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Club Ciclista Sport Ter

> Per Jaume Coca

Sport Ter, 1993-2013

El Club Ciclista Sport Ter es va fundar l'any 1993 amb la finalitat de fer competicions però
també perquè el món de la bicicleta servís per fomentar l'esport al municipi. Des d’aleshores
fins ara el seu recorregut ha estat molt ampli

L'actual equip ciclista Sport Ter-Tadesan.

L'equip ciclista infantil. Any 1994.

Actualment constitueixen la junta directiva del club Ivan Coca, Marc Morales, David Blanch, Jordi Casanoves i
Jaume Coca. Entre les activitats, cal
destacar, entre d'altres, la Copa Gironina de BTT, el Campionat d'Hivern i la
recent prova puntuable per al duatló
Terra de Segadors.
Es va començar creant dues seccions ciclistes, la competitiva i l'organitzativa.
Durant els primers anys es va prioritzar
més la competitiva: hi havia dos equips
o seccions, la categoria elit i les categories des d'infantils fins a júniors, de manera que durant aquest espai de temps
vam estar en la promoció i la competició
d'alt nivell.
Val a dir que l'equip Sport Ter-Tadesan
va fer el salt a la categoria professional
amb els corredors següents: Joan Horrach, Israel Núñez, Xavier Pérez, Dídac
Cuadros, Jorge Capitán, Rafael Milar i el
desaparegut i medallista olímpic Isaac
Gálvez.
També cal dir que un bon nombre de
corredors o quasi la majoria dels corredors dels anys 1997, 1998 i 1999 de les
contrades gironines van defensar els
nostres colors, i els anys 1998 i 1999 vam
quedar com a 7è i 5è equip més ben classificat de l'Estat espanyol i millor equip
català.
Transcorreguda aquesta etapa, el club
va mantenir la competició, però amb
una intensitat més baixa, i va començar
a emprendre l’organització de curses i

El primer equip d'elit. Anys 1995-96.

marxes ciclistes. Podem afirmar que en
tots aquests anys el nostre club ha organitzat un gran nombre de curses, tant de
carretera com de BTT, de manera que
en total hem organitzat aproximadament 35 proves arreu de la província de
Girona.
Els últims anys, el club ha optat per centrar més l'activitat en el nostre municipi,
organitzant de manera continuada i any
rere any el campionat d'hivern de carretera, que se celebra al mes de febrer;
també la Copa Gironina de BTT, al setembre, i la Marxa de BTT dels Bandolers, afegint-hi enguany una de les
proves puntuables per al campionat de
duatló Terra de Segadors, en el qual for-

mem part del grup creador d’aquesta
competició.
Volem afegir que el club està obert a tots
els joves i veterans de Bescanó que busquin assessorament esportiu o bé tramitació federativa (llicència), o propostes
d'esbarjo, com ara sortides programades en grup. Totes aquestes iniciatives
estan recollides en el nostre afer diari.
Només han de posar-se en contacte amb
nosaltres a través de la nostra pàgina
web www.elsbandolers.com o a través
del nostre facebook Els Bandolers BTT
Bescanó.
Sport Ter agraeix el suport que en tot
moment ens ha donat l'Ajuntament de
Bescanó.
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> Bescanonins nascuts l’any 1963

La collita
del 63
Aquest any, totes aquelles
persones nascudes a
Bescanó l'any 1963 han
complert 50 anys. Per
celebrar-ho van fer un
sopar que va aplegar una
vintena de «cincuentons»
que asseguren que són
com els bons vins, que
amb el temps «milloren».
Tots nosaltres vam ser els
responsables que el poble
de Bescanó anés creixent.

Alumnes nascuts entre el 1962 i el 1963. Curs 1969/70.

Vam compartir la nostra
infantesa i, encara que la
vida ens hagi portat per
camins molt diferents,
ens hem pogut retrobar
per celebrar tots plegats
el nostre 50è aniversari.
Per unes hores vam
aconseguir la màgia
d'aturar el temps, de
tornar a ser adolescents i
de confirmar, una vegada
més, que «serem amics
per sempre».
Alumnes nascuts entre el 1962 i el 1963. Curs 1973/74.

Els assistents al sopar commemoratiu.
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El grup quan ja estava a punt d'acabar l'escola. Any 1977.
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> Associació de Comerços

Tastets a dojo
El dia 6 de setembre, al Parc de l'Ajuntament va tenir lloc el «Tasta l'estiu», la primera Mostra
Gastronòmica de Bescanó, que va atreure moltes persones del municipi i de fora amb ganes de
degustar la cuina bescanonina i passar una vetllada agradable a l'aire lliure.
A la mostra es van poder tastar més d'una setantena de plats i es van vendre gairebé 5.000 tiquets
A partir de les 8 del vespre i fins a la mitjanit s'hi podien trobar diferents tastets
de productes elaborats pels comerços i
restaurants del municipi, entre els quals
hi havia broquetes de carn i marisc, tapes fredes i calentes, embotits, degustació de vins i caves, plats i postres de tot
tipus.
La mostra va començar puntual i ben
aviat una llarga cua de persones amb
ganes de degustar plats de tot tipus es va
anar formant al pati de can Sambola. I
és que aquella nit es van vendre quasi
5.000 tiquets, entre degustacions de
menjar i begudes.
Els visitants podien escollir entre més
de 70 plats: broquetes de peix, marisc i
carn; fideuada; farcellets de cols amb
gambes; coques de recapte; pizzes artesanes; botifarra dolça; musclos de roca;
pastís mediterrani; lasanya de verdures; embotits casolans; esqueixades;
cargols; sorbets de cava i meló; assortiment de postres... i molt més.
La mostra va ser un èxit gairebé inesperat. Per a l'organització, va tenir molt
bona acollida i, sobretot, va donar a conèixer els diferents establiments de la
zona, els plats que s'elaboren als restaurants o bé aquells productes d'elaboració pròpia dels comerços tradicionals.
En la mostra hi van participar tretze establiments, entre restaurants, fleques,
pizzeries, carnisseries i altres comerços

Un moment del «Tasta l'estiu». Foto: Lluís Romero.

relacionats amb els productes alimentaris. Aquests van ser: Cafeteria A3, Cafeteria-Pizzeria Les Voltes, Carnisseria
Josep, Carnisseria JT (Novavenda), Fleca i Supermercat Can Rafel, Forn de Pa
Can Ferran, Fruiteria Taronja-Verd,
Pizzeria Vendetta, Restaurant Can Rajolet, Restaurant El Bescanoní, Restaurant La Barca, Restaurant Mas Casilda i
Xarcuteria Magda.
Durant l’acte hi havia música ambiental
i servei de bar. També hi havia una zona

en què es podien fer degustacions de
vins i caves.
Cal afegir que aquesta mostra va ser organitzada per l'Associació de Comerços
de Bescanó però oberta a tots els establiments, independentment de si eren
socis de l’entitat o no. L'organització va
rebre tot el suport logístic i econòmic de
l'Ajuntament per poder realitzar aquesta activitat, que ben segur tindrà continuïtat.
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> ANC Bescanó

Bescanó i Bonmatí,
junts a la Via Catalana
Participació extraordinària i exemplar de bescanonins a la Via Catalana de la darrera Diada
Un total de 9 autobusos es van desplaçar la diada de l’Onze de Setembre a la
Via Catalana, la gran cadena humana
que va organitzar l’ANC per reivindicar
la nostra llibertat. Dels nou autocars,
sis i mig es van omplir a Bescanó i els
dos i mig restants, a Bonmatí.
En un ambient de festa extraordinari,
vam anar cap a Vilademuls, on hi havia
el tram número 634, que se’ns havia assignat a uns 360 bescanonins, a través
de l’Assemblea Territorial de l’ANC de
Bescanó. Allà vam dinar i, quan va ser
l’hora, tot fent cercavila amb els gegants, ens vam col·locar al nostre lloc.
També hem de tenir present que una
gran quantitat de bescanonins s’hi van
apuntar pel seu compte i van quedar repartits tot al llarg de la Via Catalana.
L’organització havia indicat que feien
falta unes 500.000 persones per assolir
el repte, i es calcula que hi van participar 1.800.000 persones; o sigui que
hauríem pogut fer la Via tres vegades,
quasi quatre.
Tots estem ara esperant de poder-nos
veure a la gigafoto, que s’està endarrerint més del que estava previst. Però
hem de ser conscients que és un projecte pioner, de gran envergadura i complexitat, i que tots els fotògrafs,
informàtics, etcètera que hi estan tre-

Voluntaris recollint signatures durant la festa major d'Estanyol.

ballant, ho fan de manera voluntària i
desinteressadament. Hem de tenir paciència.
L’ANC de Bescanó està treballant en altres projectes. El més rellevant ara és el
de Signa un vot per la independència,
que és una recollida de «peticions» per
presentar als nostres càrrecs electes
perquè facin la consulta.
A Bescanó ja hem fet unes quantes recollides, perquè el Gironès n’ha estat
prova pilot, juntament amb altres co-

Una foto feta per Pere Magrià de la participació bescanonina a la Via Catalana.
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marques. Se’n van fer dues durant la
festa major de Bescanó, una altra durant la festa de Trullars, després per la
festa de Vilanna i l’última per la festa
d’Estanyol.
Ara es començarà una important campanya de recollides a tot Catalunya, i
tornarem a posar la nostra paradeta a
disposició de tothom que vulgui participar-hi. Tothom que sigui major de 16
anys pot donar un Vot per la Independència.
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> Per Salvador Campasol

> Club Patinatge Bescanó

La roda no
s’atura

El dijous 31 d’octubre una altra tradició: tot el grup
vam anar a Fires i vam pujar a tota mena d’atraccions... Al final, tothom estava rebentat però feliç.
Però no tot són festes! El diumenge 27 d'octubre, a
Cassà de la Selva, es van fer les proves de promoció
2a convocatòria. En el grup A hi van participar tres
patinadores del nostre club amb un resultat immillorable: totes tres van passar de categoria.
A més, Paula Garrido va assolir la primera
posició amb un disc molt segur i una molt
bona puntuació de 27,90 punts.

No, no, la roda no s’atura.
Després de les vacances,
tornem-hi: el CP Bescanó
es torna a posar en marxa
amb un seguit d’activitats
i competicions a totes les
categories
El dissabte dia 19 d'octubre, mentre Meri Font obtenia la 5a posició a la Copa Girona i Laia Batchelli
la tercera a la Copa Territorial, un bon grapat de pares i patinadors ens vam reunir per celebrar la tradicional castanyada, precedida per un bon dinar. Val a
dir que enguany, segurament a causa de la celebració
a Barcelona de la Festa dels Súpers, la participació va
ser inferior a la d’altres anys, però el que no va fallar
és la festa. Com sempre, ens ho vam passar d'allò més
bé, vam riure i ens vam explicar mil i una anècdotes.
Només un però.., però carai, quin «però»: no hi havia
moscatell!

Paula Garrido,
actuant abans
d'assolir la
primera
posició.

La convocatòria següent va ser la Nations Cup, disputada els dies 6, 7 i 8 de
desembre a Girona i en què va participar el
nostre grup de xou gran, amb la coreografia
No et rendeixis.
Però, com deia, això no s’atura, sempre tenim una
fita a l’horitzó i aviat tindrem el campionat de debutants, on participaran tres o quatre patinadors, i
després el campionat provincial de grups xou i, si tenim una mica de sort, el català i l’espanyol.
Si voleu coneixe’ns i saber què fem, visiteu la nostra
pàgina web: www.cpbescano.cat.
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> El Teatre Bescanó

Tornen les promocions del teatre
Després de l’última temporada, torna la promoció «Tria el preu i regala cultura», una fórmula
perquè l'espectador pugui gaudir de la programació a un preu rebaixat.
La campanya va començar el dia 15 de novembre i s'acabarà el 15 de gener del 2014
Durant l'estiu, El Teatre va engegar una
campanya en què com més aviat es
comprava l’entrada més descompte
s'obtenia. El resultat va renir tant èxit
que en poques setmanes es van exhaurir
les 2.100 entrades inicials de cinc de les
funcions en promoció i es van haver de
programar dues sessions més de les
previstes i ampliar el nombre d'entrades amb descompte, fins a 3.200.
Es van vendre totes les entrades (amb
descomptes de fins al 60% respecte al
preu de taquilla) i cal destacar que el
82% dels que van comprar entrades
amb aquesta fórmula ho van fer com a
mínim per a dues funcions. És a dir que
van aprofitar la promoció per assistir a
dues funcions o més.
Per a la propera temporada, que anirà
de gener a maig del proper any, El Tea-

tre posa a la venda 4.718 entrades amb
descomptes de fins al 60% en 17 dels 30
espectacles programats.

públic infantil i familiar. L'estalvi
oscil·la entre 10 i 3,5 euros, depenent
del mes que s'adquireixin les entrades.

Regala invitacions d'un altre espectacle
a les 200 primeres compres de qualsevol de les 4 actuacions que estan dins
l'Espai Km 0, que està reservat a companyies professionals de les comarques
gironines.

La novetat la trobem en l'Espai Km 0,
que El Teatre Bescanó ha obert per a
aquelles companyies professionals de
proximitat. Aquesta temporada tindrem l'ocasió de gaudir d'espectacles de
quatre companyies gironines i les primeres 200 entrades venudes tindran
una entrada de regal per a l'espectacle
La venganza de Don Mendo (Cia. Espejo Negro).

I, a més, no cobrarà l'euro de la despesa
de gestió en 3 espectacles d'humor.
L'espectador gaudeix de més o menys
descompte depenent del mes que compra les entrades. Per exemple, al mes de
novembre haurà obtingut més estalvi
que al desembre o que la primera quinzena de gener.
Aquests descomptes s'apliquen en sis
espectacles per a adults i quatre per a

Els cartells promocionals de la campanya «Tria el preu i regala cultura».
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Per acabar, també cal esmentar que els
tres monòlegs previstos: el de Godoy,
Verás que todo es mentira; el de Flippy,
i el de Peyu, Planeta I-Neptú, estaran
exempts de l'euro de despesa de gestió.
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Marc Prat puja al podi
A principis de novembre, el bescanoní Marc Prat i Garcia va
disputar l’última prova del campionat d'Espanya a Cal Rosal, on
va obtenir la molt merescuda segona posició. El jove pilot de trial,
que ara té 20 anys, ha quedat tercer en el campionat estatal

Festes locals

Sant Jaume
i Sant Narcís
Atès que l’any 2014 el dia de
Sant Llorenç, el 10 d’agost,
s’escaurà en diumenge, es
tornarà a fer servir un dia
suplent: Sant Jaume, el 25 de
juliol, que caurà en dia hàbil.
Per tant, les dues festes laborals
locals del municipi de Bescanó
seran:
-Dia de Sant Jaume, 25 de juliol,
divendres.
-Dia de Sant Narcís, 29 d’octubre,
dimecres.

Horaris del consultori
mèdic als pobles
ESTANYOL
Vistes mèdiques.
Dra. Andrea Neumann:
Dimarts, 15.30 h-16.30 h.
En Marc, en una de les últimes proves del campionat d'Espanya.

El dia 31 d’octubre passat, en Marc va
ser seleccionat per la FIM per prendre
part en les classificacions per al Trial
Indoor de Girona. En aquesta competició, tot i que no va guanyar, es va poder
classificar juntament amb les millors
figures del trial mundial. A la tarda, i
després d'una jornada molt dura, ja
que les zones eren d’un gran nivell, només van poder acabar la prova amb
bons resultats Jeroni Fajardo, Albert
Cabestany i Toni Bou, que va resultar
campió.
Tot i que el pilot bescanoní va haver de
patir una mica, està molt content que

les coses li sortissin bé i es pogués situar al costat dels millors del trial. Encara que no va pujar al podi, considera
que això és per a ell un pas important
en la seva carrera esportiva.
A més, diu que es va sentir molt animat
pel públic des de les grades de Fontajau i que agraeix molt el suport que li
dóna el poble de Bescanó.
Cal recordar que l'any passat Prat va
guanyar el campionat de Catalunya i es
va classificar en la 5a posició en el campionat d'Espanya de Trial TR2.
Li desitgem molts èxits!

Infermeria. Sara Cullell:
Divendres, 10 h-10.30 h.

MONTFULLÀ
Vistes mèdiques.
Dra. Andrea Neumann: Dimecres, 9 h-10 h.
Infermeria.
Sara Cullell: Dimarts, 15 h-15.30 h.

VILANNA
Vistes mèdiques. Dra. Mònica Ibañez:
Dimarts, 8.30 h-9.30 h.
Infermeria. Teia Lluís:
Dijous, 15.30 h-16.30 h.

Recordeu que cal concertar hora
al telèfon 972 44 25 70
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La plaça Fontbernat durant la festa, l'homenatge a en Joan de can Capella i la mainada, que no va parar de jugar i saltar durant
tot el matí. Fotos: Lluís Romero i Pere Carbó.

> Comissió de Festes d’Estanyol

El mercat de Sant Andreu d'Estanyol
Una vegada més la pluja va fer la guitza a la marxa programada a Estanyol. Per sort, la festa
es va poder celebrar sense incidències meteorològiques i va aplegar grans i petits al voltant
de la plaça del poble.
Al final de la festa la comissió va homenatjar Joan Rigau, l'home més vell d'Estanyol
La pluja que va caure el 17 de novembre
al llarg del matí va deslluir la Marxa Popular d'Estanyol, que es va dur a terme
amb molt poca assistència.
Per la festa major, en canvi, el sol va lluir
els dies que va durar.
El divendres, el taller de cuina dedicat
als àpats festius va reunir unes dotze
persones al Local Social.
L'endemà, els estanyolencs Xavier Soler
i Dolors Gener conduïen un grup d'una
vintena de persones per camins i boscos
d'Estanyol per ensenyar les propietats
d'algunes plantes i com aquestes i altres
afecten el nostre entorn. El taller es
va acabar amb un esmorzar amb
10

productes de la tardor i l'elaboració d'algun licor de la temporada.
El diumenge al matí, fins al migdia, el
mercat de Sant Andreu va aplegar petits, joves i grans a la plaça per celebrar
el sant del patró.
El mercat d'artesans, els inflables, els
ponis, el ball de gegants, el paintball o el
toro mecànic, van ser algunes de les
atraccions de la jornada.
A l'església, la Coral Josep Ruhí va arrodonir la tradicional missa.
Aquest any es va entregar el Guardó Arrels a Joan Rigau i la seva família. Habitualment aquest petit homenatge es fa a

aquelles persones que per algun motiu
han marxat del poble però que mantenen un vincle amb Estanyol.
Enguany, però, s'ha guardonat en Joan
de can Capella perquè és la persona més
vella del poble i perquè ha demostrat tenir una gran estima per Estanyol, tal
com ha quedat provat venint cada any,
des d’en fa 92, a la festa!
En Joan va néixer l'any 1927 al mas Rigau, també conegut per can Capella perquè dins la finca hi ha una ermita,
dedicada a sant Bartomeu. Ell i la seva
família van agrair a la comissió aquesta
mostra d'afecte.
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> Per Pau Frigola

> Grup Boletaire

L’exposició de bolets de Bescanó
El Grup Boletaire Bescanó, al mes de novembre, va organitzar la tradicional exposició de
bolets. Malgrat la manca de pluja van poder recollir més de cent mostres de diferents bolets
Un any de molta sequera!! Aquesta ha
estat una de les exposicions que recordarem per la forta sequera que hi havia
en els nostres boscos. Malgrat els inconvenients meteorològics, amb l’ajuda de
tots els col·laboradors, es va aconseguir
fer una exposició amb 102 espècies diferents.
Com cada any, també s’ha exposat una
mostra fotogràfica del Sr. Àlex Alonso,
expert en fotografia micològica. També
hi ha hagut la tradicional exposició dels
productes de la tardor, bibliografia micològica i jocs per la mainada a l’exterior
del Polivalent.
També hi ha hagut la participació dels
pares i alumnes de sisè de l’escola de
Bescanó, que van organitzar un taller de
manualitats i una xocolatada per a tothom per dinamitzar la tarda.
L’endemà, els nens i nenes de les escoles
bressol, els d’infantil i de primària de
l’escola, i els alumnes de l’institut, van
poder visitar l’exposició de bolets. Els
més grans, a més, van rebre una lliçó sobre els fongs del micòleg Josep Girbal.

L'exposició d'aquest any a la Sala Polivalent. Foto: Salvador Fàbregas.

> Associació de gent gran

> Per Carmelita Aubert

Celebrant la diada de germanor
L'associació va celebrar la seva
tradicional diada de germanor el
dia 29 de setembre a l'hotel La
Terrassa de Platja d'Aro
Va ser una festa molt animada i agradable,
en què, com cada any, tant el menjar com la
germanor van ser ben presents.
Com podeu veure a la foto en un moment de
la celebració de la diada de germanor l'alcalde, Xavier Soy, va donar les gràcies als assistents pel fet de voler celebrar un any més
aquesta festa.
L'associació durant l'any actual ha complert
el seu programa: excursions, algun viatge
curt i especialment els tallers per ajudar a
recaptar fons per a Càritas.
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El temps de Bescanó,
al teu mòbil
Fa uns mesos l’estació de Bescanó es pot consultar als
mòbils anomenats «smartphone» i més concretament
als iPhone (IOS) i els Android

> Càritas

Gran Recapte 2013
Abans de finalitzar l'any
2013 volem agrair la
col·laboració rebuda en la
recollida d'aliments per a les
persones més necessitades
amb motiu del Gran Recapte
realitzat els dies 29 i 30 de
novembre i part de
desembre a través del
supermercat Novavenda,
Queviures Pili, Can Rafel, El
Cistell, Taronja Verd
Fruiteries i Can Morera
Igualment agraïm als directors i directores, professors i professores,
pares, mares i alumnes de l'escola Dr.
Sobrequés, de l'institut La Miquela i
de les llars Bescanó-nins i El Carrilet,
l'interès mostrat durant la recollida.

Una captura de les imatges del programa.

Si fins ara es podien consultar les dades
del temps al web Meteobescano.cat
amb total disponibilitat horària, amb el
nou servei la informació encara serà
més a l’abast de qui vulgui estar al corrent de la meteorologia perquè ho podrà fer través del mòbil.
Només cal una connexió permanent a
internet i seguir unes passes ben senzilles per gaudir de les estacions que estan en la xarxa que l’empresa
americana Davis té per tot el món.
Podeu fer-ho entrant al Google Play o a
iTunes del vostre dispositiu mòbil i instal·lant-vos el programa WeatherLink
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Mobile. Un cop el tingueu instal·lat, el
programa permet fer la cerca pel nom
de l’estació (per exemple, Bescanó) o bé
per localització geogràfica (per exemple, Girona). També ens permet canviar
la configuració i adaptar les dades al sistema mètric europeu. Des d'allà podreu
seleccionar les dades que vulgueu consultar, podreu fer la cerca de dates, temperatura, etcètera.
Un cop el sistema ja està configurat, ell
mateix ja s’actualitza cada deu minuts
amb les dades que l’estació rep i amb el
dit podem passar les pantalles i obtindrem les màximes i mínimes del dia, del
mes i de l’any.

Donem les gràcies a l'Ajuntament pel
seu suport econòmic, als treballadors
de la brigada que ens fan el servei de
transport, a Can Ferran per les seves
donacions mensuals de pa, a l'empresa Ànec dels Pirineus, a l'Agrupació de Caçadors del Senglar, a Can
Viader, al restaurant El Bescanoní, a
la família Masferrer, a l'associació
Bescanó Corre i a totes aquelles persones que ens entreguen personalment aliments, roba, joguines o bé
altres complements de la llar.
Gràcies també a tots els voluntaris i
voluntàries de Càritas que dediquen
el seu temps a favor dels que sofreixen una situació angoixant.
A tots i totes us desitgem un feliç
Nadal i un pròsper any nou 2014.
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> Per Neus Salvadó

> Casal d’Avis

Viatjant a tort i a dret
Tal com anunciàvem a «La
Pilastra» del mes d’agost, un
grup de bescanonins hem
passejat pels carrers de París i
hem visitat a Puig-reig una de
les colònies tèxtils més
antigues de Catalunya
Fa uns mesos vam viatjar amb AVE fins
a París. Res es pot dir d’aquesta capital
que la gent no sàpiga. Amb una setmana
poguérem visitar molta cosa i fins i tot
ens vam arribar fins a Eurodisney, on
per unes hores tots ens vam tornar una
mica petits gaudint de les moltes atraccions i espectacles que s’hi feien. Només
d’arribar i un cop feta la distribució per
les habitacions, l’autocar ens va portar
fins a la Torre Eiffel i, com ja era fosc,
ens va rebre tota il·luminada. Impressionant!
La setmana que vam passar allà ens va
permetre veure el més típic: el Sagrat
Cor, Notre Dame, passejar amb bateau
mouche pel Sena, el majestuós Palau de
Versalles, l’Òpera Garnier, les Galeries

Una fotos de record del viatge a París.

Lafayette, Montparnasse, etcètera.
A l’octubre vam anar a Siurana, al terme
municipal de Cornudella del Montsant,
dins la comarca del Priorat, un lloc que
val la pena visitar i que va ser l’últim reducte musulmà de Catalunya a l’època
de la Reconquesta.
Al mes de novembre hem estat a la Colò-

nia Vidal, una antiga colònia industrial o
instal·lació tèxtil concebuda com un nucli autosuficient, amb habitatges per als
obrers, església, escola, etcètera. Està situada al municipi berguedà de Puig-reig
(‘purreig’, per als seus habitants).
Bé, ara volem desitjar-vos a tots unes
bones festes. Fins a la propera!
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> JO+B

Els joves
hem
estrenat
local!
Amb l’inici del curs, el JO+B
va tornar a arrencar amb
noves activitats i amb les
piles carregades. A partir del
12 de setembre el local es va
tornar a obrir amb l’horari
habitual, de dimarts a
divendres de 5 a 8 de la
tarda.
Les activitats es realitzaran al
nou local instal·lat al costat
de pavelló
Per començar, la primera activitat va
ser una gimcana en què els nois i noies
havien de superar un conjunt de proves
a partir de pistes repartides per diferents llocs del poble, fins a completarles totes. Durant l’activitat, algunes de
les indicacions demanaven que al finalitzar la gimcana els participants anessin disfressats. Al final de la gimcana hi
havia un sopar barbacoa de benvinguda al mateix local dels joves.
El dijous 3 d’octubre va començar el
nou curs de classes de guitarra, amb el
professor Quim Danés. Aquestes classes es van iniciar ja fa més de tres anys i
des de llavors el nombre d’alumnes no
ha parat de créixer. Aquest any s’han
fet tres grups per tal de distribuir els
alumnes per diferents nivells i edats.
A mitjan octubre, els joves ens vam
traslladar al nou local, situat al costat
del pavelló. Per això molts joves van
col·laborar en tot el procés del trasllat,
ajudant-nos a transportar i muntar els
sofàs, les taules i els armaris, entre altres mobles i objectes. Per transportar
el mobiliari més feixuc vam tenir l’ajuda del multiremolc de l’Otger, com es
veu a la fotografia.
El nou local és el doble de gran que l’antic, té bona climatització, més llum natural i està més ben situat. Tot i que
encara és recent i alguns aspectes
14

El multitractor de l'Otger va servir per portar algunes coses al nou mòdul que ens
han instal·lat.

s’han d’acabar de millorar, aquest canvi d’espai ha suposat un major interès
per alguns habitants del municipi, una
major capacitat per desenvolupar diferents tipus d’activitats i una millora en
el funcionament del dia a dia i també en
el desenvolupament de les activitats.
Cal destacar que el local nou també
acull el GEB els divendres a la tarda,
compartint espai amb els nois i noies
del JO+B.
Des del JO+B agraïm a l’Ajuntament la
disposició d’aquestes noves instal·lacions i a la brigada, el muntatge i la ins-

tal·lació dels diferents aparells electrònics.
A finals d’octubre es va dur a terme la
primera activitat al local nou: un taller
sobre el tabac, l’alcohol i les drogues,
amb la psicòloga Ester Mullera. El taller consistia en una presentació dinàmica on s’explicaven què era cada
substància, quins perjudicis o efectes
negatius podia comportar el seu consum, què s’havia de fer per evitar o deixar de consumir i quines precaucions
s’havien de tenir presents en cas que es
presentessin alguns dels símptomes
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El grup de joves, a Port Aventura per Halloween.

«d’alarma» (coma etílic, etcètera). Al
llarg del taller, els participants van poder comentar, opinar i expressar els
seus dubtes, els quals van ser debatuts i
resolts entre tots.
Durant les Fires de Sant Narcís, com
cada any, es va disposar del servei del
Bus Nit organitzat pel Consell Comarcal del Gironès, que facilitava així el
desplaçament dels joves de Bescanó a
les Fires.
Igual que l’any passat, a mig novembre

va arribar una de les sortides més esperades pels joves: Halloween a Port
Aventura. Tot i que va ser un èxit per la
participació que va tenir (més de 45
persones), el temps no va acompanyar
durant el dia. El fort vent va provocar
que algunes de les atraccions més emblemàtiques obrissin de manera intermitent i es tanquessin durant uns
minuts per seguretat.
Finalment, el 15 d’octubre es va fer un
sopar festa d’inauguració del nou local

en què cada jove havia de portar menjar per a dues o tres persones, de tal
manera que es compartís entre tots i
que cadascú pogués tastar el que li vingués més de gust. A continuació els AddictiveDj’s es van encarregar d’animar
la festa amb la seva música. Destaquem
que aquesta parella de discjòqueis tornarà a actuar el dissabte 28 de desembre a la festa de final d’any dels Joves
Bescanó que es durà a terme a la rectoria de Vilanna.
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Els polítics parlen

La pregunta als polítics:

Tindrem batxillerat a Bescanó?
> Convergència i Unió per Bescanó

> Entesa per Bescanó

Treballem perquè
el batxillerat sigui
una realitat

Cada cosa al seu lloc

La revista La Pilastra demana l’opinió de CiU
sobre si a Bescanó hem d’ampliar l’oferta
educativa amb la implantació del batxillerat.
D’entrada voldria dir que felicitem el consell de redacció de “La
Pilastra” per donar-nos la possibilitat d’explicar el nostre punt
de vista en temes tan importants. Felicitats i continueu amb
aquesta bona feina.
No creiem i se’ns fa difícil pensar que algú pugui estar en contra d’ampliar l’oferta educativa de Bescanó. I els arguments que
deuen donar per justificar-ho deuen ser molt recargolats. En el
seu moment, cal fer memòria, van ser els pares dels fills que havien d’estudiar l’ESO que van demanar suport polític a l’Ajuntament per aconseguir que al nostre poble poguéssim tenir un
SES on cursar ESO (educació secundària obligatòria) i, per fer
una mica de memòria, va ser el treball conjunt dels pares de
l’escola, la comunitat educativa i l’Ajuntament que, després de
moltes reunions i justificacions, ho va aconseguir.
Ens vam equivocar? No, rotundament, no.
Perquè avui els mateixos que vam treballar per fer-ho possible
estem molt contents i convençuts que ha valgut la pena. Els resultats acadèmics ho avalen: tenim un institut reconegut i admirat per la bona feina que s’hi està fent, avalat per la mateixa
Generalitat gràcies a una implicació de tot el professorat. Aprofito una vegada més per agrair-los-ho.
És bo que els nois i noies es puguin quedar més temps al poble.
La resposta la podrien donar tots els pares que tenen fills en
edat d’anar al SES o més petits, i segur que la resposta és claríssima, sí.
Com a poble, és bo? I tant que sí! És una realitat que si els joves
es queden al poble, fan poble! Els resultats es poden comprovar
per la implicació d’aquests nois i noies en tasques socials, ajudant en els casals, als clubs esportius i en moltes activitats associatives. També és una realitat que ajuden a potenciar els
serveis comercials de la zona, ja que fan més vida al poble fent
petites compres o utilitzant serveis que no farien servir si marxessin a Salt o Amer.
Val la pena que treballem també conjuntament, pares, professors i Ajuntament, perquè puguem tenir batxillerat? Sí, rotundament, sí.
I hi treballarem tant com faci falta per aconseguir-ho. Perquè
no és un caprici de l’Ajuntament, sinó una petició i un desig de
la majoria dels pares i mares del nostre poble, i del mateix professorat que ha preparat l’informe acadèmic per justificar que
és possible i necessari per a l’educació dels nois i noies. Per tot
això l’Ajuntament sempre estarem al seu costat.

A Bescanó ens calia, i des de feia molts
anys, un institut per als nois i noies de 12 a
16 anys, perquè encara és edat
d’ensenyament obligatori i on millor
creixen i estudien els joves és en el seu
entorn més proper. Ara bé, a partir de 16
anys, tots els joves han de prendre
diferents camins de futur
Alguns deixen d’estudiar, d’altres estudien per tenir un ofici i
altres estudien batxillerat. Per què s’ha de prioritzar el batxillerat en lloc d’ensenyar cicles formatius? Pensareu: és que
d’oficis n’hi ha molts i no es poden ensenyar tots a Bescanó.
Tots no, però cal no ensenyar-ne cap? I de tipus de batxillerat, quants n’hi ha? Doncs hi ha el científic, el tecnològic, el
sanitari, el d’humanitats, el de ciències socials, el d’arts plàstiques, el d’arts escèniques, l’internacional. Quin batxillerat
tindrem? Tots? Si tenim uns vint estudiants que facin batxillerat, quants n’hi haurà de cada tipus?
Vaig tenir la sort d’estudiar a l’escola de Bescanó on, just estrenar democràcia, tenia aula de música, laboratori, biblioteca... El meu fill va estudiar a la mateixa escola, un temps en
barracons, i no va tenir ni laboratori ni biblioteca. La meva filla també estudia a l’escola, on torna a haver-hi barracons i no
hi ha ni laboratori, ni aula de música, ni... No dubto de la bona feina del professorat, mai! Però, durant aquests anys de
gran creixement econòmic, no s’ha mantingut la qualitat de
les instal·lacions educatives. I després vaig estudiar a l’institut, a Salt, amb una beca per pagar els estudis, i em van ensenyar a viure la ciència dins els millors laboratoris: química,
física, biologia, geologia, dibuix... Vaig créixer amb joves que
compartíem il·lusió per les nostres especialitats. I de Salt vaig
continuar els meus estudis a la universitat, a Barcelona, també amb beca d’estudis. No sempre els millors estudis són al
costat de casa.
Sóc l’Anna Garriga, regidora a l’oposició, professora titular
d’Economia a la Universitat de Girona, i vull dir al poble que
cal assegurar la millor educació a TOTS els joves, sigui quin
sigui l’estudi que vulguin fer i sigui quina sigui la seva situació econòmica. Això és l’ensenyament europeu de debò. A partir dels 16 anys, uns han de tenir beca per estudiar el
batxillerat artístic a Amer perquè allà fa anys que ho fan bé.
Uns altres haurien de tenir beca per estudiar un bon ofici a Girona. Altres haurien de tenir beca per a un institut amb els millors laboratoris de química si aquesta és la seva especialitat.
I així, per a tots i cadascun dels joves del poble. Hem de procurar pels nostres fills i néts la millor educació, gratuïta, a
qualsevol edat i a l’institut més adequat.

Si voleu podeu fer-nos arribar les vostres preguntes a: lapilastra@bescano.cat
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Juli Alsina i Valls – 1927-2009

> Per Rosa Torrijos. Fotos d’Ester Rubirola

> En Juli de ca n'Aulineta
En Juli va néixer el 29 de maig de 1927 a Vilanna, en una masia anomenada ca n'Aulineta.
Va ser l'únic noi del matrimoni entre en Joaquim i la Consuelo, ja que la resta eren noies.
Sempre li va agradar combinar les tasques pròpies del mas amb l'ofici de transportista,
una feina que li va permetre viure còmodament i que a més li agradava.
Es va casar amb una bescanonina, la Josefina Noguera, i va tenir dos fills, en Jordi i la
Maria, que li van donar quatre néts, en Gerard, la Gisela, la Berta i en Juli.
Hi ha persones que es conformen amb
el que tenen, però en Juli no era d’aquestes. Era un home amb ganes de ser
el millor en tot, de ser capdavanter i
modern. Tenia la facilitat de canviar tot
el que tenia a l’abast. Era una persona
amb visió de futur. I estava orgullós de
ser així.

En Juli va néixer a ca n’Aulineta de Vilanna, un mas molt pròsper propietat
dels seus pares. Ell era el tercer de quatre fills –els altres tres eren noies– del
matrimoni format per la Consuelo i en
Joaquim.
A l’escola de can Pipeta, allà mateix a
Vilanna, va aprendre a llegir i a escriure

i fins i tot alguna cosa més. Recorda
perfectament que l’escola del poble era
mixta i que hi anaven una cinquantena
de nens i nenes. Al pati les nenes jugaven a saltar a corda i els nens, a futbol.
Quan va ser una mica més gran va anar
a Anglès tres cops per setmana a rebre
les conferències.

Juli Alsina i Valls – 1927-2009
Un dels moments que tenia més gravats és quan va arribar la llum a
Vilanna. L’electricitat venia de Bonmatí i només tres cases en van poder
gaudir: la fonda de can Casadevall, can
Nadal i casa seva. Fins al cap d’uns anys
no es van fer les instal·lacions a la resta
de cases del poble.
De la Guerra Civil no en volia parlar; de
fet, era jove, tenia uns 9 anys quan va
començar el conflicte, i no comprenia
algunes coses que passaven... «No entenia gaire res, però recordo que
mataven capellans i que a l’amo
de la muntanya de Sant Grau el
van matar entre divuit rojos, però
que a l’hora de la veritat ningú va
ser, ningú va reconèixer haver-ho
fet. També tinc la imatge que durant la retirada els nacionals van
saquejar la nostra masia i es van
emportar tot el menjar que van
trobar a les païsses. A casa, per
sort, no van entrar i no es van emportar el pare...»
Al principi el mas es dedicava a l’agricultura, al conreu de cereals i blat de
moro, i al bestiar. «El pare, però,
també feia tragines. Carregava el
carro d’avellanes que comprava i
les portava fins a Santa Coloma
de Farners perquè hi havia un
bon mercat d’aquest producte. Jo
vaig estudiar fins als 14 anys, però de ben jovenet ja portava la
casa, feina anar el matxo, anava a
llaurar i cuidava el bestiar, i ho
feia perquè m’agradava, per gust i
alegria, perquè a casa hi havia
mossos que podien fer aquesta
feina...»
El cap de setmana li agrava seguir les
seves germanes, que eren molt bones

balladores i anaven a totes les festes
majors dels pobles a ballar sardanes.
En Juli es va anar fent gran i ja feia anar
l’animal per fer els transports habituals
d’Amer a Girona o d’Osor a Bescanó.
«L’avellana portava menys feina
que els camps de conreu, així que
vam plantar avellaners... Jo vaig
agafar les riendes i les banyes del
negoci i vaig optar per comprar
un camió i un tractor per al camp.
Això, que segons els veïns era de
ganduls, per a mi era modernitat.
Al cap del temps ho van entendre
i van anar al darrere nostre fent
el mateix... Ara tothom té tractors
i màquines recol·lectores, però
nosaltres vam ser capdavanters.»
La compra d’un camió va ser un encert
perquè n’hi havia molt pocs i moltes coses per carregar, ja que el país es
despertava i la indústria estava creixent. A partir d’aquell moment en Juli
va fer de transportista, sobretot per a
una empresa local dedicada a la fabricació de taules i cadires, propietat d’en
Boada Bruset.
«Hi havia molta feina i al principi
fins i tot podies escollir què portaves. Durant molts anys vam
anar ampliant el negoci. Només
havies de tenir ganes de treballar,
i era fàcil prosperar.»
Poc després va anar adquirint més vehicles, fins a tenir una flota de cap a
mitja dotzena de camions de diferents
mides que oferien transport a moltes
empreses de la zona i algunes de més
lluny. Tot això ho combinaven amb les
feines del camp i del mas.
Abans de marxar cap a Barcelona a fer
la mili, va conèixer una noia de Besca-

nó, la Josefina Noguera. Tots dos van
ballar algunes cançons, però fins que ell
no va tornar de la mili no podem dir
que van començar a festejar seriosament. El casament es va fer a l’església
de Sant Llorenç de Bescanó i l’àpat, a
Girona, a Casa Marieta. Es van casar
l’any 1954 i en el viatge de nuvis, que va
durar vuit dies, van passejar per Barcelona, València i Montserrat amb un 4L,
el primer cotxe d’en Juli.
Durant molts anys en Juli va seguir
amb l’empresa de transport i la Josefina l’ajudava amb els arbres, buscant
dones per collir l’avellana o triar-la. A
mesura que es van anar fent grans i s’acostava la jubilació, es van anar traient
els camions, fins que es van retirar.
Va ser llavors quan la parella va veure
que el mas portava massa feina, així
que van decidir fer-se una casa a Bescanó i buscar algun masover que els
portés les terres. Finalment, però, van
optar per vendre’s ca n’Aulineta. «Trobar algú que se’n fes càrrec va ser
impossible. Tothom volia la masia però no les terres. Ara la terra
no val res si no és edificable.»
Al cap d’un temps es van traslladar amb
els fills a Bescanó amb la intenció de
portar una vida tranquil·la a la nova casa i poder gaudir dels néts i nétes.
Malauradament, en Juli va morir poc
després que li féssim aquesta entrevista, però allà on es trobi segur que està a
primera fila per arribar el primer a tot
arreu, per ser pioner en tot...

Eudald Bosch i Guiteras – 1920

> Per Rosa Torrijos. Fotos de Lluís Romero

> L’Eudald
L'Eudald va néixer a Ribes de Freser el 20 d'abril de 1920. Era l'únic fill de l'Alfons i de la
Bonaventura.
De petit va estudiar a diversos col·legis, entre els quals va anr als «Hermanos», a Monistrol de
Montserrat, perquè el pare era encarregat de diferents fàbriques i, per tant, la família s’havia de
desplaçar constantment.
A ell li hauria agradat ser sastre com el seu oncle, però la guerra li va espatllar l'ofici.
Es va casar amb una noia que també era empleada de la fàbrica tèxtil i van tenir dos fills. Té
quatre néts i quatre besnéts.
Va venir a viure a Bescanó l'any 1985 i tot i que no li agrada gaire el poble, reconeix que s'ho ha
passat molt bé fent excursions amb el casal d'avis.
L'Eudald té ganes de xerrar, d'explicarme la vida de les colònies tèxtils, de com
va ser de dura la derrota després de la
guerra. De com va perdre la dona i de
com, sense voler, va venir a espetegar a
Bescanó, on la gent és una mica tancada, però és un bon lloc per veure créixer

els quatre besnéts que té. Em vol explicar que malgrat que el seu somni no es
complís, sempre ha estat feliç...
«El pare abans de conèixer la mare havia treballat en la construcció
de la via del ferrocarril entre Ribes i Puigcerdà, picant pedra. Al

cap d'uns anys va entrar a treballar a can Recolons, una fàbrica
tèxtil que hi havia a Ribes de Freses». Primer va fer de filador i més tard
va ser l'encarregat de la fàbrica, tot i que
per alguna discussió va plegar i se'n va
anar a treballar a Torelló. Al cap d'uns

Eudald Bosch i Guiteras – 1920
any, però, va tornar a Ribes. També va
desplaçar-se a Sant Vicenç de Castellet i
a Monistrol de Montserrat per feina,
perquè la família, constantment, anava
d’un lloc a altre.
Quan l'Eudald tenia onze anys va entrar
a treballar a la fàbrica de Can Gomis,
prop de Montserrat. Però com que volia
aprendre l'ofici de sastre, el pare el va
enviar cap a Ribes amb els avis i l'oncle
que li va ensenyar l'ofici. «Me'n recordo molt bé, era l'any 1931: havien
proclamat la República i jo vaig
tornar a casa perquè volia ser sastre. Vaig estar-ne aprenent
durant uns anys, però la guerra
em va esguerrar l'ofici, em va estroncar el somni. El dia que vaig
complir 18 anys em van cridar a files i no vaig poder ser sastre».
Era l'any 1938 i l'Eudald només tenia
divuit anys. El van portar a la Fatarella.
Va viure l'intent d'aturar les tropes nacionalistes a la Batalla de l'Ebre, un dels
episodis més sagnants de la Guerra Civil. L'Eudald m'ho explica mentre
m'ensenya la marca que li ha deixat la
ferida, i es queixa que, des de llavors, ha
perdut la força aquella zona... «Vam
atacar a Vilalba del Arcs, a la serra
de Pàndols, perquè ells avançaven, però em van ferir. Una bala
em va tocar a la cama i em van haver de portar a l'hospital, on vaig
estar-hi tot un mes. Jo al final feia
una mica de comèdia per allargarho, però el comandant ho va
veure i em va enviar de nou al
front. Érem un milió de republicans que havíem de passar a
l'altre costat de l'Ebre, i només hi
havia una passarel·la de fusta. Els
de Franco anaven a totes, estaven
disposats a matar-nos a tots... Ai-

xí que amb uns companys ens
vam intentar escapar, però ens
van agafar i em van portar a un
camp de concentració.»
El camp de concentració d'Igualada estava ple de polls «hi havia tants polls
que ens portaven en braços!», ens
diu rient. «Un tinent que tenia la
cara marcada ens picava amb una
porra constantment. També tenia
una llista: si entraves a la llista
t'enviaven a la presó, i molts ja no
en sortien. A mi em van deixar
anar per bona conducta.»
Va decidir d’anar a treballar a la fàbrica
tèxtil, on va conèixer la Isabel Lorente.
Es van casar i van anar a viure a la colònia Vidal de Puig-reig. El pare de
l'Eudald era molt ferrenyo i durant el
casament es va discutir amb un familiar, així que la parella va marxar abans
d'hora i se'n van anar a Barcelona a passar la lluna de mel a casa de l'oncle
sastre que vivia allà. «Abans era diferent: a la noia no la tocaves fins
que éreu casats... Els pares de la
xicota no et deixaven fer ni “escaletes”, no podíem estar ni a
l'escala! Sempre a dins de casa
amb els pares i els germans... Els
joves d'ara correu massa i us falta
respecte per la gent gran».
Van tenir dos fills, en Joaquim i l'Anna,
que també es van dedicar a treballar al
tèxtil. Van viure a diferents colònies on
la gent era oberta i et tractava sempre
com si fossis de la família. «Normalment hi havia de tot: guarderia,
bar, església... i fèiem coses conjuntament», però des de feia temps
aquests indústria anava a la baixa i la família va optar per venir cap a Girona.
«Jo ja tenia el retiro. Bé, la invalidesa per culpa de la vista, que no

hi veig gaire res». El seu gendre, en
Jaume Coca, va trobar feina per aquí i
van venir a viure a Bescanó l'any 1985.
L'Eudald ja era vidu perquè la Isabel va
morir d'accident. «Jo havia marxat a
un enterro i quan vaig tornar vaig
veure que feia mala cara, li vaig
preguntar què li passava i no m'ho
va saber explicar. La veïna em va
dir que havia sentit un cop molt
fort. La vaig portar a l'hospital de
Berga, però va morir al cap de poques hores». Pel que va dir la policia,
s'havia enfilat en algun lloc per netejar i
havia caigut i picat amb el mundo que hi
havia als peus del llit.
Quan van arribar a Bescanó amb la filla
i el gendre i alguns néts, l'Eudald comptava relacionar-se ben aviat amb la gent
del poble perquè ja estava acostumat a
fer coneguts i amics però, segons ens
explica, li va ser força complicat. «La
gent d'aquí és molt tancada. Que
ningú s'ofengui, però sou força
estranys. Suposo que per això no
m'agrada viure aquí. Però m'agrada fer les excursions que
organitza el casal d'avis o anar a
fer-la petar amb la resta de jubilats».
A Bescanó va conèixer la Maria, que
també era vídua, amb qui va mantenir
una relació d'amistat i companyonia.
Durant un temps van anar plegats a ballar o al teatre, fins que també es va
morir.
Ara l'Eudald té 93 anys i només li sap
greu una cosa, no haver pogut ser sastre
com l'oncle. Ben segur que encara hauria estat una mica més feliç.
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Informació municipal

Bescanó
estrena
decoració
nadalenca
L’Ajuntament de Bescanó
ha adquirit en els darrers
anys diferents llums per
ornamentar el poble
durant les festes
nadalenques.
La idea és que durant un
temps, en comptes de ferho de cop, el consistori
compri diferent material
que serveixi per animar i
il·luminar Bescanó durant
aquest període.
Aprofitem per desitjar-vos
molt bones festes de Nadal
i un feliç any nou!
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Imatge del nou edifici que contindrà l'arxiu municipal i el viver d'empreses.

Nou arxiu municipal
Bescanó ja disposa d'un nou arxiu municipal. Aquest edifici
s'ha construït a Montfullà, a la zona industrial, i disposa de
624 metres lineals d'estanteries
El dipòsit documental té les garanties de seguretat i la
capacitat suficient per poder guardar els referents històrics
del nostre municipi.
L'edifici s'ha construït en una parcel·la
que és de propietat municipal i que està
situada a la zona industrial de Montfullà. Es tracta d’un edifici de 300 m2 que
té 624 metres lineals d’estanteries. La
planta baixa disposa d’espais i serveis
per poder facilitar el treball als estudiosos. A més, per a l’ordenació i la catalogació de l’arxiu tindrem l’assessorament
d’un arxiver titulat.
La primera planta, de 130 m2, s’adaptarà com a viver d’empreses per als
22

joves emprenedors del nostre municipi.
Oportunament s’informarà de les condicions per poder-hi tenir un espai. Tanmateix ja podem avançar que seran
molt econòmiques, per així fomentar
l’economia i la creació de nous llocs de
treball.
El cost de tot l’edifici ha estat de
321.000 euros, dels quals la Generalitat
i la Diputació n’han aportat 273.000. A
l’Ajuntament només li ha costat 48.000
euros.

L’interior de l’arxiu.

Bescanó petit
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> Pels monitors/es

> Bibliojocs

I després de l’estiu, què?
Després d’unes llargues vacances acompanyades pel sol i l’estiu, al setembre vam tornar
a l'escola i a la Bibliojocs!
No us ho heu de pensar més! La Bibliojocs com cada any està a disposició d’aquelles famílies amb infants
des de P3 fins a segon de primària.
És una estona on els nens juguen i
gaudeixen del que més els agrada al
costat de companys de classe i d’escola.
Començat el curs i la Bibliojocs, tenim les piles carregades per oferir
als nens i nenes de Bescanó un any
ple d’activitats engrescadores, divertides, motivadores!
Amb l’ajuda dels nens vam engegar
la Bibliojocs el 12 de setembre i vam
estar molt contents de retrobar-nos
una altra vegada.
Ja quasi acabem l'any i portem entre mans un munt d’activitats, tallers, jocs, danses..., per anar-nos
familiaritzant tots plegats.

Ja veieu que a la Blibliojocs és molt divertit fer amics...

> Per les educadores

Llar d'infants Bescanó-nins

El nou curs al Bescanó-nins
Aquest nou curs l’hem
començat amb el temps
un xic capgirat: encara
feia molta calor i
semblava que no volia
arribar la tardor
Nosaltres teníem moltes ganes de
fred i és per això que les Tortugues, les Granotes, les Sargantanes i els Eriçons (que són els
noms de les classes) ens vam
afanyar a preparar, com cada
curs, l’arribada de les castanyeres, totes les activitats amb les fulles, castanyes, moniatos,
carbasses..., que van acabar amb
la festa de la castanyada al pati.
Faci fred o faci calor, la tardor és
el millor!!
24

Les castanyeres amb ganes de tardor!

Bescanó petit
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> Llar d’infantls El Carrilet

> Per les educadores

Benvinguts i benvingudes
Un nou curs ha començat
a la llar d'infants El
Carrilet. Els dos primers
mesos hem donat la
benvinguda als nens i
nenes de les classes dels
Tractors i de les Motos,
que són els més petits de
l'escola
Per als més petits, arribar a la llar
d’infants ha estat un gran canvi,
però ja s'han anat adaptant a la nova situació i han après a separar-se
de les seves famílies durant unes
hores. La classe dels Avions aquesta etapa ja la tenien superada i tots
van venir amb ganes de passar-ho
bé i de retrobar-se amb els seus
companys.
Arribat el mes d'octubre, junts vam
celebrar la castanyada. Ells observaven amb atenció com les educadores preparaven el foc i torraven
les castanyes. Després tots junts en
vam menjar a fora, al pati.
Les classes es van decorar amb motius de la tardor, decoracions que
van fer els nens utilitzant la pintura
dels dits, ceres, gomets i algunes
fotos que hi van posar les educadores.
Ara, junts, ja estem pensant en les
festes de Nadal i a veure quines
sorpreses ens esperen. Però això ja
us ho explicarem en la pròxima revista...

Les classes dels Tractors i les Motos.
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> Pels nens i nenes

> Escola Dr. Sobrequés

Tardor i art a l’escola
Com cada any, quan arriba
la tardor, a l’escola
preparem algunes activitats
destinades a celebrar
aquestes diades de
castanyes, panellets i de
començament del fred, tot i
que aquest any ben bé
semblava que era la
continuació de l’estiu...
Excursió a l’aeroport de Girona
El dia 30 d’octubre vam anar a l’aeroport de Girona.
Molts passatgers baixaven de l’avió.
Vam entrar dins l’aeroport i ens van posar una armilla groga i una altra de taronja. Ens van ensenyar una avioneta
molt maca, se li movien les ales.
Després els senyalers ens van ensenyar
a senyalar un avió.
Els bombers van tirar molta aigua i va
sortir l’arc de Sant Martí.
Vam anar a dinar al parc del Migdia.
Júlia Callicó 2n A

La tardor a l’escola
Com cada any, quan arriba la tardor, a
l’escola preparem algunes activitats
destinades a celebrar aquestes diades
de castanyes, panellets i de començament del fred, tot i que aquest any ben
bé semblava que era la continuació de
l’estiu...
Aquest any ho hem volgut fer diferent
dels altres anys i no hem fet el concurs
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Segur que a més d'un nen o nena li va agradar tant l'experiència que quan sigui
gran serà bomber o bombera!
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Carbasses, castanyes i els nens i nenes van ser els protagonistes de la festa de la castanyada.

de moniatos, ni de castanyes, ni de
pastanagues com l’any passat. Pensem que quan les coses es van repetint cada any al nal acaben perdent
una mica la gràcia. Això no vol dir
que d’aquí a un temps no hi tornem...
Aquest any ens hem plantejat fer una
festa oberta a les famílies dels nens i
nenes i els més petits de la casa van
preparar unes danses de tardor que
el dia 31 a la tarda van presentar davant dels seus companys i dels seus
familiars.
Durant el matí els de Cicle Inicial van

elaborar una mena de catifes fetes amb
coses de la terra. D’aquestes creacions
se’n diu landart, que vol dir més o menys «art fet amb coses de la terra»: pedres, herbes i fulles... El dia 31, durant
tota la tarda, tothom que ho va voler va
poder veure el resultat del treball fet al
matí a l’entrada de l’escola.

Les tasques que es preparen són molt
més engrescadores si tenen una nalitat i el fet de saber que després ho ensenyaran a les famílies motiva d’allò més
els nens i nenes, i els resultats són d’allò
més bonics.

A la festa també s’hi van afegir els de Cicle Mitjà, que van muntar una exposició amb fruits i fruites de tardor a
l’entrada de l’escola. També van fer cartells per anunciar la festa i un munt de
receptes de cuina fetes amb productes

Els que hi vau assistir vau poder veure
aquests resultats i la satisfacció dels infants un cop feta la seva representació o
acabada la seva tasca, així com ensenyant-vos les seves receptes a l’hora
de plegar.

de la tardor.
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> Pels Lídia Alech Maynegre,
coordinadora del departament de projectes europeus

> SI La Miquela

“Un pas més!”
La secció d’institut de Bescanó, número u de tot l’Estat espanyol en la gestió de projectes europeus.
El SI la Miquela ha obtingut dues noves subvencions per a projectes europeus per treballar la
gastronomia i l’art
Per tercer any consecutiu i gràcies a la
dedicació, el treball, l’esforç i la constància de tota la comunitat educativa de
Bescanó, la secció d’institut (SI) La Miquela pot presumir d’haver aconseguit
dos nous projectes europeus. Aquest fet
la converteix en la número u de tot l’Estat espanyol en la gestió de projectes
europeus.
Per a aquest nou curs acadèmic
2013/14, la secció d’institut La Miquela de Bescanó té dues noves subvencions per dur a terme dos nous
projectes europeus dins el Pla d’Aprenentatge Permanent del Departament
d’Ensenyament i de la Unió Europea.
El primer projecte es tracta d’una associació multilateral Comenius anomenada Building Bridges through Art, que
permetrà que els alumnes de primer
d’ESO de Bescanó, Eindhoven (Països
Baixos) i Soyaux (França) treballin conjuntament la pintura, la fotografia, el
dibuix i l’art al llarg de dos anys.
I el segon projecte és una associació bilateral, Food – here and there, now
and then!, que pretén que, en els pròxims dos cursos escolars, els alumnes
de tercer d’ESO de Bescanó i Gütersloh
(Alemanya) facin una recerca de l’evolució gastronòmica de la nostra cuina
des del període de postguerra fins als
nostres dies.
Tot i la seva curta existència, el centre ja
té l’experiència d’haver participat en un
projecte Comenius Regio amb Itàlia,
Legami di Parole, i de coordinar un
projecte multilateral (Let’s Create) amb
Turquia, la República Txeca i Polònia,
basat en l’emprenedoria.
Participant i coordinant projectes europeus, la SI La Miquela aposta per potenciar l’aprenentatge de les llengües
que s’imparteixen al centre en contextos reals i afectius, establir vincles entre alumnes i docents de diferents
països i millorar el coneixement de la
llengua, la cultura i les tradicions dels
països participants en els projectes, a fi
d’aconseguir una formació de dimensió europea a tot el seu alumnat.
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Alumnes de 1r d’ESO dibuixant ocells autòctons amb l’ajut dels seus i-Pad i alumnes de
3r d’ESO analitzant diferents aliments al laboratori.
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> IES Vallvera

Institut Vallvera. Curs 2013/14
Un cop més l’Institut Vallvera ha començat un nou curs amb empenta i ganes de fer moltes
coses. Com a centre educatiu de referència en estudis de batxillerat i cicles formatius de la
comarca, ens hem proposat un seguit d’objectius per a aquest any

L’IES Vallvera de Salt.

Un dels projectes previstos és iniciar la
formació en metodologia AICLE del
professorat, per tal d’incrementar la
presència de la llengua anglesa en altres
matèries del currículum de batxillerat.
En el departament de llengües ens hem
proposat consolidar els intercanvis de
l’alumnat de batxillerat amb altres centres europeus de parla anglesa i continuar el procés d’implementació de la
llengua en les programacions dels diferents cicles formatius (CF). I, finalment, fomentar encara més la mobilitat
internacional de l’alumnat de CF a Dinamarca, França, el Regne Unit i Itàlia

mitjançant les beques Leonardo i Erasmus. Els nois i noies del Vallvera tenen
l’oportunitat de fer pràctiques en un entorn internacional, assolir les seves
competències professionals i disposar
d’un currículum millorat en aquest aspecte. L’objectiu és que un total d’11
nois i noies del centre gaudeixin aquest
curs de pràctiques a l’estranger.
Per a un futur millor dels nostres joves,
volem crear una borsa de treball per posar en contacte l’alumnat i les ofertes
laborals de les empreses de l’entorn i,
també, consolidar la figura de l’orientadora de centre. Aquesta persona ofereix

assessorament individualitzat a l’alumnat que té dubtes sobre la seva trajectòria acadèmica i professional.
I, per acabar, volem continuar el procés
per a l’obtenció de la certificació de
qualitat ISO 9001.
Aquest és un petit recull de tot allò previst per a aquest curs. En aquests moments de recessió econòmica cal
apostar d’una manera molt clara per un
ensenyament de qualitat que formi
alumnat competent i amb expectatives
d’èxit professional futur.
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L'edifici en l'actualitat.
Foto: Pere Magrià.

> Per Rosa Torrijos

> Records històrics de Bescanó (capítol 2)

Can Sambola, de casa de senyors
a escola de poble
Can Sambola va ser una casa senyorial que ja existia el 1611 i que Narcís Sambola va
reedificar el 1896. Era una casa de planta quadrada amb una escala i un celobert central.
Al pis principal hi vivien els senyors; al pis superior hi tenien estada les criades i el servei; i
la part sud de la planta baixa l’ocupaven els masovers, on també hi havia les quadres,
l’escalinata i l’entrada de carruatges. Entorn de la casa hi havia un jardí exuberant amb una
gran varietat d’arbres i flors.
L’hereu, Josep Sambola, es va arruïnar a
causa de la seva afició al joc i a les vedets
que passaven per Girona. El 1926 l’apoderat del senyor Sambola va vendre el
mas embargat i la seva parcel·la a diversos propietaris. Algunes llengües també
expliquen que l'hereu legítim va haver
de vendre la propietat per donar una
part de l'herència a un germà bastard.

tàries, és a dir, que estaven separades
per sexes i es trobaven en dos edificis
diferents. A la plaça major, on ara hi ha
can Rafel, hi havia l'escola de nenes, i al
carrer Jacint Verdaguer, la dels nens.
L'ajuntament estava situat al pis de dalt
de can Rafel i tenia una escala al carreró
del Ter que sortia a la plaça major
(abans anomenada d'Espanya).

El 1926, el batlle Narcís Carreras va adquirir l’edifici i, aquell mateix any, s’hi
van traslladar el consistori i l’escola. Una
part dels jardins es va convertir en un
camp de futbol.

L'edifici estava molt deteriorat i si havia
de fer una gran reforma, però primer calia treure l'escola d'allà; per tant, es va
optar per construir una escola nova.

Anteriorment les escoles eren uni-

L’escola va estar a can Sambola fins al
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1980, que va ser quan es va construir el
nou centre escolar Doctor Sobrequés, a
la plaça de les Nacions. Aleshores, un
cop rehabilitat l’edifici, es va destinar a
dependències municipals.
Una petita part del text és extreta d'un escrit
que ens ha fet arribat la Carmelita Aubert, però la resta forma part d'una ruta publicada pel
Servei de Llengües Modernes de la Universitat
de Girona. Aquesta ruta és fruit del treball de
l'assignatura «Itineraris literaris» del Màster
de Formació de Professors de Català per a
Adults, en l'edició 2008-2010. El podeu trobar
íntegrament al bloc: Contat i Debatut
http://contatdebatut.blogspot.com.es
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Edifici de can Sambola i camp d'esports.
Foto cedida per: Carme Aubert.

Can Sambola.
Foto cedida per: Carme Aubert.

Llegim el text següent de Xavier Carbó.
Es tracta d'una carta adreçada a Carles
Riba del 12 de setembre de 1913 i que
parla, precisament, de l'edifici de can
Sambola:
«Estiuejo a Bescanó, ¡¡Palazzo!!
¡¡Sambola!! O mellor, Casa Sambola, aont estic empleiat. Res.
Una prebenda! Que m'ha saltat
de sobte, com la llebra al caçador.
Essent aixís, folga dir-vos que he
canviat el domicili. Pe'ls Jocs Florals, que ja haurem retornat a Girona, a la Força 13, puc oferir-vos
una casa senyorial de blasonades
portes aont us hi garanteixo una
franca acollida, i aont us obsequiaré en tot lo que a mes mans
estigui, ja que -com haureu endevinat- soc subordinat a altri.
Disposeu incondicionalment del
qui s'honora de la vostra amistat.
Tothom sap ont és perquè és la
casa més gran del poble, voltada
de jardins i de passeigs de remoroses acàcies.»
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El quadre del naixement de Jesús trobat a Estanyol està actualment al Museu d'Art de Girona. Foto: Ester Rubirola i Taberner.

> Per Rosa Torrijos

> Tresors locals

El naixement del nen Jesús
i el sac de gemecs
Entre les diverses representacions de la Nativitat que es guarden al Museu d’Art de Girona
es conserva una pintura renaixentista procedent d’Estanyol en què s’hi pot veure un sacaire
bufant una cornamusa
tipus que han introduït el sac al seu repertori d’instruments.

Aquesta pintura, titulada Naixement,
està feta sobre fusta. Sabem que és renaixentista i que pertany a l’escola catalana de la primera meitat del segle XVI,
i es creu que és obra d’un pintor anònim local.

Als Països Catalans hi ha diversos tipus
de cornamusa, que presenten algunes
diferències entre si i que també s’anomenen de maneres diferents. Per exemple,
al Principat l’anomenen sac de gemecs, o
coixinera a la zona del Maresme; a Andorra n’hi diuen xeremia, i a la Franja,
gaita de bot.

Aquest naixement de Jesús es va crear al
revers de la coberta d’una caixa de núvia
procedent d’Estanyol. En aquella època
hi havia un comerç creixent de mobles
de les mateixes característiques provinents d’Itàlia que van contribuir a difondre l’estil a les nostres contrades.
Com a curiositat, si us fixeu bé en el
quadre, veureu que hi ha un músic tocant un sac de gemecs, un instrument
de la família de les cornamuses (entre
les qualsles més conegudes són la gaita
escocesa, la gaita gallega i la uillean pipe
irlandesa). A partir d’aquest element,
hem pensat que estaria bé explicar-vos
aquest instrument que durant segles va
estar ben present en les nostres festes,
fins que, a finals del segle passat, va
quedar una mica en desús a causa de la
modernització de la sardana.
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Detall del músic (dret) tocant el sac
de gemecs.

Història del sac de gemecs
El sac de gemecs o cornamusa és un instrument de vent que antigament es tocava molt, però durant el segle XX va
passar de moda i va arribar un moment
que només es tocava a Mallorca. Per
sort, actualment hi ha molts músics que
el toquen i han sorgit formacions de tot

El sac de gemecs és un instrument de
vent. Per tocar, el músic o sacaire bufa
pel bufador i infla el sac, que emmagatzema l’aire. Per tal que comenci a sonar,
s’ha de prémer el sac amb el braç esquerre. Aleshores, l’aire surt pel grall,
que fa la melodia, i pels bordons, que
fan unes notes mantingudes d’acompanyament. Hi ha una part de l’instrument
que no es veu a primera vista però que
és necessària perqué soni: les canyes. El
grall té una canya doble, i cada bordó,
una canya simple.
Aquest instrument està documentat al
nostre país des de l’edat mitjana. La pri-
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ment la funció religiosa, animar el ball de plaça i orquestrar els balls o saraus
sota sostre.

mera dada ens condueix al
segle XII, a un tal Bernat
Bufalodre, cognom que no
podem relacionar amb altra cosa que no sigui un
sac de gemecs.
En aquesta època el sac
gaudia d’uns certs privilegis socials, i fins i tot
l’infant Joan, fill de Pere el Cerimoniós i d’Elionor de Sicília, l’hauria
tocat, l’any 1354. Durant
els segles XIV i XV les referències a la cornamusa
són notablement abundants.
Al llarg dels segles, trobem diverses representacions dels instruments de música en l’escultura,
la pintura, la imatgeria popular. En són
un exemple els capitells d’algunes esglésies i catedrals o les típiques rajoles pintades dels diferents oficis tradicionals.
La nostra tradició oral també ens ha deixat algunes frases ben comunes i utilitzades, com ara “Estar de mala gaita” o
“Semblar un sac de gemecs”.
Amb l’arribada del segle XIX, de la industrialització, de nous corrents, tendències i ideals i, sobretot, de la fi del
ruralisme, va començar la decadència
que va acabar provocant la desaparició
de l’instrument.
Probablement, les comarques del sud de
Catalunya van ser les primeres que van
veure extingir-se l’instrument. La manca
de sonadors locals feia que, a mitjan segle XIX, s’haguessin de contractar sacaires penedesencs. Al nord del país el sac
de gemecs va anar desapareixent gradu-

Les diferents parts del sac
de gemecs.

alment amb l’establiment de l’actual cobla de sardanes.
Serà al Penedès i al Maresme on l’instrument es resistirà a desaparèixer, a causa
de la simbiosi del sac de gemecs amb algunes danses o amb algunes festes.
Alguns dels seus sonadors, però, van
viure fins als anys seixanta del segle XX.
Amb la seva mort es va perdre la tradició
de fer sonar l’instrument al Principat, i
actualment no coneixem com el feien sonar ni les tècniques d’interpretació que
utilitzaven.
Sabem, però, que tradicionalment un
dels usos més habituals de les cornamuses era proporcionar música perquè la
gent pogués dansar, il·lustrar musical-

La formació més habitual era la cobla de tres
quartans, anterior i
precursora de la cobla
de sardanes, que estava composta per tres
músics que tocaven
quatre instruments: la
tarota, el sac de gemecs
i el flabiol i el tamborí.
Quan els músics només
eren dos, el flabiolaire i el
cornamusaire, el grup rebia
el nom de mitja cobla. En canvi, la cobla de ministrers acostumava a ser una cobla de tres
quartans ampliada amb altres instruments de vent i percussió.
En la tercera dècada del segle XIX, els
músics van començar a assajar l’ús d’altres instruments, com ara el cornetí, el
figle i el fiscorn, que, amb a la reforma
de Pep Ventura, acabarien portant a la
constitució de la cobla en la seva formació actual: flabiol i tamborí, dos tibles,
dues tenores, dues trompetes, un trombó, dos fiscorns i un contrabaix.
Aquesta aparició i l’ascens de les bandes
de músics professionals encarregats de
fer música de ball, van contribuir al declivi de les cornamuses.
Per sort, ara, i de mica en mica, el sac de
gemecs es va recuperant i es va emprant
en diferents formacions, fins i tot al nostre municipi hi ha algunes persones que
el saben tocar (o, segons diuen, el saben
fer bufar).

Les tres conamuses dels Països Catalans: el sac de gemecs, la xeremia i la gaita de bot.
Fotos extretes dels quaderns Requextec publicats per la Generalitat com a eina d’aprenentatge a les escoles.
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> Per Raquel Gironès

> Josep Badosa i Valeri

L’home que, amb 80 anys d’edat,
ha experimentat la sensació de volar
En Josep Badosa Valeri, de 80 anys, va néixer a Estanyol, a can Tet Sureda, envoltat de
camps i de boscos. Als 14 anys va començar a treballar com a mecànic industrial, feina a
la qual es va dedicar fins a la seva jubilació, treballant en diverses empreses.
En tornar de la mili, va anar a viure a Bescanó, concretament al carrer Major. La seva
estada allà, però, va ser molt curta perquè, poc després, es va desplaçar a Salt amb la seva
dona, la Carme Gironès, nascuda a la Torre de Bescanó. Després de més de 30 anys de
viure al poble de Salt, van decidir de tornar a Bescanó, a la casa del carrer Major, per
gaudir de la seva jubilació.
En Josep és un home que mai para
quiet, sempre busca alguna cosa a fer.
Llegir, escoltar música, ballar i anar a caminar és allò que més li agrada fer en el
seu dia a dia. I la bicicleta que no falti
mai. Sempre l’ha acompanyat en les moltes excursions que ha fet al llarg de la seva vida. «Quan era jove, cada
diumenge anava a Sant Feliu de
Guíxols o a Sa Conca amb bicicleta
i, fins i tot, alguna vegada havia
anat fins a Barcelona».
Es descriu com un home aventurer. Ja
des de petit vivia dia rere dia una
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experiència diferent. Amb només 10
anys, va enfilar-se a un arbre per salvar
un gat que feia tres dies que estava allà
atrapat. «Era un arbre molt prim,
però no m’ho vaig pensar dos cops
i hi vaig pujar a rescatar-lo. Quan
estava a punt de tocar-lo, va pujar
quatre branques més amunt i vaig
haver de seguir pujant. Quan el
vaig atrapar i el vaig agafar, em va
clavar les dents a la mà, fins que
vaig estirar el braç i, finalment, el
gat va caure a terra. Mirant com
queia, de cop, la branca on estava

arrapinyat va començar a torçarse. Ja em veia al terra però, per
sort, no va arribar a trencar-se i
vaig poder baixar ràpid de l’arbre.
El gat va quedar estès al terra, vaig
pensar que estava mort però de
cop es va aixecar i va arrencar a
córrer. Encara recordo aquell coi
de gat».
I amb 80 anys encara segueix vivint
aventures com aquesta; i és que mai ningú és prou gran per deixar de viure’n. Els
seus fills, gendres i néts van regalar-li pel
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Empuriabrava,
centre mundial del
paracaigudisme
El túnel del vent Windoor
Realfly ha ajudat a
consolidar Empuriabrava
com el segon centre
mundial del
paracaigudisme. Aquest
mecanisme no és més que
un simulador de caiguda
lliure on es poden viure les
mateixes sensacions que es
tenen quan una persona es
llença en paracaigudes. Els
seus 23 metres d’alçada,
permeten viure la caiguda
lliure sense haver de pujar
a un avió.

Badosa al túnel del vent d’Empuriabrava.

seu passat aniversari un tiquet per volar.
Enganyat, el van fer anar fins a Terradelles, on viu una de les seves filles. Un cop
va arribar li van dir que tenien una sorpresa per a ell. El portaven ni més ni menys que al Túnel del Vent Windoor
Realfly d’Empuriabrava, un dels pocs simuladors de caiguda lliure que hi ha pel
territori.
Sabia a on el portaven?
Sí. Per la televisió havia sentit a parlar
del Túnel del Vent. Sabia que estava a
prop de Terradelles i, com que m’havien
portat fins allà, ja vaig intuir per on anava la sorpresa. A més, la meva família em
coneix molt bé i sap que m’agraden
aquest tipus d’experiències.
Es va posar nerviós en saber-ho?
Una mica nerviós sí, però gens de por
perquè m’agraden les aventures i sabia
que no hi havia cap risc.
Com va ser l’experiència?
Primer de tot em van equipar amb un
casc i unes botes. Després, acompanyat
d’un grup de 10 persones i del meu nét,
que també ho va provar, vam anar cap al
túnel. El primer cop que entres al túnel,
el monitor t’aguanta i vius les primeres
sensacions. Al segon cop, ja et deixen
més lliure. Tot i això, el monitor és a dins
del túnel vigilant que el vent no se t’emporti; després, tens l’opció de pujar fins a
dalt de tot. Jo, sense dubtar-ho vaig acceptar el repte. Van donar més potència
al ventilador i la velocitat amb què bufava el vent va augmentar. Vaig pujar fins a
dalt de tot, uns 23 metres, i després vaig

tornar a baixar i a pujar.
Va ser aquesta la sensació més forta del vol?
Sí, tota la meva família que estava a baix
fent-me fotos la vaig perdre de vista perquè la part superior del túnel està tapada i no es veu res. Va ser una
experiència molt maca, però llàstima
que dura només dos minuts. Amb tan
poca estona a dins el túnel, no arribes a
assolir el control per flotar tu sol, sempre te’n vas cap a un costat o cap a l’altre
i el monitor t’ha d’ajudar. Em va faltar
més temps per acabar de dominar-ho i
gaudir-ho de debò.
Quan estava volant dins el túnel,
en algun moment va sentir la sensació que volia sortir d’allà dintre?
Quan voltàvem tan ràpid vaig tenir sensació de vertigen. Si hagués durat més a
aquella velocitat i pujant i baixant sí que
potser m’hauria marejat i hauria volgut
sortir d’allà.
Ha viscut alguna altra sensació similar a aquesta?
Quan tenia 78 anys vaig anar al Tyrovol
de França, un circuit aeri amb tirolines,
acompanyat també per la meva família.
En aquella ocasió, vam ser molts els que
vam viure aquella experiència. Em va
agradar molt. Vas penjat i passes de cable en cable per sobre de barrancs i de
llacs. El més maco és la impressió que
tens quan passes per sobre l’aigua. Aquella experiència va ser increïble.

El túnel del vent, que va
entrar en funcionament el
15 d’octubre de 2012, és
una atracció pels amants de
l’aventura i també un lloc
d’entrenament pels
paracaigudistes. Gràcies a
aquest aparell, actualment
si plou o fa molt de vent no
és un inconvenient per fer
paracaigudisme.
La tecnologia d’aquest
túnel està molt
desenvolupada i té un
programa que regula la
potència del vent, depenent
de l’edat i del pes de la
persona. El vent pot arribar
a bufar s 300 km/h en el
cas de paracaigudistes
professionals i poden
utilitzar-lo set persones
simultàniament.

Més forta que l’experiència del túnel del vent?
Sí, perquè aquesta és més real. L’altre estàs tancat en un túnel amb vent produït
per un ventilador. Tot i això, l’experiència és molt maca i, si ho domines, pots
arribar a gaudir molt de l’experiència.
Són sensacions diferents.
Si ara li proposessin una altra
aventura, què diria?
Sí. No tindria cap por, sempre que vegi
que l’aventura és segura.
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