en Llorenç vivien a can Santa-

na, on feien de masovers. Quan van poder, van comprar dues vessanes de terra
a prop d'on hi ha ara la benzinera i hi van
construir una casa. Aquesta casa se la coneix per cal Bosser perquè antigament els
pagesos s'associaven en germandats per
poder-se ajudar mútuament a canvi d'una petita quota. L'avi era el bosser. «El
besavi ja formava part d'una societat d'aquestes i l'avi, que era fill de
Vilanna, en va fundar una a Bescanó, i es va dir la Germandat de Sant

Esteve. Era una gran ajuda per als
pagesos, ja que gestionaven els diners i podien fer petits préstecs o
els guardaven diners per a la jubilació, perquè abans no existia
aquest concepte. Ell era el que ara
en diríem el caixer o tresorer, que
llavors es deia bosser. D'aquí ve el
nom del mas...»
El pare va morir quan ell encara anava a
escola, així que ben aviat va començar a
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Llorenç Batallé i Salló 1924-2010
fer d'aprenent de paleta i quan arribava a
casa encara havia d'ajudar amb les feines
de pagès. Per tant, només anava a estudiar una mica als vespres amb el mestre
del poble. «Vaig anar a escola a l'edifici on ara hi ha l'ajuntament, però
no sé per què amb mi es van fer un
embolic i em va tocar anar amb els
grans. Per tant, sempre vaig ser el
més petit de la classe i estudiava a
baix en comptes de dalt, que era on
hi havia els petits. Al pati jugàvem a
bitlles i boles i teníem un equip de
futbol que es deia Els Vanguardistes. Jo n'era el defensa.»
Entre la mort del pare i l'esclat de la
Guerra Civil, a cal Bosser s'havia de treballar tothora perquè faltaven diners. En
Llorenç era un xicot ben valent i ajudava
al camp, amb el bestiar i fins i tot ajudava
la mare a pastar la farina per fer el pa. Un
cop la massa estava feta l'anaven a enfornar a casa d'uns parents que vivien a can
Gansola. Un dia, a l'altura de can Selló,
els nacionals van començar disparar-los.
«Havíem d'esquivar les bales. La
mare va haver d'estirar-se a terra.
Pobra dona, estava ben espantada.
L'oncle, que aquell dia també venia
amb nosaltres, la va haver de collir
a ella a un costat del camí i el cistell
del pa a l'altra punta! Quan es van
cansar de disparar els vam preguntar si eren d'en Franco o d'en
Negrín. ‘Somos de Franco y mejor
no vengan por aquí porque un día
no tendrán tanta suerte.’ Jo els
vaig dir que les bales passaven de
llarg perquè ja ens coneixien... I per
sort sempre va ser així, perquè no
va ser la primera vegada ni l’última
que vam haver d'esquivar bales!»
La primera vegada que va veure una pesseta va ser quan els nacionals li’n van

donar una a canvi d'unes gallines. Cal
Bosser havia allotjat nacionalistes i republicans i mai cap dels dos bàndols els va
robar o saquejar. «Els nacionalistes
venien de Salt, tot i que a Bescanó
també n'hi havia. Els vam vendre
dues gallines i em van donar un bitllet d'una pesseta. No n'havia vist
mai cap, de bitllet.»
Per sort era massa petit per anar a files,
però de la mili no se'n va escapar. «La
mili em va tocar a l'Àfrica i allà em
van privar de parlar català amb els
meus companys, i tampoc ens deixaven ballar sardanes. M'hi vaig
estar tres anys. Al final parlàvem
millor el castellà que ells, però nosaltres era per força, no per gust.»
A en Llorenç, amb només tretze anys, li
van oferir de fer d'aprenent de paleta
amb en Josep Frigolé (l'avi Mateu), que
havia desertat i acabava de tornar de
França. En Mateu havia d'aixecar de nou
el negoci i buscava gent per treballar.
«Vaig començar d'aprenent, més
endavant vaig fer de manobre i encara vaig poder pujar a capatà. Em
tenia confiança perquè sabia que
era molt complidor.»
Un dels capítols que més recorda és quan
es va encarregar de refer el campanar de
l'església de Sant Llorenç, que havia quedat destrossat durant la guerra.
«Després de la guerra hi havia molta feina per fer perquè tot estava
destrossat. La teulada de l'església
es va haver de fer nova i del campanar no en quedava res. Primer vam
haver de buscar els fonaments antics del campanar i amb totxos i
rajoles de Montfullà el vam anar aixecant. El més difícil va ser fer
l'escala: vaig ser capaç de marcarla, però el meu oncle em va haver

d'ajudar a pujar-la. Vam trigar tres
anys a reconstruir l'església perquè només érem l'oncle, en Jordi
Tarrés, l'Enric (el noi d'en Xicu Paleta, que era molt trempat) i jo.
Però encara aguanta!»
També va fer algunes fàbriques a Salt i a
Bonmatí, alguns xalets a Girona i moltes
cases al municipi. Una d'aquestes cases
que construïen va ser a Estanyol, on sempre veia passar una noia que encara
anava a estudi i que li agradava molt.
«Vaig començar a acompanyar-la
fins a casa seva. M'agradava molt...
Saps per què? Perquè era de les
maques..., de fet era la més maca!»
De fet, era tan maca que s'hi va casar.
L'Asunción era una de les filles dels masovers de can Cendra d'Estanyol i
després d'un temps de festeig i de ballar
molt a les sales de ball dels voltants es van
casar. «Vam convidar cent persones
i van menjar arròs i rostit i vam
anar de viatge a Barcelona. Vam tenir una filla, la Roser, que ens ha
donat dos néts i tres besnéts.»
En Llorenç va patir molt quan l'Asunción
va emmalaltir a causa d’un càncer.
«Aquella nit em va demanar que
dormís al seu costat, li vaig fer un
petó de bona nit i ja no va veure
sortir el sol. Vaig trucar al seu metge i li vaig dir que m'havien matat la
dona perquè haurien d'haver vist
que la pobra no podia aguantar les
sessions de quimioteràpia.»
Abans de marxar, en Llorenç em diu que
a vegades li falla la memòria però que recorda moltes de les cases que ha construït
al poble, i me les comença a anomenar...
Jo, la veritat, no l'escolto gaire perquè
cap casa em sembla important després
d'haver reconstruït tota una església!
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Joan Esteve i Badosa - 1928

> Per Rosa Torrijos. Fotos d’Ester Rubirola

> En Joanet de can Viader
En Joan va néixer al Pla de Sant Joan, a Sant Martí de Llémena, el 17 de març de 1928.
Els seus pares, en Magí i la Francisca, van tenir dos fills, en Joan i la Maria.
El pare va morir quan ell era petit i la mare es va tornar a casar i va tenir tres fills més: en
Josep, en Pere i l'Angelina.
De petit va viure a cal Campaner, al carrer Sant Sebastià i sempre va treballar a l’explotació
de fruiters de can Viader de Bescanó i també va viure allà durant quinze anys.
Es va casar amb la Mercè Puig de Sant Gregori i va tenir dues filles. També tenen tres néts:
en Xavier, en David i la Cora
En Joanet és un home amb sort perquè
del que li agradava en va fer un ofici.
Aquell noiet que ajudava a l'hort de casa per no haver d'anar a escola va
aconseguir poder treballar els camps
de fruita tota la vida i ser feliç entre po-

meres, pins i presseguers.
En Joanet no recorda el seu pare perquè
va morir quan ell encara no tenia ús de
raó. Tampoc recorda el dia que va venir
a viure a Bescanó, perquè només tenia

tres o quatre anys i havia estat malalt
força temps. Però sap que el primer lloc
on es van instal·lar va ser a can Ventura,
que era la casa del campaner, al carrer
Sant Sebastià. «El campaner era un
home de molts oficis i poc benefi?
?
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Joan Esteve i Badosa - 1928
ci. Arreglava rellotges, tocava les
campanes i feia tot el que podia i
més... però de quartos en tocava
ben pocs.»
Quan en Joan va venir a viure a Bescanó, tot eren camps, vinyes i masies. «El
poble era molt petit i tothom treballava al camp, tenia bestiar o bé
treballava un munt d'hores a la fàbrica. Per sort, el cap de setmana
podíem anar a ballar a Estanyol,
Anglès o Sant Gregori. Per la festa
major de Bescanó hi havia un envelat amb orquestes molt bones,
aquí venia lo bo i millor!»
En Joanet encara porta a dins aquell
trapella que s'enfilava als arbres a caçar
nius o que es passava hores jugant a bolins en comptes de fer els deures que el
mestre li havia encomanat. Els ulls li
brillen quan recorda, amb molta claredat, que al pati jugaven a cavall fort,
xarranco i a bolins, i que preferia jugar
que estudiar. I sempre que podia es
quedava a casa per ajudar a l'hort en
comptes d'anar a escola. «Érem força
nens, tots els nens del poble i un
sol mestre. El senyor Comas no
donava l'abast el dia que hi anàvem tots. I a mi no m'agradava pas
anar a escola. No es podia esperar
gaire res de nens que l’única cosa
que volien fer era jugar a futbol i
caçar nius», ens explica rient.
No sé què són els bolins; l’hi pregunto i
comença a dibuixar un quadre a terra...
«No saps què són els bolins? Mira... Primer fèiem un requadre i el
dividíem amb una ratlla. Cada jugador hi posava una bala petita
que en dèiem bolí i havies d'inten-

tar treure-les fora del requadre. Si
ho aconseguies, guanyaves els bolins dels altres i eres ric!»
També li ve el record de quan s'havien
de refugiar a la volta de sota l'escala de
casa perquè sentien els avions bombardejant Girona. «El pare ens tapava
amb un davantal molt gros que
tenia per menar el bestiar. Primer sentíem els avions i després
un estruendo molt fort. Eren les
bombes que queien a Girona.
Passàvem molta por perquè no
sabies mai si també en llançarien
al poble.»
Un cop acabada la guerra el que més el
va fer patir va ser la gana. Can Ventura
era una casa petita i amb poca terra, per
tant no donava prou per viure del camp
i el bestiar tot l'any. «Els hiverns es
fan molt llargs quan l'estómac està buit i no hi ha gaire res per
posar-te a la boca.»
En Joanet va fer la mili a Barcelona.
Quan portava un any i mig li van donar
un permís i va tornar a Bescanó. Els de
can Viader li van oferir feina a la finca.
«Llavors cultivaven préssecs, i jo
havia de transportar la fruita fins
a Girona amb un carro. Aquella
feina em va agradar molt. I quan
em vaig lliurar de la mili m'hi vaig
quedar. El jefe, el senyor Joan de
can Viader, em va dir que si em casava amb una bona dona
m'arreglaria la casa dels masovers i m'hi podria instal·lar. Així
que m'hi vaig quedar. Des de llavors em van començar a dir
Joanet per poder diferenciar un
Joan de l'altre.»

Es va casar amb la Mercè Puig de Sant
Gregori. El dinar va ser molt sonat perquè van menjar canelons, pollastre
rostit, pastís i fins i tot van acabar la festa amb ball i cava! De viatge de nuvis
van fer una sortida a Montserrat i Barcelona.
Durant quinze anys van viure a can Viader. Allà van néixer les dues filles del
matrimoni, la Mercè i la Margarita. A
aquesta última li van posar el nom de
l'ermita que hi ha al davant de can Viader. A la Mercè, però, no li va agradar
mai viure allà. «Jo hi estava molt bé.
Vam canviar els préssecs per pomes i peres i també treballàvem al
bosc. Jo duia la fruita amb tractor
als magatzems. Abans venien temporers d'Almeria per collir la
fruita i un cop acabada la feina
marxaven. Ara vénen del Marroc
o de Gàmbia i ja no marxen... A mi
em pagaven bé, però, és clar, la
Mercè havia de treballar a la fàbrica, fer de minyona i cuidar la casa i
la mainada. Jo ja ho entenc, era
massa feina per a ella sola. Així
que als anys setanta vam comprar
un pis i ens hi vam traslladar. Però
jo vaig seguir treballant al mas.»
Quan en Joanet es va jubilar va seguir
treballant perquè no sabia què més podia fer. «No ho digui, que vaig
seguir treballant, que és il·legal!»,
ens demana rient.
Ara sempre que pot encara va a l'hort a
plantar, regar i collir les verdures. No
sap estar parat i si pogués seguiria treballant perquè per a en Joanet treballar
la terra és símbol de felicitat. Un home
amb molta sort!
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Bescanó petit

La Pilastra - abril 2013
> Per la bibliotecària

> Biblioteca

Moltes novetats a la
Biblioteca
Les sessions de contes han tornat a la Biblioteca i amb el nou any
també hem fet un curs de tauletes i una xerrada sobre com utilitzar
internet d’una manera segura
Vam començar el divendres 22 de febrer
amb un Taller de monstres. Va ser un
èxit i la biblioteca es va omplir de nens i
nenes que volien tornar a veure l’Albert
Quintana.
Vam seguir amb Contes plens de llops el
dia 15 de març.
Vam continuar el divendres 5 d’abril
amb un Homenatge als Germans
Grimm amb en Llorenç Carreras i la
Lourdes Macau, veïns de Bescanó, i el 10
de maig Va de Contes ens portaran Bruixes, pocions i baretes màgiques.

També cal dir que el dia 16 de febrer es va
fer un curs sobre el funcionament de tauletes (tablets), amb un total de 12 participants, i el 14 de març es va oferir una
xerrada sobre internet segura, amb un
total de 22 assistents.
Volem recordar-vos que aquest any, com
l’anterior, per Sant Jordi tindrem novetats de novel·la i novel·la juvenil a la biblioteca.
I us informem que ja tenim pàgina web:
www.bibgirona.cat/biblioteca/bescano.
Us convidem a consultar-la.

> Pels monitors/es

> Bibliojocs

Diversió
assegurada
A mesura que el fred va
arribant, els nens i nenes
tornen a la Bibliojocs, on
gaudeixen de tardes ben
entretingudes, jugant i
aprenent
La Bibliojocs obre les portes per a
tots els nens de Bescanó de 3 a 7
anys. Els recollim a la sortida de
l'escola i els proposem diferents
maneres de gaudir del temps lliure, fent tallers, jocs i compartint
activitats amb els companys.
Ara ja ha arribat la primavera i
amb ella diferents opcions ben divertides. Començarem a fer sortides a l'exterior per potenciar el
contacte amb l'entorn, anirem als
parcs, al pavelló, a la muntanya...
Aquests últims mesos hem tingut
contacte amb el món dels colors:
hem passat tardes fent de químics, pintors, inventors, etcètera.
El que més ens ha agradat ha estat el resultat: hem decorat la Bibliojocs al nostre gust, fent-la
més acollidora i més nostra.
Totes aquestes activitats ens permeten créixer i aprendre de nosaltres i dels nostres companys.

Un moment de la xerrada sobre la seguretat a internet.

Fotos de la sessió de contes Un taller de monstres amb l’Albert Quintana.
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> Per les educadores

> Llar d'Infants Bescanó-nins

Els reis del carnaval
Els pares i mares participen en el carnaval de la llar d'infants Bescanó-nins
decorant la Sala Polivalent

Els pares, mares i educadores després de decorar la Sala Polivalent.

La primavera és aquí,
les flors surten pel camí.
Els ocells han arribat
i nosaltres estem molt esverats!
L’hivern enrere hem deixat,
Carnestoltes se n’ha anat.
I de tan bé que ens ho hem passat,
molts records ens han quedat.
El tió, de la muntanya va baixar,

Els papes i mames
ens van voler sorprendre:
la Sala Polivalent van decorar
i una gran festa van celebrar!

Un camió va arribar
i molta festa ens va portar,
ja que dalt d’aquest camió,
i saludant l’afició,
arribava el nostre amfitrió...:
Carnestoltes en persona,
per fer-nos passar bones estones!

Un bon dia, al dematí,
la porta del pati es va obrir.

De moment, fins aquí hem arribat,
Salut i fins aviat!

i al costat de l’institut el vam trobar.
Els patges, caramels ens van regalar
i nosaltres la carta els vam donar.

Diuen que... no els han vist mai sortir junts de l'hospital però
les mirades i els silencis que es dediquen ho diuen tot.
Rumors 2013.
Diuen que... el viatge a les Bermudes d’en Lenny i la Claire
Ganz ha servit no només per desaparèixer del mapa uns
quants dies, sinó també per arreglar una certa situació que
podia haver acabat en divorci. Rumors 2013.
Diuen que... han vist el candidat a senador per l’estat de
Poughkeepsie, l’excel·lentíssim Glenn Cooper, al club de tennis
acompanyat per una senyoreta que no era precisament la
Cassie Cooper... Rumors 2013.
Més informació a: www.teatrebescano.cat
26
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> Llar d'Infants El Carrilet

> Per les educadores

De Nadal a
carnaval,
set
setmanes
per igual
El refrany diu que «De Nadal
a carnaval, set setmanes per
igual», però nosaltres ho
hem fet durar molt més!
Aquests darrers mesos a la
llar hem estat de
celebracions, perquè ens
agrada poder gaudir de les
nostres festes i tradicions.
Per aquest motiu el Nadal i el
Carnestoltes han estat els
protagonistes de la festa
durant molts i molts dies!
Per Nadal vam fer cagar el tió amb
els nens i nenes i també vam convidar els pares i mares a participar en
el ja tradicional taller de fanalets per
anar a esperar el Reis d'Orient.
El Carnestoltes va arribar a l’escola i
ens va deixar roba i complements
per disfressar-nos durant unes setmanes. A més a més, vam fer-nos
una disfressa molt divertida. Aquest
any ens vam disfressar de tempesta!
No cal dir que ens ho vam passar d’allò més bé! Mireu, mireu que macos
que estem...

Els nens i nenes d'El Carrilet, disfressats de tempesta.
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> Pels alumnes i mestres

Excursions
a Barcelona
i passejades
per Bescanó
Els de P5 han après molt del
poble a través d'una jornada
passejant pels indrets més
característics de Bescanó.
Els alumnes de 4t han anat
més lluny, concretament a
Barcelona, a conèixer obres del
famós arquitecte Antoni Gaudí
Els de P5 coneixem Bescanó
El dijous 21 de març, els/les alumnes
de P5 vam anar a passejar i dibuixar
racons de Bescanó.
Vam començar per l’ermita de Santa
Margarida i després vam anar al riu
Ter. Seguidament, vam arribar fins al
parc de l’Ajuntament, on vam dinar i
jugar una estona. Vam acabar la jornada anant a veure l’ermita de Sant Sebastià. El dia va ser esplèndid, tot i que
vam arribar ben cansats/des i acalorats/des!
Els alumnes de 4t hem anat a
Barcelona
El 28 de febrer els alumnes de 4t vam
anar d’excursió a Barcelona a veure
obres de Gaudí.
Després de dues hores de camí vam visitar La Pedrera. La nostra guia es deia
Alba i ens ho va explicar tot molt bé.
Vam veure les golfes, el terrat i un pis
de fa 101 anys. El que ens va agradar
més va ser La Pedrera.
Anant amb autobús vam veure la Sagrada Família i la Casa Batlló i després
vam anar al Parc Güell a dinar.
Feia molta fred! Vam veure la plaça
dels bancs ondulats, la plaça de les 86
columnes i el famós drac.
Tornant vam veure la pel·lícula d’El rei
Lleó i quan vam arribar a Bescanó
queia pedra.
Aquesta sortida ens va agradar molt!
Si l'haguéssim de puntuar, tots li posaríem un 10.
28

Els/les alumnes de 4t al Parc Güell i els nens i les nenes de P5 al parc de l'Ajuntament.
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> SI La Miquela

> Per Laia Martínez Turon , 3r d’ESO

Comenius: Let’s Create
Aquest any la SI La Miquela ha tingut la gran oportunitat de participar en un projecte internacional
anomenat Comenius Multilateral, en el qual, simultàniament, també hi estan implicats altres
instituts de la República Txeca, Polònia i Turquia. Però què en sabem, d’aquest projecte? L’alumna
de tercer d’ESO Laia Martínez Turon ens ho explica
Al projecte se li va donar el nom de Comenius perquè és el cognom en llatí d’un
important teòleg, filòsof i pedagog del
segle XVI, Jan Komensky, nascut a l’actual República Txeca. Ell creia plenament en la importància de l’educació per
millorar la societat; segons ell, l’educació serveix per desenvolupar totes i cadascuna de les potencialitats humanes.
Bé, Comenius també és una beca europea amb la qual es dóna l’oportunitat als
alumnes de certs instituts europeus de
viatjar a altres països i així poder conèixer la seva cultura, la seva societat... El
projecte també afavoreix la cooperació
entre centres educatius i la utilització de
l’anglès com a llengua de comunicació
única i principal.
Aquest curs, a la SI La Miquela de Bescanó, hem tingut l’honor de ser escollits
per participar en el projecte. Normalment la Unió Europea dóna diners per a
24 mobilitats o, el que és el mateix, per a
12 alumnes, però al nostre institut no
han cregut just donar l’oportunitat només a 12 alumnes i, per tant, ens han
obert les portes a tots, i encara que potser no ens sortirà gratis del tot, tenim la
gran sort de poder gaudir-ne tots. Per això estem fent tot el possible per recaptar
diners: per exemple, com mostra la
imatge, vam participar a la Fira de l’Embotit venent samarretes per, així, recollir
diners per al nostre viatge.
El projecte el treballem una hora a la setmana a l’assignatura d’Emprenedoria.

Els alumnes venent samarretes a la Fira de l’Embotit.

En aquesta assignatura el que ens ensenyen és el funcionament d’una empresa,
tots i cadascun dels passos que cal seguir
per crear una empresa, de la manera
més real possible. És així com fins i tot
nosaltres hem creat la nostra pròpia empresa, amb la qual estem veient els pros i
els contres i les facilitats i dificultats de
fundar-ne una.
La nostra empresa es diu Nacuro, nom
que està format a partir de les paraules
en anglès Natural Curative Oil. El producte més destacat de l’empresa és l’oli
de cop i les seves variants. Simultàniament, a la República Txeca, Polònia i

Turquia també estan fent el mateix, però
amb productes diferents.
A l’abril tenim previst viatjar a la República Txeca i al juny a Polònia, i el curs
que ve visitarem Turquia. Les estades
seran d’una setmana. Als matins anirem
a l’institut i a les tardes farem una mica
de turisme per conèixer millor el país.
En totes i cadascuna de les mobilitats tenim previst dormir a casa de famílies
d’acollida i així veure’ns obligats a fer
servir l’anglès com a llengua de comunicació.
Estem molt il·lusionats i engrescats. Serà i és una gran experiència.
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> Pels alumnes i mestres

> INS Vallvera

El Vallvera, seu de la trobada anual
d'Animació Sociocultural
El mes de març passat, l'INS Vallvera va ser l'escenari de les darreres trobades d'Animació
Sociocultural de Catalunya.
També cal destacar que els alumnes de 4t d'ESO han creat un club de lectura i que l'alumna
Widad El Mhamdi ha quedat finalista del IX Concurs Preuniversitari de la UIC amb el seu
treball de recerca «Les cardiopaties congènites»
Trobades d’ASC
El dijous 21 de març, l'Institut Vallvera
de Salt, concretament la Família de Serveis a la Comunitat del mateix centre,
va organitzar des del crèdit de síntesi
del cicle d'animació sociocultural la
Trobada d'Animació Sociocultural de
Catalunya. Aquesta trobada s'ha anat
organitzant rotativament entre diferents instituts de Catalunya que cursen
el cicle d'animació, i aquest any s'ha
portat a terme a l'Institut Vallvera.
L'objectiu és fer difusió de l'animació
en terres gironines i celebrar que ja fa
cinc anys que es fa el cicle al centre.
Aquell dia, ponents, professionals,
alumnat i professorat de diferents instituts del territori català van poder intercanviar experiències, recursos i
formació i debatre el futur d'un cicle
amb un perfil professional i competències cada cop més sol·licitades per diferents sectors econòmics.
TDR finalista
L’alumna de 2n B de batxillerat del centre va quedar finalista del IX Concurs
Preuniversitari de la UIC (Universitat
Internacional de Catalunya).
El dissabte 23 de febrer passat va exposar el seu treball de recerca, Les cardio?
?
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Club de lectura
El club de lectura INS Vallvera ha estat
creat per un grup de dotze alumnes de
quart curs d’ESO: Sara Attaouil, Najoua
Choukairi, Neus Vendrell, Andrea Orellana, Laia Delgado, Noelia Avilés, Maria Busquets, Melissa Alvez, Mar
Figueras, Aida Jordà, Carol Gonzalo i
Nawal Boubes.
Aquest club té com a objectius descobrir noves propostes literàries, compartir lectures entre l'alumnat, organitzar
col·loquis... Tot plegat es fa d’una manera amena per motivar els lectors a seguir llegint!

El cartell de la trobada d’ASC.

paties congènites, a la seu de la UIC, a
Barcelona, on va ser seleccionada com a
finalista dels premis. El 5 d'abril, juntament amb la resta de finalistes, haurà
tornat a fer l'exposició del seu treball
per aspirar al premi. En el moment de
tancar aquesta revista, encara no se sabia el resultat. Desitgem molta sort a la
Widad El Mhamdi.

Intercanvis amb alumnes txecs
Entre els dies 3 i 10 d'abril, els alumnes de primer de batxillerat del nostre
centre han marxat d'intercanvi cap a la
República Txeca. Dins el pla integral
de reforç de la llengua anglesa, aquesta
és una activitat clau. Els nostres alumnes aprofiten per poder parlar anglès
en un centre que el té com a segona
llengua oficial. Posteriorment els
alumnes txecs vindran a Catalunya a
viure una experiència diferent. Podran
conèixer el nostre entorn i els nostres
costums.
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Mas Llunès ha estat
durant molts anys el bar
de la urbanització amb el
mateix nom.

> Per Eva Batlle i Serarols

> Masies de Vilanna

Mas Llunès, antiga taverna catalana
Situada a la urbanització de Mas Llunès, és considerada una de les masies més
antigues d’aquesta zona. Per accedir al mas cal agafar el camí públic GI-540
Trullàs-Mas Llunès-Estanyol i el camí ral d'Anglès a Vilanna

Història del mas
Mas Llunès és una masia aïllada de dues
plantes i dos annexos, la pahissa i el graner. Està situada a l’entrada de la urbanització que rep el mateix nom, Mas
Llunès, en honor del mas.

març del 1898 no es recorda qui eren,
però a partir d’aquesta data va passar a
ser propietat de la família Feliu de Cendra. Era una família feudal que tenia
moltes propietats a les zones d’Anglès,
Estanyol, Sant Martí Sapresa i Vilanna.
Posteriorment, l’any 2003, Mas Llunès
va ser comprada per la família Casals,
actuals propietaris del mas. A partir d’aquesta data es van fer les reformes més
importants, com són ara la pahissa, la
terrassa i el teulat.

No se sap amb exactitud l’any de construcció del mas, però a partir de les dades dels actuals i antics propietaris que
han anat passant per Mas Llunès, la masia es va construir abans del 1893. Mas
Llunès conserva l’estructura de les masies catalanes de l’època i és un referent
important per als veïns de la zona.

Història familiar

Es té constància que han passat per la
masia, com a mínim, tres famílies de
propietaris diferents. Els amos fins al

L’any 1893, el besavi de la família Casals, actuals propietaris de la casa, hi va
entrar de llogater. Procedent d’Aiguavi-

va, el besavi de la família es dedicava a
treballar les terres de la mateixa masia i
el bestiar. Mas Llunès tenia en aquella
època molts camps amb avellaners i
horts que s’utilitzaven per a consum
propi. A més de la feina que portaven
les terres i el bestiar, Mas Llunès era
una antiga taverna catalana que va anar
passant de pares a fills. Així doncs, per
Mas Llunès han passat quatre generacions de la família Casals, tot i que només tres hi han nascut.
L’any 1973, el pare de l’Albert, que actualment porta el bar, va convertir la taverna en restaurant. En l’actualitat, els
pares de l’Albert estan jubilats, però encara ajuden el seu fill en les feines que
porta el mas.
31
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Anna Cabané durant
l'entrevista per al llibre
Vides de Bescanó l'any
2006. Foto: Ester Rubirola

> Per Rosa Torrijos

> El reportatge

La senyoreta Nita
Antigues escoles de Bescanó: de l'ensenyament de la
postguerra a la immersió lingüística
L'Anna Cabané i Costa, coneguda per tothom com la senyoreta Nita o Annita, va néixer el 30 de
desembre de 1912 a Mataró.
Va venir a Bescanó l'any 1944 per fer de mestra. Quan va arribar només hi havia tres mestres:
Josep Ruhí, Lluís Vigué i Maria Lluïsa Sunyer, i l'escola era on ara hi ha l'ajuntament, a can
Sambola.
La senyoreta Nita va esdevenir un pilar fonamental en la vida cultural i religiosa del poble
entre l’any 1945 i principi dels vuitanta.
L'any 1980 es va inaugurar la nova escola a la plaça de les Nacions, on la senyoreta Nita encara
va seguir fent de professora.
Va ser mestra durant trenta-vuit anys. Es va jubilar als setanta anys però va seguir vivint a can
Sambola fins que la salut li ho va permetre. Des de fa un temps s'està a la Residència Les Vetes
de Salt.
Va ser una dona emprenedora amb una gran capacitat per ensenyar i innovar. I a més, tal com
tothom recorda, la seva caritat i el seu geni eren infinits.
El desembre passat la Nita va complir 100 anys
32
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Tot i que està prou eixerida pels
seus 100 anys, la Nita no ens ha
pogut respondre a cap pregunta,
i per això ens hem posat en
contacte amb algunes de les
seves alumnes i companyes
perquè ens expliquin com era
ella i l'escola de Bescanó entre
els anys 1944 i 1982.
Així que teixirem els records i les
vivències d'una escola que ara
ens queda molt lluny a través de
les seves alumnes. Dolors
Laguna, Angelina Garriga, M.
Àngels Vilaplana, Rosa Roig i M.
Rosa Santiago i la seva
companya, la mestra Isabel
Frigolé, seran les encarregades
de guiar-nos a través del temps
perquè coneguem com
funcionava l'escola des de la
postguerra fins que es va
implantar el català a l'escola.
També reproduirem part de les
entrevistes que Pere Magrià i
Vicky Blanco van fer per a la
revista La Pilastra (publicada el
1979) i per al llibre Vides (editat
el 2007).
Algunes recorden clarament com la senyoreta Nita conduïa perillosament pels
carrers de Bescanó perquè era una mala
conductora. D'altres esmenten que quan
s'adormia a classe la perruca li quedava
mal posada. Unes quantes l'anomenaven
«la puput» perquè tot ho vigilava... Però
tothom coincideix que va ser una gran
mestra i una gran persona que va ser capaç de motivar l'alumnat i ensenyar-los a
ser millors persones a través dels estudis
i de la religió.
Però anem a pams i comencem pel
principi...
L'Anna Cabané era la petita de cinc germans. Sempre ha dit que la van cuidar
quasi com a filla única perquè hi havia
molta diferència d'edat amb la resta de
germans.
La seva mare va morir quan ella tenia 3
anys i la Maria, la seva germana, li va fer
de mare. «Era la meva mare, la meva germana i la meva amiga. El
meu pare, quan va saber que jo era
una nena, va dir que seria mestra.
Per mi que era profeta!»
I sí, va decidir estudiar magisteri gràcies
a una beca que li van concedir les germanes de la seva mestra. Va estudiar primer
en una escola de monges, al Sagrat Cor
de Barcelona, i més tard va entrar a l'escola Normal, que era on formaven els

Equip de mestres a mitjan anys setanta a l'escola de can Sambola.
A dalt: Isabel Frigolé, Lluís Vigué, Montse Bonet, Rosa M. Ríos i Carme Cuadrado.
A baix: Conxi, Carme Busquets, Anna Cabané, (desconeguda) i Justel.

mestres durant tres anys. Després d'un
interinatge curt a Sant Martí Sescorts
(l'Esquirol) i després de fer de mestra a
Hostalric, un conegut li va aconsellar que
anés a treballar cap a Girona, i se'n va
anar a Cruïlles.
A Cruïlles no comptava estar-s'hi massa,
però el tarannà empordanès li va agradar
prou i s’hi va quedar 10 anys. Les alumnes van resultar noies molt aplicades i
bones lectores. I, a més, a la zona es feien
moltes activitats que a la jove Nita li
agradaven molt.
Però ben segur que molts heu sentit
aquella expressió de «passar més gana
que un mestre d’escola», i la Nita no n’era una excepció. El seu sou no li donava
per a res i un dia tot queixant-se d'això a
un pagès aquest li va aconsellar que anés
a Bescanó perquè era una zona de regadiu i allà hi havia més diners...
Quan va arribar a Bescanó primer es va
instal·lar a can Llorà (a la plaça, on ara hi
ha l'estanc) perquè havia coincidit amb
una de les filles a Magisteri.
El col·legi ja era a can Sambola. L'edifici
constava de tres plantes: dues eren per a
les aules i a la planta de dalt hi havia les
estances dels mestres. L'escola, a més,
disposava d'un pati tancat i d’una era. A
la planta de dalt hi viurien les germanes
Cabané durant molts anys, la Nita i la
Maria.
Per a la Nita, la primera impressió de
Bescanó no va ser bona. «Valga'm
Déu, quina gent més atrassada.
Ens vàrem reunir i vàrem decidir
que hi havia molta feina per fer.

Primer de tot calia aconseguir que
els nens vinguessin a col·legi.» La
primera lluita va ser convèncer els pares
perquè portessin les nenes a l'escola, ja
que en aquell moment molts nois i noies
se saltaven les classes o no estaven escolaritzats perquè havien de cuidar els germans, fer les tasques de la llar, de l'hort o
del camp.
Això ens pot semblar una barbaritat, però cal recordar que estaven en plena
postguerra, que la fam era un dels problemes més greus, que hi havia aproximadament un 65% d'analfabetisme i
que, a més, no es diposava dels serveis
que ara són ben normals, com per exemple un sistema de control de l'assistència
a les classes, professorat especialitzat,
servei de guarderia o menjador.
A l'escola no hi havia tanta mainada com
ara perquè Estanyol i Vilanna disposaven
d'una escola pròpia. Tot i així, a l'aula de
la senyoreta Nita hi havia hagut més d'una cinquantena de nenes cursant els nivells superiors; les petites, les de primer
nivell, tenien la M. Lluïsa Sunyer de mestra. En aquell moment hi havia tres etapes escolars, però com que eren pocs
mestres les dues estapes finals les feia el
mateix professor. En el cas de les nenes
era la Nita, i en el dels nens, el senyor
Ruhí, que també era el director.
Les primeres alumnes que recorda són
la Pepita Sala, la Ferrer Crous i l'Angelina Sabench, i després vindrien l'Angelina Casadevall, la Carme Soler, la Teresa
Rovirola, l'Angelina Garriga, l'Enriqueta
Palou...
Segueix >>>
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Després van venir moltes més lluites:
instaurar estudis mercantils entre les
noies perquè no haguessin de fer d'obreres a la fàbrica, preparar-les per fer batxillerat a Girona i cursar així estudis
superiors, crear un menjador escolar i,
sobretot, preparar-les per ser unes noies
devotes en la fe cristiana.
Cal tenir en compte que la mestra impartia totes les assignatures: matemàtiques,
geografia, història, llengua, religió, etcètera. Lògicament, tot en castellà, perque
el català estava totalment prohibit. A
més, a la tarda, a la mateixa escola i amb
la mateixa mestra, les nenes feien classes
de costura i labors. I finalment calia ensenyar doctrina i catequesi. En aquest
àmbit la senyoreta Nita era una experta,
ja que era una fervent devota.
Mireu si era de missa que durant el mes
de juliol, que encara hi havia escola, els
nens i nenes havien de portar la bata llarga i mitjons perquè no se'ls veiés ni un
centímetre de pell perquè, segons la Nita,
ensenyar la carn era indecorós.

Foto antiga de can Sambola. Foto: Arxiu municipal.

La mainada anava a missa, resava l'ave
maria, feia l'àngelus i al maig celebraven
el mes de Maria..., i fins i tot havien de
resar el rosari. I quan feien la primera o
la segona comunió la seyoreta Nita els
acompanyava en aquest dia tan especial... En fi, que d'assumptes religiosos en
sabia un munt!
Es feien petits grups i cada setmana tocava a un equip de nenes netejar la classe.
«Escombrar, treure la pols o fregar. Ens ensenyaven a rentar els
plats, manualitats, punt de creu i
punta de coixí. La senyoreta Nita i
la seva germana eren molt hàbils
en totes aquestes tasques», ens explica una de les alumnes.
També és cert que existien favoritismes i
aquelles famílies que podien feien regals
als mestres i això influïa a l'hora de puntuar o de renyar. «Els mestres cobraven molt poc i, és clar, qualsevol
regal era benvingut. Però algunes
eren ben favasses i en canvi sempre aprovaven», recorda encara una
alumna.
En aquella època es feien ben poques excursions. Per dijous gras anaven a la font
Picant de Sant Gregori o a l'ermita de
Santa Anna. Quan arribaven als 12 anys
(edat que acabaven l'escola) portaven les
nenes a visitar les fàbriques locals perquè
allà és on moltes d'elles acabarien treballant. Per aquest motiu la Nita va decidir
crear un curs de comerç mercantil, perquè algunes d'elles poguessin treballar en
despatxos en comptes de les fàbri34

Les mestres Anna Cabané i Maria Lluïsa Sunyer, brindant en el casament de
Lluís Comamala i Dolors Laguna. 28 d'octubre de 1963.

ques. Aquesta instrucció podia durar un
parell d'anys.
També va crear un quart nivell per a
aquelles noies que eren més trempades,
perquè sortissin més preparades de l'escola i poguessin anar a Girona a fer la superior. Tot i que ben poques ho podien
fer, ja que no hi havia gaires cases que
s'ho poguessin permetre.
Cap a mitjan anys seixanta s'hi va incorporar la Isabel Frigolé, una jove mestra
nascuda a Bescanó. «La Nita era molt
presumida, li agradava vestir bé.
Però era tant de missa, que deia
fins i tot als mestres com havíem
de vestir i quines pel·lícules havíem d'anar a veure! Quan es van
posar de moda les faldilles de tubulars s'escandalitzava i s'enfadava
perquè érem unes indecents. En
aquest tema era una mica exagera-

da, però per tota la resta era una
mestra que valia un imperi. Era
molt caritativa, sempre ajudava a
qui ho necessitava. A més va ser
molt innovadora, volia canviar les
coses», explica la Isabel.
En aquell moment els col·legis ja eren
mixtos i, per tant, els nens i les nenes
anaven junts a les aules i feien el que se'n
deia l'Enciclopèdia, que era dividir les
hores en diferents assignatures: aritmètica, naturals, geografia, història... I a la
tarda seguien amb les labors i feien els
deures.
Les classes eren molt nombroses, i de
mica en mica es van anar incorporant altres mestres, com ara la Montse Bonet,
la Rosa M. Ríos, la Carme Busquets o la
Carme Cuadrado, que va substituir Josep Ruhí a la direcció. D’aquesta manera, cada professor podia tenir un sol
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nivell i es van instaurar els cursos per
edats tal com els coneixem ara: primer,
segon, tercer, quart...
La Nita es va treure el carnet de conduir,
però era molt mala conductora i tothom
s'apartava quan veien el seu Seat 600 de
color beix. Era un perill públic!
Un dia, tot mirant l'era de can Sambola, a
la Nita se li va ocórrer que estaria bé muntar un menjador escolar per als nens i nenes de l'escola, i amb l'ajut de
l'Ajuntament i alguns fons privats es va
poder tirar endavant. Un pas més! Ara
l'escola ja tenia menjador...
Can Sambola quedava petit i el nou consistori es va plantejar construir unes noves escoles, que es van estrenar la
primavera del 1980 a la plaça de les Nacions.
Aquest va ser un gran canvi que, afegit a la
immersió lingüística i a altres reformes, va
transformar aquell ensenyament arcaic en
un món escolar molt més modern. «Jo
opino que no s'ha d'ensenyar el català com qui ensenya el francès. Tot
s'hauria d'ensenyar en català.»

Celebració dels 50 anys de mestra.

I sí, la senyoreta Nita seguia sent mestra a
l'escola i es va adaptar molt ràpidament
als canvis. Al cap i a la fi ella vivia per ensenyar... «No he set res més a la vida
que mestra. No sé fer res més, no he
tingut temps ni m'he recordat de la
possibilitat de ser mare. Vaig tenir
un nòvio que em va dir que havia de
triar entre ell o ensenyar. I el vaig
engegar a fer punyetes!»
No va voler ser mai directora perquè reconeixia que no tenia les aptituds que s'havien de tenir. I tot i tenir punts per anar a
qualsevol altre lloc, va optar per quedar-se
a Bescanó perquè amb el temps s'havia
enamorat del poble i de la gent. «Hi estic
bé, a Bescanó. És un poble que està
a prop de la ciutat i ciutadeja una
mica, ja que en un poble massa poble potser no m'hi trobaria bé.»

La senyoreta Nita l'any 1979, quan es va estrenar la nova escola. Foto: Pere Magrià.

Quan es va jubilar tenia 70 anys i va poder
seguir vivint a la planta de dalt de can
Sambola. Un dia, però, va ensopegar amb
l'estora de casa seva, va caure i no es va
poder moure fins que una veïna la va trobar al cap de tres dies. Arran d'aquest fet
va decidir anar a viure en una residència
de Salt.
En Pere Magrià li va fer una entrevista el
setembre del 1979. Quan es va acomiadar
de la mestra, li va desitjar que per molts
anys estigués entre nosaltres, i ella li va respondre: «Mercès, Pere. Déu t'escolti.»
I tant que Déu l'ha escoltat: li ha donat el
premi de viure més de 100 anys!

La Nita pocs dies després de complir 100 anys.
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Angulo a la zona del Raval de Bescanó.
Foto: Lluís Romero

> Núria Angulo i Roig

> Per Rosa Torrijos

«Un advocat ha de ser una persona
propera a qui puguis confiar els teus
problemes siguin del tipus que siguin»
La Núria és advocada, és una dona emprenedora, amb molta energia, que s'ha fet gran viatjant i
treballant per Europa. Ella desprèn confiança i positivitat per tots costats. Podríem dir que la seva
manera de ser trenca els esterotips d'advocat pretensiós i inabastable.
Li agrada vestir bé i està acostumada a les càmeres i les entrevistes, però és molt senzilla, tan
senzilla que ens diu que cal valorar cada moment que vivim perquè totes i cadascuna de les nostres
vivències i de les persones que coneixem ens fan aprendre alguna cosa que poden esdevenir clau
més endavant en el transcurs de les nostres vides…, de manera que podria ser que allò que et va
dir aquella persona que vas conèixer un dia al metro de París i que no et va semblar prou
important, algun dia ho puguis utilitzar en una negociació, en un problema personal o per guanyar
un judici. Si no, mireu la pel·lícula dirigida per Danny Boyle «Slumdog Millionaire»...
La Núria actualment parla, a banda de català i castellà, sis llengües més: anglès, francès, alemany,
holandès, italià i es defensa prou bé amb el rus.
Li agrada viure al poble perquè diu que és un lloc tranquil on la gent és afable i agradable, on pot
passejar i córrer, que són, juntament amb la lectura, les aficions que té.
36
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Per què vas voler ser advocada?
Al principi volia ser diplomàtica, perquè
sempre he volgut viatjar. Després, mentre estudiava la carrera, vaig entendre
que la meva vocació era exercir algun dia
com a advocada.
Quin és el primer viatge que recordes?
Crec que tenia disset anys. Vaig anar a
Irlanda per aprendre anglès.
Per què aquest interès per veure
món?
Sempre dic que vaig agafar la síndrome
del Quixot. M’agradava molt llegir, sobretot biografies de dones del segle passat, i quan arribava a les meves mans un
llibre que parlava d'alguna ciutat estrangera, m’entraven unes ganes irrefrenables d’anar-hi i reviure tot allò que havia
llegit. Després del primer any d'universitat vaig pensar que allà no trobava els
meus ideals i vaig decidir voltar món a
veure si els trobava...
I on vas anar a buscar-los?
Primer a París. Allà m'hi vaig estar un
any estudiant dret i fent un curs de francès a la Sorbona. Dormia en una cambra
llogada que en deien chambre de bonne,
que seria com una habitació per al servei. No tenia ni bany... No portava gaires
diners, així que a l'estiu vaig tornar a casa i vaig treballar d'intèrpret. I quan vaig
tenir alguns diners vaig tornar a marxar.
I els estudis?
A París me'n van quedar algunes. Així
que vaig canviar de sistema. Per poder
seguir viatjant em vaig matricular a distància, a la UNED, i els exàmens els feia
a l'ambaixada espanyola d'allà on fos.
Pots fer-ho a qualsevol país d'Europa.
Però va ser molt dur...
I vas seguir viatjant, no?
Sí, a Alemanya, a Rússia... I quan em van

donar una beca per fer un curs de dret
internacional a l’Haia, me n'hi vaig anar.
I allà em vaig enamorar i vaig buscar la
manera de tornar a Holanda.
Allà vas exercir d'advocada?
No, no podia, primer perquè encara no
coneixia bé la llengua i segon perquè les
carreres de dret no són equivalents.
Hauria d'haver estudiat de nou. M'hi
vaig passar 11 anys i vaig treballar en diferents posicions, al Departament de Desenvolupament de Mercat d'empreses
multinacionals, però sempre que ho necessitaven feia d'assessora jurídica, però
només en llengua anglesa.
Com són els holandesos?
En el terreny personal, tot i ser del nord,
són molt amables i oberts, molt més que
els alemanys o els anglesos, però sempre
fins a un cert límit. No et deixen accedir
més enllà... Per tant tens més tendència
a fer-te amb els estrangers que es troben
en la mateixa situació. Jo vaig fer allà
molts amics d’arreu del món que es van
convertir en la meva família adoptada
quan vivia allà.
I com és treballar allà?
Allà vaig créixer molt laboralment, tot i
que també és molt fàcil. Les feines estan
ben pagades i et sents ben valorat. És
fàcil pujar i fer diners. Al cap de poc de
ser aquí em vaig adonar que tornava a
un país que anava enrere en comptes
d'anar endavant...
Per què vas escollir Bescanó per a
la teva nova etapa?
Perquè és un poble petit que em permet
fer caminades o anar a córrer. És molt
semblant a la vida que portava a Holanda. M'agrada perquè la gent és molt
simpàtica. Estic a prop de Girona i al
mateix temps puc fer moltes coses amb
el meu fill.

A més aquí vas començar a exercir
d'advocada, no?
Sí, finalment... Primer vaig treballar per
a una empresa com a assesora jurídica.
Però sempre m'havia fet molta ràbia tenir la carrera i no haver exercit amb plenitud. En una conversa amb un amic
que començava a fer d'advocat, vaig pensar que si ell podia, jo també! L'any
2009 vaig muntar el meu propi despatx,
AR Legal & Business.
Quins serveis doneu?
Tots els aspectes de dret civil, com ara
divorcis, temes de família, cobrament
d'impagats... Potser el que ens diferencia
de la resta és que donem assessorament
i suport jurídic a empreses estrangeres
que operen en el nostre país o empreses
locals que s'internacionalitzen.
Alguna victòria per destacar?
Sí, mira: últimament he guanyat un cas
d'un contracte de lloguer que tenia clàusules abusives, i a partir d'aquí me n'han
sortit d’altres de similars. Els meus
clients van signar un contracte de lloguer
per obrir un negoci en un centre comercial. L’establiment no va funcionar i es
van trobar que per deixar el local havien
de fer-se càrrec d’una demanda per incompliment de contracte que en aquests
casos pot arribar a quantitats de
200.000 o 300.000 euros...
La maleïda lletra petita...
Exacte, sovint no ens llegim prou bé allò
que signem i caldria recórrer a un expert
que ens assessorés sobre les conseqüències jurídiques de totes aquelles transaccions que fem o decisions que prenem a
la vida, de manera que ens evitaríem ensurts desagradables més endavant.
La justícia és lenta?
Sí, molt, massa. A vegades passen tants
Segueix >>>
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anys que aquella demanda que algú havia fet ja no té ni sentit...
I justa?
Sempre he pensat que no. Perquè, des
del moment que és una persona qui l'ha
d'impartir, aquesta pot cometre errors, i
aquesta persona també té opinió i, per
tant, podria ser no neutral. I és clar que
els diners també hi tenen un paper important. Si això ho pogués fer una màquina amb uns paràmetres, potser seria
més perfecte... però menys humà.

L'advocada Núria
Angulo i Roig.
Foto: Lluís Romero.

Dels Països Baixos a Bescanó
La Núria va néixer l'any 1971 a Badalona però quan la Núria tenia 3
anys i el seu germà acabava de néixer, van destinar el seu pare, que
era empleat de banca, a terres gironines. Després d'una breu estada
a Lloret de Mar, la família es va instal·lar a Girona definitivament.
La Núria tenia 8 anys.
Quan era a l'institut va pensar que seria una bona opció fer dret internacional i estudiar la carrera diplomàtica. Aquesta idea juntament amb les ànsies de viatjar van fer que comencés a estudiar
idiomes.
Finalment es va decantar per fer la carrera de dret, però després
d'un any d'estudiar a Girona va decidir fer allò que més desitjava,
que era viatjar. I així, i sense gaires diners, va marxar cap a París per
fer el segon any de carrera, però com que anar a la universitat i seguir recorrent fronteres no era compatible, va optar per seguir estudiant a la UNED, és a dir a distància.
França, Alemanya, Rússia i Holanda van ser alguns dels països on
va estar durant els tretze anys que va viure a l'estranger.
Va rebre una beca per fer un curs de dret internacional a l’Haia, i
allà es va enamorar. I l'amor la va fer quedar durant nou anys a Holanda, on va poder fer un màster de gestió d'empreses.
L'any 2005 va decidir tornar a casa amb el seu fill, l'Oliver. Es va instal·lar en una casa del Raval de Bescanó. Tres anys després va obrir
un despatx especialitzat en dret civil i mercantil amb seu a Girona.
També utilitza casa seva com a despatx i per atendre alguns clients.
Fa un parell d'anys va crear, juntament amb altres empresaris, Girona Business, una xarxa amb la idea de fer tallers i activitats per
impulsar el networking entre diferents empreses. És a dir, que els
empresaris s'ajudin entre ells amb la finalitat de fer créixer el seu
negoci.
Li agrada viure a Bescanó. Si pogués, però, canviaria la carretera,
perquè considera que és perillosa, tot i que no li fa res haver de conduir cada dia per anar i tornar de la feina.
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Què és Girona Business?
Sorgeix amb la idea de crear networking
o xarxes de negoci entre empresaris per
obrir-nos fora de la província. I també
perquè tots pensàvem que l’única manera de créixer seria ajudant-nos entre nosaltres.
I funciona?
Hem fet algunes activitats i trobades que
han anat prou bé. Però el problema és
que no tenim prou temps.
Els advocats sou com us pinten a
les pelis americanes, capaços de tot
per guanyar?
No, no, aquí a Girona ens coneixem tots.
Potser a Barcelona o Madrid, on els advocats dels grans bufets tenen molta
pressió, potser una mica més sí... [riu]
Com ha de ser un advocat?
La gent busca algú proper amb qui se
senti identificat i a qui li pugui confiar els
seus problemes siguin del tipus que siguin. Pensa que un judici pot durar dos o
tres anys i pots parlar o visitar el client un
o dos cops per setmana. Al final no només és un client, ja és alguna cosa més.
Fins i tot pot arribar a ser un bon amic.
Viatjar és bo per als joves?
És el millor que poden fer, viatjar i estudiar idiomes. Jo recomano viatjar sol i
treballar en algun país que t'agradi encara que sigui d'alguna cosa que no tingui
res a veure amb el que has estudiat. Començar des de baix és la millor manera
d'aprendre i créixer.
El proper projecte?
Mira, sempre he pensat que si les coses et
van bé, tu també has de donar alguna cosa. Per tant m'he decidit i aquest estiu
marxo a un país d'Àfrica unes setmanes
amb una ONG a fer un voluntariat per
fer tasques d'advocada sense fronteres.
Has pogut completar la recerca
dels teus ideals?
[Riu] No ho sé, però faig el que m'agrada
i em sento bé.
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> Per Eugeni Domingo, tècnic en medi ambient

L’agricultura ecològica, l’agricultura
integrada o la convencional
En aquest article
analitzarem els diferents
tipus d'agricultura que
existeixen: l’ecològica, la
integrada i la convencional
L'agricultura ecològica o agricultura biològica és una modalitat agrícola en què no s'utilitzen productes
químics de síntesi: fungicides químics,
adobs químics, herbicides, OGM (organismes genèticament modificats), conservants artificials, colorants artificials,
additius artificials o similars, i té com a
finalitat, en contrast amb l'agricultura
convencional, ser ambientalment sostenible, a més de respectar la salut i el
benestar dels consumidors. Algunes de
les tècniques de conreu que s'utilitzen
són l’ús de fertilitzants d'origen orgànic
(per exemple, fems, compost, adobs
verds...), la rotació de conreus per afavorir la regeneració de la terra, l’ús del guaret per evitar l'esgotament de la terra i el
control de plagues amb mitjans biològics: fauna auxiliar, rotenona, piretrines... En general, les tècniques de cultiu
utilitzades per l'agricultura ecològica són
de caràcter preventiu i molt menys nocives per a l'home (i per al medi) que les
tècniques convencionals. Però ara per
ara l’agricultura ecològica no pot alimentar el món i els preus sovint són el principal fre. I també es produeixen
contradiccions, com el fet de tenir aliments ecològics que viatgen centenars
de quilòmetres.
L’agricultura o producció integrada és un sistema agrícola de producció
d'aliments que procura ésser respectuós
amb la salut i el medi ambient i utilitza
els mètodes químics biològics i altres
tècniques sota un estricte control i procurant minimitzar els riscos. A diferència de l'agricultura ecològica, la
producció integrada utilitza junt amb
mètodes biològics de control productes
de síntesi química amb certes restriccions. Els objectius són el respecte pel
medi ambient, la sostenibilitat i oferir
certes garanties de qualitat i sanitàries
als consumidors. El fonament de la
39

Majoritàriament la fruita i verdura que consumim prové de l’agricultura convencional.

producció integrada és l'aplicació òptima
dels coneixements científics, especialment agronòmics, i també dels econòmics. Es pot dir que està a mig camí
entre un tipus d’agricultura i l’altre.
I, per acabar, tenim l’agricultura convencional o intensiva, que alimenta

> Racó poètic

més del 80% de la humanitat. Aquesta
sovint té mala imatge, però a Europa els
nivells de control i garantia per als consumidors són molt elevats. I, evidentment, no cal dubtar dels aliments que
trobem a les nostres botigues i hem de
pensar que al darrere hi ha milers d’homes i dones que en viuen.

> Per Dolors Vilamitjana i Carandell

Primavera
La terra s’esberla de flors i serenor.
El xiuxiueig dels ocells, com el pas
del temps,
acarona catifes de somnis i amor,
mentre el tren no atura el pas.
Remor incerta en claror nítida,
núvols de ponent en l’atzur
del mar i del cel pur
sense boira ni calitja.
Tot és desig, delit, encís,
respirar mirant amunt,

com si l’atzur difuminés
la verdor de l’herbei de la vall.
Les branques pentinen els fruits,
els fruits perfumen l’atzar,
la flor del cirerer resisteix
mentre la ventada corseca
els branquillons atapeïts.
Ara més que mai és primavera.
Moment de llarga espera,
també dalt la carena.
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Genís Llach a la riba del Ter.
Foto: Lluís Romero.

> Per Raquel Gironès

> Genís Llach i Porcell

Gestió integral de l’aigua a Bescanó
En Genís Llach va néixer a la Cellera, però actualment viu a Bescanó. Un dels llocs on
passa més hores és al local d’un amic seu, on es reuneix amb tota la seva colla per passar
les tardes i les nits rient i jugant. Anar a pescar, jugar a bàsquet i anar de festa són unes de
les activitats que més agraden a en Genís. La riba del riu Ter és un dels seus llocs
preferits.
El noi ho té molt clar: vol estudiar enginyeria agroalimentària. A l’hora d’escollir el tema
del seu treball de recerca, el seu pare li va recomanar que tractés d’un tema sobre el riu
Ter i que a més estigués relacionat amb allò que volia estudiar a la universitat. És per això
que finalment, seguint el consell del seu pare, va decidir estudiar la gestió integral de
l’aigua de Bescanó, títol del seu treball de recerca.
Nota: 9. Tutor: Nando Alemany
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D’on prové l’aigua que surt de les nostres aixetes? L’aigua
que consumim els habitants del poble de Bescanó és
recaptada a la resclosa del Pasteral i després retornada al
riu Ter. En Genís Llach, fill d’en Jordi i la Teresa, ha dedicat
el seu treball de recerca a estudiar els diferents processos i
les transformacions a què és sotmesa l’aigua des del
moment de la seva captació fins que és desguassada al riu.
Quin cicle segueix l’aigua que
arriba a les nostres llars?
Des del Pasteral, mitjançant dues canonades, l’aigua és transportada a la potabilitzadora de Montfullà. Allà, seguint
uns processos químics, es treuen les
impureses que pugui portar i s’hi afegeix clor, per evitar possibles infeccions.
D’aquesta manera s’aconsegueix que
l’aigua sigui potable i, per tant, apta per
al consum humà. Llavors es distribueix
per tot Bescanó mitjançant el sistema
de canonades d’aigua. Després del consum humà, l’aigua bruta és recollida per
la xarxa de clavegueram i conduïda cap
a la depuradora, situada també a Montfullà. Hi ha dos tipus de clavegueram.
En un hi circulen les aigües residuals,
que sempre són conduïdes a la depuradora, on s’extreuen tots els contaminants que porti l’aigua, que, un cop
neta, per unes canonades torna al riu
Ter. Per l’altre clavegueram hi circula
l’aigua de pluja, que en cas d’emergència o una època de molta pluja no va a
la depuradora sinó que torna directament al riu, ja que la depuradora no pot
tractar tanta quantitat d’aigua.
L’aigua del riu Ter està més o
menys contaminada que abans?
Està molt més neta. Un clar exemple és
que hi viuen truites de riu. Aquests peixos, per poder viure, necessiten una
aigua molt neta, i fa uns 5 o 6 anys no
n’hi havia. Ara, gràcies a les depuradores, tornes a veure truites i fins i tot s’hi
ha vist alguna llúdriga.
Per què l’aigua que arriba a les
nostres llars té tant de clor?
Perquè en el cas que es rebentés una
canonada l’aigua seria tòxica i en arribar a les llars podria produir una gran
epidèmia. Amb aquest excés de clor, tu
pots tenir l’aigua contaminada i alhora
ser apta per al consum.
Què hem de fer per treure aquest
gust de clor que té l’aigua?
Utilitzar filtres de carbó actiu. El carbó
actiu és com un gra de sorra però de
color negre que elimina aquest gust de
clor. L’aigua passa per un filtre de carbó actiu i quan surt ja no té gust de

clor. Si hi ha un excés de carbó actiu,
l’aigua pot quedar negra, i si no n’hi ha
prou, l’aigua pot seguir tenint gust de
clor. Perquè això no passi hi ha les gerres Brita, que apliquen aquest sistema.
Tenen incorporat un filtre de carbó
actiu i tu ja no l’has d’ajustar i regular.
Has tingut dificultats durant la
realització del treball?
Trobar informació no ha estat una dificultat, però llavors em faltava la part
d’entendre els mecanismes. La millor
opció era imitar els processos a què és
sotmesa l’aigua per entendre-ho millor,
però fer una minidepuradora costa
molts diners. Jo havia de fer pràctiques
econòmiques i que es veiés bé el procés. Necessitava petits objectes per imitar el funcionament, però sense gastar
gaires diners, i això ha estat la part més
difícil. M’he gastat diners, i si me n’hagués gastat més, les pràctiques haurien
estat millor. Però la idea bàsica era
entendre com funcionava la depuradora i jo crec que ha quedat molt ben
entès.
T’ha agradat fer-lo?
Sí. Abans que l’acabés estava emprenyat perquè pensava que no l’acabaria
i em sortiria malament, però ara
veient la nota i el que m’ha aportat,
m’ha agradat molt fer-lo. El més bàsic
és triar un tema que t’agradi: si tractes
d’un tema que no t’interessa, no cal ni
que el comencis perquè no el gaudiràs.
I un treball d’aquestes dimensions
necessites que t’agradi.
Què recomanaries als joves que
l’han de fer l’any vinent?
Primer de tot que s’ho agafin amb molt
de temps. Això és bàsic, perquè has de
pensar que després s’han de corregir les
faltes i ha d’estar molt ben estructurat.
Cal tenir una idea clara i no voler complicar-te massa, seguir petites coses
perquè així estaran molt ben fetes; no
fer un treball molt extens, perquè llavors no pots aprofundir en res. I ser
molt constant, no fer-ho tot en una setmana i després esperar tres mesos per
continuar.

L’essencialitat de
les depuradores
Tenir una bona regulació
de l’aigua és bàsic. Gràcies
a les depuradores el nivell
d’epidèmies ha disminuït.
El que fa falta és que la
gent sigui conscient de la
importància que té tenir
una depuradora i que l’aigua estigui regulada. No es
pot beure o banyar-se en
qualsevol lloc.
En Genís ens explica: «La
gent no sap el tractament
que es fa a l’aigua i com
n’és d’important. Imagina’t que aquests bacteris,
per casualitat, arriben al
poble: podrien produir
una gran epidèmia. La
gent no s’adona de la seva
rellevància fins que passa.
Per això és bàsic tenir una
bona regulació.»
Una de les coses que han
sorprès més en Genís
realitzant aquest treball
són els processos químics
que rep l’aigua perquè
aquesta passi d’estar bruta
a ser apta per al consum
humà. Per poder-ho
entendre millor, el jove va
reproduir el funcionament d’una depuradora a
casa seva, seguint tots els
passos que l’encarregat de
la depuradora li havia
explicat. «Es tiren a l’aigua
uns bacteris (fangs actius)
que es mengen uns altres
bacteris. D’aquesta manera aconsegueixes que el
fang quedi dipositat al
fons i a dalt quedi l’aigua
neta. Això ho repeteixes
uns quants cops, i aconsegueixes tenir cada cop l’aigua més neta.»
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Mireia Campasol
a la zona esportiva de Bescanó.
Foto: Lluís Romero.

> Mireia Campasol i Riera

> Per Raquel Gironès

L’art de patinar: la física i l’esport
La Mireia Campasol va començar a fer patinatge als 4 anys animada per una amiga que
practicava també aquest esport. Tot patinador quan comença ha de passar unes proves
per poder anar a les competicions. La Mireia les va passar i va estar fins als 16 anys
competint en individuals. El seu salt preferit és el doble flip i la seva pirueta preferida és
la que es fa amb el taló esquerre. Als 11 anys, la Mireia va endinsar-se en el xou, el
patinatge en grup. Actualment només competeix en aquest estil entrenant, normalment,
cinc hores a la setmana. Aquest és el primer any que la Mireia és entrenadora del Club de
Patinatge de Bescanó. Entrena les patinadores més petites, les que comencen a patinar
per primer cop (el xuli petit). És el pavelló el lloc de Bescanó on passa més hores. És
aquest un dels motius pels quals va escollir fer el seu treball de recerca sobre el patinatge.
Però no tot és patinatge. A la bescanonina li agrada també tocar el piano, cantar i fer
esport. Li encanta anar a córrer pel camí que voreja el riu Ter. «És preciós, sobretot quan
el sol es pon. És un molt bon lloc per reflexionar mentre sents el soroll de l’aigua del riu.
És el meu lloc preferit», ens explica la Mireia.
Nota: 10. Tutor: Xavier Aguilar
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Sacrifici, constància, confiança, lluita i valor són els
termes que millor defineixen el patinatge. Un esport
que realitzen molts nois i noies del nostre municipi,
com és el cas de la Mireia Campasol.

El patinatge
i els mitjans de
comunicació

La bescanonina, filla d’en Salvador i la Caterina, ha
volgut dedicar el seu treball de recerca a entendre la
relació que hi ha entre la física i el patinatge.

El patinatge no és un
esport que mundialment
mogui molta massa de gent
ni tampoc molts diners. La
gent no sap realment el
sacrifici i el treball que s’amaga darrere d’aquest
esport. Es veu com un
esport molt light i fàcil.

Hi ha relació o no, entre el patinatge i la física?
Primer et sembla que no. Però realment està tot molt lligat. He descobert, a través de la física, per què les
patinadores posem les mans al pit,
com influeix la velocitat de peu i d’alçada en els salts i les piruetes i les
posicions que més velocitat de gir
donen. Està tot relacionat: la física
influeix en el patinatge, i molt.
Per què en els salts les patinadores col·loqueu els braços al pit?
Per disminuir el moment d’inèrcia.
Si tu disminueixes el moment d’inèrcia, la velocitat augmenta. Mans al
pit, punys tancats i cames juntes, és
la millor manera per aconseguir més
alçada.
En les piruetes, en canvi, els braços es col·loquen oberts i estirats. A què és degut?
En aquest cas és per estabilitat. És
bàsicament perquè la patinadora se
senti més còmoda i segura.
Abans de realitzar un salt o una
pirueta, cal que la patinadora
recorri amb velocitat força
metres per efectuar un moviment més esplèndid?
No. Els entrenadors sempre et diuen
que com més corris, més alt faràs el
salt. Amb aquest treball vaig veure que
realment no té res a veure. Corrent
només augmentes la llargada del salt
(caus en un punt o en un punt més
enllà), però no influeix en l’alçada del
salt. L’alçada va lligada amb l’impuls
que tu li dónes. Quan la patinadora
s’ajuda del fre per saltar, assoleix més
velocitat i, com a conseqüència, més
alçada. A mi sempre m’ha costat molt
córrer, i les entrenadores sempre m’ho
han recriminat. Però ara, fet aquest
treball, quan em diguin que corri més,
la meva resposta serà: «No, no hi
influeix això.»

T’han sorgit dificultats durant el
treball?
No sabia per on començar, com aplicar la física i quina física havia d’aplicar. Vaig fer l’índex potser deu vegades
i fins i tot vaig pensar de canviar de
tema, però em vaig dir que pels meus
nassos l’acabaria. Em va ajudar molt
anar a veure el germà d’una meva amiga. Ell em va dir què podia calcular i
què no. No és complicat, però jo no en
tenia ni fava, de quins són els moviments d’inèrcia, ja que això no està
inclòs dins el temari de batxillerat. A
partir d’aquí vaig tenir clar com encaminar el meu treball.
Què és el que més se’t va valorar
en el treball?
El que se’m va valorar més d’aquest
treball, i això m’ho va dir un dels professors del tribunal, va ser que és un
treball complicat i que potser quan el
llegeixes no te n’adones, però realment al darrere hi ha molta feina.
Saber tirar aquest treball endavant
malgrat totes les dificultats i no saber
com enfocar-lo, em va donar molts
punts en la nota final.
T’ha agradat fer-lo?
Sí, m’ha agradat molt saber el perquè
de tot allò que em deien i em diuen els
entrenadors, de si braços al pit, de si
córrer més...
Què li recomanaries als joves
que l’han de fer l’any vinent?
No feu com jo: no us busqueu primer
el títol i després desenvolupeu el tema
segons aquest títol. Tingueu molt clar
el que voleu fer, busqueu un treball
que us doni molta feina per fer i coses
molt clares i precises. Així us estalviareu moltes frustracions. Començar
abans de l’estiu és també un bon consell, perquè durant les vacances costa
molt ficar-s’hi. I per acabar, llegiu-vos
el treball dues o tres vegades, però no
més, perquè cada vegada que el llegireu hi canviaríeu alguna cosa, segur.

A Catalunya, el patinatge
està a un gran nivell.
Només hem de mirar el
nostre club, el Club Patinatge de Bescanó, que va
quedar sisè en el darrer
campionat d’Espanya. A
més, el Club de Patinatge
Artístic Olot ha estat sis
vegades campió del món,
enguany destronat pel
Reus Deportiu.
Tot i tenir mundialistes, el
patinatge català no rep un
bon tracte dels mitjans de
comunicació.
La Mireia ens dóna la seva
opinió: «Em vaig
emprenyar molt el dia que
l’Olot marxava cap al mundial. Els mitjans, en lloc de
dir que l’Olot se n’anava als
mundials, et deien que en
Messi estava emprenyat
amb en Villa. Potser sí que
a la gent li interessa més
això, però si et pares a pensar en el pes que té una
cosa i que té l’altra, no
tenen res a veure. Tenim
un equip que va a un mundial i que és candidat per
quedar campió i estàs
explicant un fet sense
transcendència.»
La bescanonina considera
que s’hauria de fer un canvi de xip molt gran perquè
el patinatge arribi a tenir el
reconeixement que es
mereix dins els mitjans.
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