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En aquest número...
En aquest número, «La Pilastra» ha volgut
retre homenatge al pastisser Lluís Pujol,
que ens va deixar fa uns mesos, i al jove
Jordi Montalban, que ens ha deixat prematurament a causa d'una malaltia. També hem volgut parlar amb el metge jubilat
Carlos de Mendoza perquè ens expliqui
una mica la seva trajectòria professional i
política.
Hem fet a més un repàs de la nostra història recordant el 50è aniversari de la construcció del temple de l'Assumpta i el 25è
aniversari dels nostres gegants, en Llorenç
i la Miquela.
I com cada any us fem un resum de les festes majors dels nostres pobles i dels casals
d'estiu, que com sempre han estat un èxit
de participació.
Desitgem que us agradi.
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L'Èric Martínez i la Queralt Casas, ara fa un any. Fotos: Lluís Romero i Rosa Torrijos.

Queralt Casas es penja l’or europeu
Tot just fa un any la revista «La Pilastra» feia una entrevista a dos joves promeses del bàsquet,
la Queralt Casas i l'Èric Martínez. Cadascú per la seva banda i en la seva categoria, segueixen
donant-nos, a tots els bescanonins i bescanonines, moltes alegries esportives
Queralt Casas, campiona
d’Europa
La bescanonina Queralt Casas (1992) ha
estat campiona d’Europa en categoria
absoluta amb la selecció espanyola de
bàsquet després de guanyar l’equip
francès per un punt (70-69).
Aquest no és el primer títol de la bescanonina, ja que, tot i la seva joventut, ha
guanyat en totes les categories possibles, des de sub-16 fins a sub-20, seguint amb dues medalles de plata en el
mundial (sub-19). A més, va ser considerada, fa poc més d’un any, la millor
jugadora del torneig de Tailàndia.

L’aler, que juga actualment amb l’equip
Rivas Ecópolis, s’ha mostrat molt satisfeta de la victòria, tot i que, malauradament, va jugar poca estona en el torneig.

Èric Martínez, el capità
del Barça B
El jugador bescanoní, Èric Martínez i
Vila, també s’ha mostrat molt satisfet de
la seva trajectòria perquè el seu equip, el
Barça-B, va quedar campió en la seva
categoria, la cadet preferent, i ho va fer
sent ell el capità de l’equip.
També cal destacar que quan va acabar
la seva lliga va anar a jugar amb el cadet

preferent A i van quedar campions en el
campionat d’Espanya celebrat al Ferrol
el maig d’aquest any. A més, va ser cridat i concentrat a Castelldefels, per la
selecció espanyola, i ha estat convocat
novament per a l’agost, per jugar el Torneig de l’Amistat que aquest any se celebra a Grècia.
Per acabar cal mencionar que el bescanoní enguany seguirà jugant amb el
Barça i que va ser escollit entre el «quintet ideal» en un torneig que es va celebrar a Madrid a favor de la leucèmia.
Felicitats a tots dos!
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En Marc Felipe,
lluint una camiseta
independentista.

Medalla de bronze!
Quan estàvem a punt de tancar
l'edició de la revista hem llegit
en el diari que en Marc Felipe
acaba de tornar de competir
en la 54a Olimpíada
Internacional de Matemàtica
celebrada a Colòmbia i que en
aquesta competició ha
aconseguit ni més ni menys
que la medalla de bronze!
Felipe va haver de superar sis
proves en dues jornades de
quatre hores i mitja i ens
consta que també es va
emportar l'estelada en aquest
viatge.
> Per Fèlix Bruguera

> Marc Felipe i Alsina, medalla de bronze
en la 54a Olimpíada Internacional de
Matemàtica

Aquesta competició li ha donat
accés a l'Olimpíada
Iberoamericana de Matemàtica
que se celebrarà del 20 al 28 de
setembre al Panamà.
Felicitats, Marc!

«A Colòmbia he competit amb
els millors en matemàtiques»
D'en Marc Felipe i Alsina us podem explicar ben poques coses que no sapigueu ja: és
exestudiant de 2n de batxillerat de l’IES Vicens Vives, on feia el batxillerat internacional;
actual campió de matemàtiques de Catalunya, d’Espanya i d’Europa; voluntari de Càritas a
Bescanó, i guanyador de tot tipus de premis tant de matemàtiques com de narració i poesia.
En Marc va anar a Romania, on va participar en el Campionat d’Europa de Matemàtiques.
Al juliol va viatjar a Colòmbia per competir amb els millors del món en l’Olimpíada
Internacional de Matemàtica on va obtenir la medalla de bronze.
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L’agost assegura que el vol
aprofitar per estar-se a
Bescanó i gaudir de l'estiu i
de les vacances.
Aquest proper curs anirà a
la Universitat Politècnica de
Catalunya, dins el programa
CFIS, que li permetrà cursar
dues carreres al mateix
temps.

Poble en viu
Universitat Politècnica de Catalunya,
on catedràtics de la UPC i de diferents
universitats de Madrid em van fer classes per preparar el Campionat Mundial
de Matemàtiques, i finalment els darrers dies de juliol vaig estar a Santa
Marta (Colòmbia), on vaig competir
amb els millors de tot el món en la 54th
International Mathematical Olympiad.

En fi, ja veieu: un altre jove
del qual els bescanonins ens
sentim molt orgullosos!

Quin és el premi que t’ha fet més
il·lusió?
La menció honorífica en el darrer campionat mundial i també el pin de plata
concedit per la Societat Catalana de
Matemàtiques per haver obtingut diversos premis Cangur.

Aquest estiu, a Bescanó?
Una part de l’estiu sí, l'agost segur! Al
juliol hi vaig estar ben poquet, perquè
vaig anar a Romania, on vaig participar
en el Campionat d’Europa de Matemàtiques. També vaig estar deu dies a la

Et posa nerviós participar en els
concursos?
No, perquè compto intentar-ho fer de
la millor manera possible i, per tant, no
estic especialment nerviós: si em surten els problemes, perfecte, i si no és

així, també. Crec que el més important
és poder gaudir del que faig com he fet
fins ara.
Un campió d’Espanya amb una
samarreta amb l’estelada?
Sí. De fet, a Madrid, em van dir «l’independentista» perquè en el darrer Campionat Mundial vaig declinar l’honor de
portar la bandera espanyola a l’acte inaugural, no per res en particular, senzillament perquè la bandera espanyola no
me la sento meva.
Què faràs l’any vinent?
L’any vinent, a la UPC m’han confirmat
que podré estudiar al CFIS, que és un
programa d’excel·lència, on podré fer
dues carreres alhora. Per assolir aquest
repte, caldrà dues coses: en primer lloc,
una bona organització, però sobretot, i
per damunt de tot, gaudir del que faig.
Quan el treball es converteix en font de
plaer, tot és molt més fàcil.

> ANC Bescanó

Bescanó viu el Concert per la Llibertat
L’ANC de Bescanó va organitzar dos autobusos per anar al gran Concert per la Llibertat que es
va celebrar el 29 de juny passat al Camp Nou i també ha realitzat algunes xerrades informatives
sobre el procés d'independència
El grup de Bescanó que vam assistir al
Concert per la Llibertat estàvem situats
a la cantonada del gol nord, a la segona
graderia, amb una bona vista, tant de
l’escenari com de l’espectacular mosaic
que va confeccionar el públic.
Durant el segon trimestre vam organitzar xerrades informatives sobre diferents temàtiques: el 3 de maig,
Fonaments jurídics del procés cap a la
independència, a càrrec de Jordi Bellvehí, advocat, màster en legislació internacional i graduat en dret comunitari, i el
14 de juny, Les raons econòmiques, a
càrrec de l’economista i professor d’Economia Jaume Roldós.
Estem contents de l’assistència de públic que hi va haver, així com de la bona
acollida que van tenir els tastets de senglar i de pernil que vam oferir en acabat
cadascuna de les xerrades.
El ple de l’Ajuntament de Bescanó del
dimarts 16 de juliol de 2013, com a municipi adherit a l’AMI (Associació de
Municipis per la Independència), va
aprovar per unanimitat la «Moció de
l’AMI de 18.06.13» de suport a l’acte de

Captura dels bescanonins a la megafoto del Concert per la Llibertat.
Foto: El Periódico de Catalunya.

la Via Catalana cap a la Independència
de l’11 de setembre de 2013. Per tant
l’ANC de Bescanó també participem activament en la Via Catalana, la cadena
humana que es realitzarà aquesta Diada.
El proper gran repte és el «dret de petició»: la recollida de peticions formals

per demanar als nostres dirigents que
duguin a terme al més aviat possible la
consulta necessària per decidir el nostre
futur.
Per informar-vos-en, podeu entrar a la
web de l’Assemblea Nacional Catalana www.assemblea.cat
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> Associació de Comerços i Serveis de Bescanó

Fes la bossa i vine a Bescanó!
L’Associació de Comerços i Serveis de Bescanó s’ha afegit a «Fes la bossa, escapa’t i emociona’t»,
una iniciativa que pretén potenciar els diferents atractius turístics i comercials entre algunes
poblacions de les comarques gironines
Algunes localitats gironines, entre elles
Bescanó, ja s’han adherit a aquesta
campanya de dinamització comercial
que ha estat endegada per les cambres
de comerç gironines, la Diputació de
Girona i el Patronat de Turisme i que es
preveu que es posi en marxa aquesta
propera tardor.
Aquesta nova iniciativa ha estat molt
ben rebuda pels petits comerços, ja que
pretén que les associacions o els ajuntaments de diverses poblacions gironines
puguin intercanviar o adquirir a preu de
cost uns paquets promocionals (escapades o experiències en altres territoris gironins) per fer sortejos o promocions
entre els compradors dels seus establiments. Això els servirà per incentivar
les compres i, al mateix temps, difondre
el patrimoni cultural, arquitectònic i
natural de cada zona.
La idea és que l’associació És Bo, És de
Bescanó ofereixi algunes promocions a
altres associacions i/o ajuntaments perquè les puguin regalar o sortejar. Per
aquest motiu els comerços del municipi
estan ideant uns paquets promocionals
que atreguin compradors d’altres llocs.

Una imatge del web promocional www.feslabossa.cat.

Al mateix temps l’associació bescanonina podrà adquirir promocions que es
facin en altres poblacions adherides a la
campanya, per poder-les regalar o sortejar entre els clients habituals.
El cost d’aquesta campanya és de 1.000
euros aproximadament, que han pagat
conjuntament l’Associació de Comerços
i l’Ajuntament de Bescanó. A més, l’associació haurà d’aportar les diferents
promocions perquè la resta d’associacions les puguin adquirir.
Alguns dels municipis que hi participen
són Blanes, Roses, Llançà, Banyoles,
l’Escala, Puigcerdà, Sant Joan les Fonts,
Sant Joan de les Abadesses, Olot i Bescanó, amb un total de més de mil establiments comercials adherits que ja
poden començar a treballar de manera
conjunta. Així, per exemple, un veí de
Blanes o Puigcerdà que compri en un
establiment de la seva població podrà
participar en el sorteig d’un producte
turístic a Bescanó.
El comprador final podrà veure
6

El regidor de Promocions Econòmiques de Bescanó, Pere Lluís Garcia; el vicepresident
primer de la Diputació, Miquel Noguer, i el president de l’Associació És Bo, És de Bescanó,
Pau Noguer.

els sortejos d’experiències i escapades
que ofereix cada territori, així com altres informacions turístiques i culturals. Tot plegat es farà a través del web
corporatiu i també existirà una aplicació per a telèfons intel·ligents i tauletes

tàctils que està pensada perquè sigui un
canal directe entre els comerços i els
consumidors, que hi podran trobar
ofertes de cada zona comercial i de cada
establiment concret.
www.esboesdebescano.cat
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> Casal d’Avis

El Casal
sempre
està actiu
Des de la publicació de l’últim
número de «La Pilastra», el
Casal ha continuat amb les
seves activitats, algunes d’elles
molt participatives
Hem viatjat fins a Sant Miquel del Fai i
Caldes de Montbui, on els guies de cada
lloc ens han explicat la història dels seus
respectius indrets.
També hem pogut veure de primera mà
les instal·lacions de TV3 i hem pogut assistir com a públic a un programa en directe. Ens hem passejat amb les
golondrines pel port de Barcelona després d’haver anat a dinar a la cafeteria
del Liceu.
Com cada any, hem omplert quatre autocars i algun cotxe particular que ens
han portat a Cantallops, on hem gaudit
del Dinar de Germanor que fem des fa
uns quants anys i que serveix per fer conéixer-nos millor i, per descomptat,
gaudir d’un bon dinar i divertir-nos una
bona estona! La festa va estar ben animada, tot i que el temps no ens va acompanyar gens. Durant l’anada va ser tal la
tempesta que quasi obliga els xofers a
parar els autocars. Un cop a dins el restaurant tot va anar bé... I després de les
postres ens van obrir la sala de ball, on
vam ballar fins a l’hora de tornar cap a
casa. Molts de nosaltres ja estem esperant la propera festa!
Els mesos previs a l’estiu vam dur a ter-

Alguns moments del Dinar de Germanor. Fotos: Pere Magrià

me diferents tallers: un taller de memòria que serveix per exercitar el cervell i
prevenir diferents malalties; un taller
d’automassatge molt beneficiós per descarregar zones del cos una mica castigades, i per acabar, un taller per aprendre
a preparar la pell per a l’estiu. Cal dir
que de tots aquests tallers la gent en surt
molt i molt contenta.

Cada divendres, la quina segueix tenint
molta acceptació. I sempre hi ha algú
que s’emporta alguna bossa carregada
de coses bones i de molta alegria.
El proper 30 d’agost, i durant una setmana, viatjarem amb AVE fins a París.
En el proper número de La Pilastra podrem explicar com ha anat el viatge.
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> JO+B

Activitats JO+B de dia i de nit!
Des del març fins ara, s’han dut a terme una pila d’activitats. Concerts, tir amb arc, gimcanes
nocturnes, tallers de sexualitat i també hem organitzat l'Estiu Actiu!, en què han participat
uns setanta joves del municipi

A punt d'entrar a l'aigua!

A l’abril es va fer la JO+B’s Party, una
festa per als joves de Bescanó de 12 a 18
anys, amb les actuacions dels grups A
100 Watts, GirRec i els Addictive Dj’s a
la Sala Polivalent. Cal destacar que la
festa va ser una iniciativa dels mateixos
joves integrants dels diferents grups,
els quals van col·laborar activament en
tota l’organització. Amb la participació
i implicació de més de 100 joves, la festa va ser un èxit.
A finals de mes es va realitzar una competició i exhibició de tir amb arc al parc
de l’Ajuntament. Els nois i noies van
poder veure i aprendre les nocions bàsiques d’aquest esport: els diferents tipus d’arc, com apuntar, col·locació dels
peus, la subjecció de l’arc, com disparar, etcètera. També van poder practicar i observar l’exhibició del
professional Joan Garcia, que va ajudar
a organitzar i dinamitzar l’activitat.
A principis de maig, un bon grapat de
joves van participar en la Gimcana
Nocturna, que consistia a trobar i resoldre un seguit de pistes que t’indicaven
diferents llocs de Bescanó on calia anar
per aconseguir més pistes. A cada punt
indicat, els nois/es trobaven una
8

La nit tot just comença a la Festa dels Joves...

peça de fruita, xocolata i altres coses
per poder fer, al final, una macedònia
amb xocolata desfeta.
També es va fer el taller de sexualitat
amb l’ajuda d’una metgessa i una psicòloga, que van resoldre els diferents
dubtes que van exposar els nois/noies
que van participar en l’activitat.
Algunes activitats del mes de juny es
van deixar per al mes de juliol a causa
dels exàmens finals i de les activitats de
fi de curs. Per això la festa del JO+B es
va ajornar al 12 de juliol: la festa JO+B
– Estiu Viu!, que va aplegar cap a uns
90 joves del municipi i va incloure les
actuacions dels discjòqueis Addictive
Dj’s i Vivanksoul.
Del 25 de juny al 26 de juliol es va dur a
terme l’Estiu Actiu. Aquest any hi ha
hagut un augment del nombre de participants. Al voltant d’uns 70 joves van
participar en les diferents activitats organitzades durant aquestes 5 setmanes, com per exemple: la sortida de dos
dies a un càmping del Port de la Selva,
en què es va marxar amb tren des de
Girona fins a Llançà i es va fer tot el camí de ronda fins a arribar al Càmping

Port de la Vall, situat a 6 km de l’estació; la pràctica amb caiac al riu Ter a les
instal·lacions de la Pilastra; tornejos
esportius; gimcanes; el circuit d’aventura amb ponts penjants i tirolines a les
instal·lacions de la Selva de l’Aventura
d’Arbúcies; el paintball d’Argelaguer;
una guerra de pintura; l’acampada d’una setmana al Collell, o la sortida al
Water World, entre moltes altres activitats.
Podeu veure imatges de les diferents
activitats a la pàgina del Facebook de
Joves Bescanó.
JO+B voldríem donar les gràcies a totes aquelles persones que han participat, col·laborat i fet possible el conjunt
d’activitats organitzades al llarg d’aquest any. Sense la participació de tots
vosaltres el JO+B només seria un projecte, i és molt més que això!
Amb l’arribada de l’estiu, l’activitat del
JO+B ha frenat una mica però no del
tot. Fins al 12 de setembre el local de
Joves Bescanó estarà tancat entre setmana. Tot i així es continuen realitzant
les activitats mensuals previstes.
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> En record de Jordi Montalban i Sala

T'estimem, amic
Al maig ens va deixar una gran
persona, un bon amic...
Tan sols tenim bones paraules per
recordar i descriure en Jordi. Era
una de les persones més amables i
generoses que mai hagis pogut conèixer, vivia per compartir i compartia la vida amb tothom, aquesta
era la seva filosofia. Sempre disposat a oferir-te tot allò que fos seu i
ajudar-te en qualsevol cosa que necessitessis.
Tranquil i tímid com era, sempre va
tenir el valor necessari per dir el que
pensava, i això l’honorava, i aquesta
era una qualitat seva en la qual tots
ens havíem emmirallat. Humil i treballador com el que més, era una
persona a qui no li queien els anells
per fer segons què, una persona feta
d’una altra pasta..., sent franc, tot un
currante.

En vida cap cop t’havia fet caure, però aquesta vegada la malaltia et va
guanyar la partida, però no et vas
doblegar, vas seguir lluitant fins al
final. I és que la teva integritat i les
teves ganes de viure van ser un
exemple a seguir per a tots.
Jordi, a tots ens costa imaginar-nos
la teva absència per sempre, però
d’aquestes paraules traurem les forces necessàries per recordar-te, en
les petites coses del dia a dia, per
créixer amb nosaltres i afrontar
nous reptes. Seràs etern en la nostra
memòria.
Per sempre amb nosaltres, t’estimem, amic.

Veient el seu bon humor, semblava
que mai tingués un dia dolent, sempre somrient i amb la broma preparada, una cosa realment admirable,
ja que en Jordi, com qualsevol altre,
tampoc tenia una vida fàcil, i mai mai
mai de la vida l’havíem sentit queixar-se per res.
Company, lluny i alhora recents,
queden aquells records de quan ens
n’anàvem a banyar al riu, passàvem
llargues tardes jugant a bàsquet o, el
millor de tot, manteníem aquelles
llargues converses i divertides discussions sobre ordinadors, consoles,
i tot tipus d’aparells electrònics... En
això també eres tot un mestre.

Els teus amics

Sempre et recordarem
Un núvol negre, prenyat de mals
averanys, va commoure tots els
bescanonins quan la campana
tocava els seus primers tocs
de difunts el passat dia 23 de
maig. En Jordi, un amic, ens
havia deixat per emprendre
un camí a l’infinit
Tots vam recordar el valor amb què
havies suportat la teva malaltia.
I tots recordarem, Jordi, l’alegria amb
què havies viscut i que comparties
amb tots els que t’envoltaven. Et feies
estimar i ho prova tanta gent, petits,
joves i grans, que et vam dir adéu en
l’acte del teu enterrament. Des d’aquestes ratlles, els teus pares, Manel i
Jordina, el teu germà Manel, i tots els
altres familiars volem agrair les mostres de condol i amistat que hem rebut
de part de tots. Sempre et recordarem!
La teva família

En Jordi Montalban amb alguns amics de Bescanó.
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> Bescanó Corre

Bescanó Corre, a Carros de Foc
Aigüestortes i l’estany de Sant Maurici estan situats a l'Alt Pirineu i en aquest espai hi
trobem gairebé 200 estanys. És l'únic parc nacional que hi ha a Catalunya. Carros de Foc
consisteix a enllaçar els 9 refugis que fan la volta al parc, i aquest és l'objectiu que ens
hem proposat onze integrants del club Bescanó Corre, i a més vam decidir fer tot el
recorregut en tres dies
El divendres 5 de juliol sortim d'hora de
Bescanó per anar al pàrquing de Prats
de Pierró, una mica més amunt d'Espot, on començarà la nostra aventura. A
les 10 del matí ens posem botes, carreguem motxilles i enfilem el camí carregats d'il·lusió en direcció a Ernest
Mallafré, el primer refugi del dia. Passant llavors per davant dels famosos
Encantats, fem via cap al refugi d'Amitges en direcció al port de Ratera. Aquí
la quantitat de neu ja comença a ser
considerable i la progressió es fa més
lenta. Assolit el port baixem fins a trobar el petit refugi de Saboredo, carreguem aigua i ràpidament enfilem l'últim
port del dia, el coll de Sendrosa, que ja
ens encaminarà cap al nostre destí, el
refugi de Colomers. Dutxa d'aigua glaçada, sopar i a dormir que tothom està
cansat.
L'endemà matinem i a 2/4 de 6 ja estem
en marxa enfilant el port de Caldes. Ens
espera l'etapa reina i no podem perdre
temps si volem arribar a l’hora de sopar
al refugi de Colomina. Assolit el port
fem una mica de drecera en direcció al
refugi de Ventosa, ja que la quantitat de
neu que hi ha ens fa desdir ràpidament
de la idea de baixar a Restanca i tornar
a pujar: definitivament no tindríem
temps. Un cop a Ventosa i després d'una aproximació complicada per l'aigua,
comença el port de categoria especial,
el famós Contraix. El cert és que amb la
neu i els grampons podem pujar més
ràpidament que no pas si la pujada es
trobés en les condicions normals d'estiu. Descens cap a Estany Llong, refrescos a dojo i tornem-hi que no ha estat
res. Ens queda pujar el port de Dellui en
plena canícula solar per tornar a baixar
i arribar gairebé a l'hora de sopar al refugi Colomina. Han estat 13 hores molt
dures que completem amb una dutxa
(aquest cop calenta), un bon sopar i un
tip de riure.
Diumenge ens espera la jornada més
tranquil·la. Sortim cap a 2/4 de 8 del
matí, voregem el llac de la Colomina i el
Pas de l’Ós ja ens fa treure la son. Continuem fins al coll de Saburó i des
10

El grup al refugi Ernest Mallafré (Pallars Sobirà).

L'equip de Bescanó durant la pujada.

d’aquí iniciem el descens cap al refugi
més impressionant de la travessa, Josep M. Blanc. Després de les fotos i algun bany retrocedim pel camí per anar
a buscar el coll de Monestero, l'últim
port que haurem de superar en la travessa. El descens cap a Mallafré es fa
llarg però alhora gratificant contemplant les ziga-zagues d’Aigüestortes, on

acabarem fent una remullada. Ja a Mallafré tanquem el cercle per tornar al
pàrquing de Prats de Pierró i d'aquí enfilem la tornada cap a Bescanó. Han estat tres dies molt intensos amb més de
60 quilòmetres i 4.000 metres de desnivell positiu compensats per uns paratges espectaculars i per una molt
bona companyia.
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> Coral Josep Ruhí

La Coral, a Navarra
Els dies 11 i 12 de maig, els de la Coral Josep Ruhí vam anar a Berrioplano, a Navarra,
per participar en l’intercanvi de corals de les respectives poblacions
A la tarda, abans del concert, aprofitàrem per fer una visita turística pel poble
–una localitat navarresa que no arriba
als 6.000 habitants i que està a 7 km de
Pamplona– i, a més a més, gaudir de les
festes, que eren just aquells dies.
A 2/4 de 8 començà el concert de les dues corals. Cantàrem peces diverses: tradicionals nord-americanes, espirituals
negres, catalanes i gallegues. Acabàrem
el concert amb dues peces de cant comú: Kantuz, en euskera, i El rossinyol,
en català.

La Coral i acompanyants, de visita per Pamplona.

Després del concert ens obsequiaren
amb un sopar. Havent gaudit de les exquisideses de la cuina navarresa: pebrots, xistorra, xurrasco, bacallà i
excel·lents postres, vam continuar la
vetllada cantant de manera improvisada, conjuntament o separadament, les
dues corals.
Va ser una vetllada magnífica. Ens vam
sentir molt ben acollits gaudint del
cant, de la companyia i del bon menjar.
El diumenge al matí els amics de la coral que ens acollia ens van guiar en una
visita turística per Pamplona. La van
planificar de tal manera que en poca estona poguéssim fer-nos una idea de la
ciutat. Vam fer un recorregut pel nucli
antic, el carrer de l’Estafeta, la Catedral,
les muralles i el riu, tot fent parada en
una penya sanferminera per degustar la
xistorra.
A les quatre de la tarda tornàrem cap a
Bescanó, molt cansats però molt satisfets de l’acolliment rebut i de les bones
estones passades.

La Coral a Pamplona.

El cap de setmana va ser molt intens i
gratificant per als membres de la coral i
acompanyants. Amb motiu d’un intercanvi de corals, i després d’haver acollit
a casa nostra la coral Ametza de Berrioplano l’any passat, ens vam desplaçar a
casa d’ells per completar l’intercanvi.
El dissabte sortírem ben d’hora: a les 5

del matí ja estàvem en ruta. Després de
les parades reglamentàries del xofer i
els passatgers, a la una del migdia arribàrem a destí. Just arribar alguns cantaires de la coral Ametza ens donaren la
benvinguda. Tot seguit ens instal·làrem
en un hotel molt acollidor i ens disposàrem a dinar.

Concert de Primavera
Una altra actuació de la Coral d’aquest
any 2013 va ser la del dia 15 de maig. Es
va fer el Concert de Primavera, amb la
intenció que tingui continuïtat, en el
qual participaren les corals Silene de
Sils, la Coral de Porqueres i la nostra.
La Coral Josep Ruhí volem animar totes
les persones, joves, grans i no tan grans,
a qui els agradi el cant, a apuntar-s’hi
per fer-la créixer. Hi esteu tots convidats. Us hi esperem.
11
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> Club Esportiu Bescanó

Cloenda del futbol bescanoní
Des de la Junta sempre diem que al club hi fem alguna cosa més que futbol...: formem joves i
ensenyem a jugar a futbol a base de voluntat, esforç i germanor. Un exemple clar que el futbol és
més que futbol ens el va portar en Zacaries Oualid, un jove jugador que ens va visitar al maig i que
malgrat la seva minusvalidesa està competint i ajudant altres nois i noies a superar les dificultats
amb perseverança i esforç.
També cal destacar que, un cop fet el balanç de la temporada passada, els nostres equips segueixen
avançant, i de vegades guanyant, i ens sentim molt orgullosos de la seva dedicació i el seu esforç
Visites a les instal·lacions
del CE Bescanó
El mes de maig passat el CE Bescanó va
rebre la visita d’un dels jugadors de futbol més carismàtics i populars de les
nostres comarques, que malgrat la seva
minusvalidesa està lluitant per fer una
selecció catalana de futbol per a disminuïts. Es tracta del jugador d'Olot Zacaries Oualid, que juga amb crosses
perquè té una cama impossibilitada, i
que ens va donar una lliçó de força de
voluntat i de constància tot i les seves
dificultats físiques.
Aquest jove va visitar les nostres
instal·lacions coincidint amb un
entrenament dels nostres equips alevins i ens va explicar una
mica la seva història personal i
el seu propòsit de buscar gent
per a la selecció catalana
de futbol de disminuïts i
poder participar en algun campionat internacional. Al món hi ha ara
mateix més de 50 països
que participen en competicions internacionals de
disminuïts.
Realment, quan veus persones amb aquesta força de voluntat, es valora molt més tot
el que ens envolta i et fan reflexionar, a tots, nens i pares.
Després de parlar amb ell, en
Zacaries va poder satisfer la
curiositat dels nens participant en un partidet d’entrenament. Veure’l córrer,
xutar i desmarcar-se, va ser
tota una experiència!
El mateix dia, i coincidint
amb ell, també vam rebre la
visita del nostre jugador
professional i més internacional, en Marc Crosas, que
actualment està jugant al
Santos Laguna de Mè12

L'equip d'alevins A, recollint la copa de campions, a Sant Feliu de Guíxols.

xic. Entre tots dos ens van
oferir unes lliçons esportives i humanes envejables.
Els nens van escoltar amb
molta atenció les explicacions tècniques, fent moltes
preguntes. Va ser una experiència molt enriquidora.
Des d’aquí volem donar les
gràcies a tots dos jugadors
per haver-nos acompanyat
durant una tarda d’entrenament i haver-nos fet
gaudir de la seva companyia.

Final de temporada
i cloenda
Un any més la temporada
s’ha acabat i podem explicar èxits esportius assolits
La copa que vam guanyar! pels nostres jugadors.

Destaquem la bona classificació del
nostre 1r equip, de 2a catalana, que va
dur a terme una campanya molt regular.
El nostre equip juvenil A, militant de la
1a divisió provincial, va estar a un pas
d’assolir el campionat i passar a una nova categoria, però al final no va poder
ser. Llàstima!
El nostre equip d’alevins A va tenir una
temporada per destacar i emmarcar: va
quedar campió del seu grup i aquest any
estrenarà una nova categoria, la preferent, que és la màxima provincial.
Destaquem que el club té 13 equips i
més de 200 jugadors.
En el futbol 7, que va des de l’«escoleta»
fins a benjamins A (nens fins a 9 anys),
volem remarcar la progressió esportiva i
humana de tots els jugadors, que és el
principal objectiu del futbol de base.
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Bescanonins en la memòria
A l’Agustí Vilamitjana, en el 33è
aniversari de la seva mort
El 20 de maig de 1980, «La
Pilastra» publicava la mort de
l’Agustí Vilamitjana, de can
Solaric de Vilanna. Ara, 33 anys
després, voldria aprofitar aquest
mateix espai per considerar
l’aportació del meu pare al seu
poble, perquè, malgrat el temps,
no hi ha espai per a l’oblit

Zacaries Oualid, amb alguns dels jugadors del club. Foto: Pere Magrià.

Quan vam acabar totes les lligues,
vam fer una cloenda de final de temporada entre tots els jugadors i familiars que ens hi van voler
acompanyar. I vam ser més de 350
persones! El CE Bescanó va fer un
homenatge als alevins A per haver
assolit el campionat i estrenar nova
categoria la temporada que ve.
Torneig 12 hores
El club va organitzar durant la primera setmana de juliol, per primera vegada, un torneig de 12 hores. En
aquest esdeveniment hi van participar 4 equips de benjamins i alevins,
d’edats compreses entre els 9 i els 12
anys. I també hi havia un altre grup
de sèniors, amb participació de jugadors cadets i juvenils. En total van ser
14 equips inscrits. Les classificacions
era el menys important: l’objectiu era
passar-ho bé.

Va ser un torneig en què van participar equips de diferents edats barrejats, i això va provocar algun enrenou
i malentès, sobretot amb els nens de
9 i 10 anys. Probablement no vam explicar prou bé el format d’aquest torneig... Per sort, tot plegat al final va
quedar com a anècdota.
Voldria des d’aquí agrair l’esforç d’aquests nens de 9 i 10 anys que van jugar amb nens de més edat. Això pot
arribar a ser considerat positiu, però
en aquest torneig no va ser així i l’experiència no va ser prou satisfactòria.
A vegades els que organitzem qualsevol tipus d’esdeveniment esportiu no
l’encertem. Voldríem donar les gràcies des d’aquí a totes les persones
que d’una manera o una altra hi van
participar, jugant, entrenant o bé ajudant en la logística del funcionament
del torneig. Molt agraïts a tots per la
vostra col·laboració.

Presència
En la difícil absència dels meus dies,
avui, pare,
estimo els teus manyacs,
la lluita sense treva,
el teu cos fred que volia escalf, quan jo,
amb tretze anys només, indefensa,
vetllava el teu cos sobtadament arravatat.
La meva sort s'esberlà sense horitzó.
Trenta-tres anys de remembrança
del sotrac de la teva absència.
La melodia del teu to de veu
encara xiuxiueja a frec d'orella.
Les llàgrimes, companyes de viatge,
són, avui, solcs de serenor.
Et sento tan proper que ets viu encara,
i ets tan profund que no pots morir.
Sento la cadència dels dies
i la remor del pas del tractor
damunt el tros fresat.
Encara hi ets damunt els camps,
en la meva faç, en el meu cor,
mentre l'enyor és només
el sentit de la meva mort,
el sentit de trobar-nos mar enllà.
Encara, encara, t'estimo, pare.
Sempre més.
Dolors Vilamitjana
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> Per Eva M. Moreno

> Club Patinatge Bescanó

Fins la propera temporada!
Cloem de nou una temporada més i estem contents perquè el curs que acabem de tancar
ens confirma la tendència a l’alça en nombre de participants al nostre club
Aquest any, en el festival de final de curs
celebrat el dia 30 de juny feia molt de
goig de veure la desfilada final i la marxa
del club amb una pista ben plena de patinadors i patinadores de Bescanó. I és
maco també observar com una activitat
esportiva pot aglutinar una diversitat de
persones tan àmplia. Aquesta és la màgia de l’esport en general: la convivència
a partir de l’heterogeneïtat.

il·lusió escoltar aquesta decisió i des d’aquí volem desitjar molta sort en aquesta
nova trajectòria, els èxits de la qual us

relatarem durant la propera temporada.
Bon estiu i esperem que hàgiu passat
una bona festa major!

El darrer festival també va posar en evidència la qualitat dels treballs dels
grups de Federació i Promoció, presentant-nos unes coreografies molt elaborades i espectacularment vistoses. Són
dos grups que enfilen amb molta força i
que prometen una trajectòria molt optimista. Cal treballar perquè la cohesió
d’aquests grups es consolidi i no es fraccioni, des de la disciplina i l’esforç però
també des de la diversió i la pedagogia.
El president del club ens va informar
que la propera temporada aquests dos
grups competiran en les seves respectives categories. A tots ens va fer molta

Una foto d'algunes de les patinadores del club.

Horaris del consultori
mèdic als pobles
ESTANYOL
Vistes mèdiques.
Dra. Andrea Neumann: Dimarts, 15.30 h-16.30 h.

> Càritas Bescanó

La fam no fa vacances
El mes de juny passat, a instàncies de Càritas
Diocesana, es va fer el recapte d'aliments amb el
lema «La fam no fa vacances»

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
14

Hi van participar l'escola Dr. Sobrequés, la SI La Miquela i les
llars d'infants Bescanó-nins i El Carrilet. Els aliments els van
donar de manera voluntària els veïns del municipi que hi van
poder participar.
La quantitat recollida va ser de 235 quilos de menjar, que han
quedat en dipòsit al nostre local. Càritas agraeix a professors,
pares, mares i alumnes la seva col·laboració.
També volem donar les gràcies al grup esportiu Bescanó Corre
per la seva ajuda econòmica.
A fi d'atendre unes peticions, Càritas Bescanó demana a qui en
disposi i vulgui fer-ne donació el següent: 2 parcs infantils, 2 trones infantils, cadireta de cotxe, roba de la llar (llençols, mantes),
armari gran per a habitació i mobiliari de menjador.
Telèfons de contacte: Josep Sánchez 682 346 990 o Júlia Casademont 972 440 259.
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Algunes escenes que es podien trobar a Mas Falgars (can Parrac).

Passeig Concert a Mas Falgars
La tercera edició del Passeig Concert, que aquest any portava el títol d'«El temps agrest
ens manca», va tenir lloc a Mas Falgars els dies 6 i 7 de juliol i era un recorregut pel bosc
on podies trobar música, poesia, escultura i pintura
Aquesta passejada va reunir una trentena de músics professionals, músics
amateurs i alumnes de diferents escoles de música.
Per als que encara no ho coneixeu, es
tracta de fer una bona passejada, on
vas escoltant diferents músics, instruments, sons, composicions, estils, poesies i, en definitiva, bellesa per
recrear-nos els sentits i viure l’expressió de la cultura també dins un escenari
vital i natural com és el bosc.
La participació va ser més nombrosa
que altres anys; això significa que a
poc a poc aquest esdeveniment va

agafant anomenada.
Entre les organitzadores hi trobem la
bescanonina Agnès Cervià, que cedeix
el Mas Falgars (també conegut per can
Parrac) perquè els músics i la pintora
Tate d’Olot puguin fer les seves representacions musicoplàstiques.
La Companyia Temps Agrest la formen
diferents músics de les comarques gironines. La direcció va ser a càrrec del
violoncel·lista Paul Stouthamer; del
músic Eduard Casals, que toca diferents instruments tradicionals i medievals, i de la pianista Agnès Cervià, que
també s’encarregava de les poesies.

El temps agrest ens manca
El temps agrest ens manca.
El temps per confeccionar
conjurs de pluja.
Per somniar la lluna.
El temps per voler l’imaginari
com a teginat perpetu.
El temps de deixar
que la bellesa
s’ocupi de nosaltres,
ens penetri i ens traspuï
ànima i espais.
Ens manca, avui,
el temps més immanent,
més necessari.
Agnès Cervià

15

Poble en viu

La Pilastra - agost 2013

> Comissió
de Festes de Montfullà

Montfullà,
marxa i festa!
El 16 de juny passat es va
celebrar la Montfullada, que és
l'acte que anuncia la festa
major que arriba per sant
Pere, patró del poble de
Montfullà
La bona acollida de les edicions anteriors ha
fet que la Montfullada hagi anat agafant nom i
que cada vegada tingui més participants: enguany han estat més de 300 les persones que
han pogut gaudir de les dues rutes organitzades pels voltants del poble, on les zones obagues i els avituallaments ajudaven a apaivagar
la calor.
Al final de la cursa els assistents van poder fer
un bon esmorzar amb begudes i fruita fresca
variada.
La marxa i la festa de
Montfullà en imatges.
Fotos: Josep M. (Mia)

El dia de Sant Pere, 29 de juny, a partir de les
7 de la tarda, Montfullà es va engalanar per
celebrar la festa major. Els més menuts van
poder saltar i jugar als inflables instal·lats al
poble.
Una mica més tard es va poder veure l'exhibició de ball funky de joves del municipi. Un cop
acabat l'espectacle va començar la tradicional
botifarrada, que va anar acompanyada de la
barreja musical del grup bescanoní A 100
Watts, que va fer un recorregut per diferents
estils, com ara el rock, la rumba i també l'ska.
Per acabar, el grup Xamfaina va fer aixecar les
poques persones que quedaven a les cadires i
va fer ballar a tothom, petits i grans.
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> Per la Junta

> Club Bàsquet Bescanó

Més bàsquet que mai
El mes de juny passat va finalitzar la temporada 2012/13 del Club de Bàsquet Bescanó. Ha estat una
bona temporada, perquè tot i la crisi el club ha portat a terme més activitats que mai
mes d’abril el club va organitzar una
sortida per anar a veure el partit del
Fiatc Joventut contra el Gran Canària.
Va tenir un gran èxit de participació de
jugadors i familiars, amb un total de 85
persones. Va ser un dia de convivència
per a tots els socis del club.
Ja acabant la temporada, al mes de juny,
quatre dels nostres equips més petits
van participar en el Ludibàsquet (són 24
hores jugant a bàsquet al pavelló de Vidreres).
Finalment, com ja comença a ser tradició, vam acabar la temporada al Collell.
Els jugadors del club van tres dies a fer
una estada per practicar diverses activitats relacionades amb el bàsquet i lúdiques, tot a un preu molt econòmic, ja
que està subvencionat pel club. L’últim
dia els pares i jugadors fem un dinar de
final de temporada.
El club al Collell.

Vam començar la temporada amb 114
jugadors/es entre totes les categories: 2
minis femenins, 1 preinfantil masculí, 2
cadets (masculí i femení), 1 júnior femení, 1 sènior femení, 1 sub-25 i 1 sènior de
tercera catalana.
Al club hi ha un total de 9 entrenadors
titulars, 7 ajudants d’entrenadors i un
coordinador, als quals cal agrair la feina
diària que fan perquè el club funcioni.
Com ja és habitual en el club, a l’octubre
vam fer la presentació de tots els equips.

Al mes de desembre vam organitzar la
Gran Quina de Bescanó juntament amb
el Club de Patinatge i el Club Esportiu
Bescanó. Malgrat la crisi, ha estat un
any més un gran èxit d’assistència
(aprofitem per donar les gràcies a tota la
gent que ha col·laborat organitzant o assistint a la Quina, ja que gràcies a ells els
tres clubs participants podem oferir les
activitats als joves del poble a unes quotes molt raonables).
Després d’uns mesos de tranquil·litat, el

El mes de juny passat, al Club de Bàsquet Bescanó vam crear una web on podeu veure informació sobre els nostres
equips. Per accedir-hi, heu d’anar a
club-basquet-bescano.webnode.es.
Durant el mes de juliol el club va organitzar unes jornades de tecnificació per
a tots els jugadors/es i per a persones
que es volen iniciar en el món del bàsquet. Tres dies a la setmana, durant 2
hores diàries es van practicar tècniques
de bàsquet. Hi va haver un total de 55
inscripcions. Cal felicitar el coordinador
Toni Soler per la bona organització d’aquestes jornades i tots els entrenadors i
tècnics que hi van participar.
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> Per l’equip de monitors i monitores

Activitats d'estiu per a totes les edats
Com cada any, el Grup Excursionista Bescanó, amb el suport de l'Ajuntament, organitza uns
casals per a nois i noies, de 3 a 16 anys, perquè puguin gaudir de dies de platja, banys a la piscina,
excursions, manualitats, acampades i un llarg etcètera d'activitats que tenen ben entretinguts els
més joves del municipi i, sobretot, els monitors i monitores!
Estem parlant del Casal d'Estiu, del Jovestiu i de l'Estiu Actiu. Aquest any, a més, com a novetat hi
hem pogut trobar el Casal artístic, que ha estat un èxit, ja que s’han cobert les 50 places previstes.
Enguany han participat als casals 483 nois i noies, 60 més que l'any passat! L'equip de monitors
l'han integrat 78 joves, la majoria del municipi de Bescanó.
Cal destacar l'interès dels més grans, els que estan cursant ESO, per assistir a l'Estiu Actiu, ja que
cada any augmenta el nombre d'inscrits
Casal d'Estiu
Sabeu quins són els cinc sentits del nostre cos? Doncs, si no ho sabeu, ho podeu
preguntar als més petits del casal, ja
que és el centre d’interès que vam estar
treballant tot el mes de juliol. Totes les
activitats que vam realitzar estaven relacionades amb aquesta temàtica, de les
quals voldríem destacar: l’experimentació amb plantes aromàtiques; prismàtics amb pantalles de diferents colors
per veure el nostre entorn verd, vermell, groc...; l’experimentació pel passadís del tacte, caminant sobre taps,
palla, cotó, una catifa, flocs, fils, bosses
de plàstic, fusta, sorra, pintura...; la manipulació de fang; l’audició de diferents
instruments que ens va ensenyar i tocar
l’Alba; la degustació de diferents aliments (àcids, amargs, dolços, salats, picants...), entre altres propostes.
Entre experimentació i experimentació,
aquest any vam tenir una novetat que
va agradar molt als nens: els experiments de l’Aina. Cada setmana l’Aina
passava per cada un dels grups i ens explicava moltes curiositats. Els podeu
preguntar què passa si toquen un globus amb les mans plenes de suc de llimona o què passa si posem un ou amb
vinagre... Segur que us expliquen el resultat amb molta afició!
Aquestes serien algunes de les activitats
a destacar, però com cada any també
ens vam refrescar a la piscina, vam anar
a fer passejos al voltant del casal, les
monitores es van disfressar i ens van representar els contes que més ens agraden, vam fer gimcanes, una guerra
d’aigua que mai s’escapa, com tampoc
la preparació del ball d’estiu, aquest any
amb el nom El tiburón.
Casal artístic
Els artístics ens ho vam passar d’allò
més bé. Vam ballar diferents rit18

mes, ens vam fer pentinats de tot tipus i
vam passejar per tots els indrets del poble sobre patins, amb bici i fins i tot a
peu.

ca no hi va faltar i els balls de tots els
grups del casal tampoc!

A més a més vam anar al Planeta Màgic,
a la piscina, i fins i tot els més grans vam
anar d’acampada. Com veieu, no vam
parar ni un moment!

Estiu Actiu!
Aquest estiu ha estat molt actiu! Al llarg
de les cinc setmanes que va durar l’Estiu Actiu, no vam parar ni un moment.
Vam baixar amb caiac pels ràpids de la
Pilastra; ens vam enfilar com micos
pels arbres d’Arbúcies amb els ponts
penjants i les tirolines del circuit de la
Selva de l’Aventura; vam agafar el tren
de Girona a Llançà per recórrer el camí
de ronda fins al Port de la Selva, on vam
passar la nit en un càmping i qui va voler va pujar a Sant Pere de Rodes en
plena nit; ens vam pintar i embrutar de
dalt a baix fent jocs i guerra de pintura i
un circuit a l’estil d’Humor amarillo.
També vam jugar a paintball i vam passar una setmana sencera d’acampada al
Collell, on vam fer jocs de nit pel mig
del bosc, excursions a les gorgues, bany
sota la pluja, slackline, tir amb arc,
construcció de cabanyes, entre moltes
altres activitats. I per finalitzar aquest
mes frenètic, vam anar a descarregar
adrenalina al parc aquàtic Waterworld.

Així que us hi esperem l’any vinent amb
moltes ganes i noves aventures!
Jovestiu 2013
Com cada any va tornar el Jovestiu, i
enguany amb moltíssima participació.
Vam ser gairebé 90 participants cada
setmana!
Alguns jocs de coneixença ens van servir per aprendre una mica més com és
més la canalla i com som els monitors.
El pistoler i el joc de les abraçades ens
van anar molt bé per començar i trencar
el gel.
De seguida ens vam posar en marxa
fent les diferents activitats programades: gimcanes, tornejos esportius, piscina, danses urbanes i, sobretot sobretot,
les famoses sortides!
Vam anar a la platja a s’Agaró, on els
castells de sorra, els jocs a l’aigua i els
partidets de voleibol no hi van faltar!
La bicicletada aquest any va tenir dos
recorreguts per escollir: una ruta més
llarga i una altra de més curta! Tots vam
arribar al parc de Fontajau a Girona i
vam poder esmorzar i jugar.
Tot i la tempesta, vam fer l’acampada!
No vam anar a Vilanna, però la pista del
pavelló esportiu ens va anar perfecta
per parar les tendes i passar una nit d’allò més distreta!
I finalment, a l’Aquadiver de Platja d’Aro no hi vam faltar!, amb nous tobogans
que ens ho van fer passar d’allò més
bé... I l’últim dia del Jovestiu el pica-pi-

Fins l’estiu que ve!

Ja han passat cinc anys des de l’inici del
projecte Estiu Actiu. Es pot dir que és
un “casal” atípic, tant pel que fa a l’edat
dels participants (tota la franja d’ESO)
com per les activitats que s’hi realitzen i
els preus.
Enguany va augmentar el nombre de
participants respecte als anys anteriors. Més de 60 nois i noies van poder
gaudir al llarg del mes de juliol de les
diferents activitats organitzades per l’equip de monitors format per 6 joves,
tots ells de Bescanó.
Ens veiem l’any que ve?

Tots fent el ball de l’estiu...

Fins l’any que ve!

El grup del Casal artístic a la pista esportiva.

El Jovestiu a la Sala Polivalent.

Jocs i guerres de pintura a la zona esportiva.

Algunes de les activitats realitzades pels més grans, els de l'Estiu Actiu!
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Bescanó es vesteix
de festa major

> Per Raquel Gironès

Un any més la festa major de Bescanó ha enganxat amb La Pegatina, Acció, la Maravella i un
munt d’actuacions i activitats més que es van dur a terme al poble durant els cinc dies de festa
Aquest any l’encarregat d’obrir la festa va ser Ramon Ministral, director de l’escola Dr.
Sobrequés. El mestre va fer referència a totes aquelles persones que fan de Bescanó un poble
participatiu, concepte importantíssim en l’educació. L’obra de teatre Temps i el concert de La
Time Machine van acompanyar el primer dia de festa major.
El divendres els més joves van poder gaudir i ballar al ritme de La Pegatina, Acció i el Dj
Marquet. Una nit que segurament ningú no oblidarà per la multitud de gent que hi havia.
Durant el dissabte, a banda de la missa de festa major, es van dur a terme diferents activitats,
com ara la primera milla urbana i la pujada de caixes, novetats d’aquesta festa major. El
sopar popular va estar dedicat als nostres gegants, que han fet ni més ni menys que 25 anys.
El diumenge era el torn del concert de l’orquestra Maravella, que amb les seves cançons van
fer ballar petits i grans. I ja per finalitzar la festa major, el dilluns es va dur a terme un
concert de jazz.

Els capgrossos es retoquen
Els fidels acompanyants dels gegants de Bescanó, els capgrossos, es van polir aquest any per poderse lluir davant dels bescanonins i les bescanonines del poble durant la festa major
Una de les moltes feines que fa la colla gegantera de Bescanó
és el manteniment dels gegants i dels capgrossos. Aquest any,
el pintor Marc Puntí s’ha dedicat a polir els capgrossos: «He
reparat els cops i les esquerdes que tenien i els he repintat
amb pintura acrílica», ens explica en Marc. A base d’anar-se
fixant com estaven pintats originalment els capgrossos i parlant amb altres membres de la colla gegantera de Bescanó, el
pintor ha restaurat aquests curiosos personatges, feina que li
ha portat més d’un any de temps. «Fa tants mesos que tinc
una parella de capgrossos al taller, que els trobaré a faltar i
tot. Ja són com de la família», ens comenta.
A en Marc des de ben petit l’ha encantat tot
el que gira al voltant dels
gegants i dels capgros-
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sos, motiu pel qual va oferir-se a restaurar-los. A més, el pintor considera: «S’ha de protegir el patrimoni cultural. Tot i
que estem parlant de figures de cartó pedra, són part de la
nostra cultura, i és una part que personalment trobo divertida
i molt representativa.» El pintor en algunes sortides ha estat
l’encarregat de dur un capgròs al cim: «Quan veus la mainada
que et saluda i fins i tot et demanen de fer-te fotos amb ells,
veus que val la pena tenir-los en condicions.»
Tot això és possible gràcies a totes aquelles persones que estan disposades a portar els capgrossos perquè es puguin lluir
pels carrers dels pobles. «Els portadors dels gegants són els
qui realment fan possible que els nostres gegants
i capgrossos no es quedin a dintre de la vitrina de l’ajuntament», recorda en Marc.
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Tota la família va
poder gaudir de la
festa de l'escuma i de
l'espectacle infantil
amb Trambòtics, la
plantada de gegants,
la cercavila i
l'espectacular Trial
Show de Jordi
Pasquet i Marcel
Justibó.
Fotos: Lluís Romero.
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El concert de La
Pegatina i Acció,
juntament amb el
concurs de la 1a
Pujada de Caixes, van
ser els actes més
destacats de la festa.
Altres moments
importants de la festa
van ser el ball amb
l'orquestra Maravella i
el concert del grup
Havana Jazz Quartet.
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Fotos: Lluís Romero
(la foto de La Pegatina és de David Julià Marquet).

Mercè Font i Pujadas 1919-2010

> Per Rosa Torrijos. Fotos d’Ester Rubirola

> La Mercè de can Tiranius
La Mercè va néixer a cal Bonic de Vilanna, on va passar la seva infantesa. Més tard va viure
a Girona.
L'any 1940 va tornar a Bescanó i es va instal·lar a can Tiranius.
Ella va ser la més petita de tots els fills que van tenir en Mateu i la Dolors.
Va fer de modista uns anys, però quan es va casar, amb en Joan Laguna i Port, ho va deixar
per encarregar-se de la seva filla Dolors i de la seva mare.
Va tenir tres néts i abans de morir, el març del 2010, va poder conèixer el seu segon besnét
Quan la vam visitar, la Mercè tenia 90
anys i, malgrat que tenia els records
molt vius, la seva avançada edat feia
que, a vegades, les paraules no sortissin
amb prou fluïdesa. Per aquest motiu la
seva filla Dolors ens va ajudar a perfilar
aquelles vivències més personals i, el
seu nét, en Martí, és qui ens va ajudar
amb les vivències d’una guerra que la
Mercè va viure en primera persona i que
ell va recollir per al llibre Els noms de la
guerra editat per El Punt l’any 2009.

La Mercè va néixer a cal Bonic de Vilanna i era la filla més petita del matrimoni
entre en Mateu i la Dolors. Al mas, en total hi van néixer vuit fills, però només sis
van sobreviure.
Va passar la infantesa al poble, però la
mort del seu pare va fer que visqués la
seva joventut a Girona.
De Vilanna en té molt bons records: el
mestre, el pati i sobretot una bicicleta
que li van regalar els pares. Aquest regal

la va fer molt feliç i, pel que sembla, era
l’enveja de totes les vilanenques i d’algun vilanenc...
De petita va estudiar a Vilanna, a can Solé, amb el senyor Mascort. El mestre
Mascort era republicà i es va haver d’exiliar a Mèxic a causa de la Guerra Civil.
Allà va fundar una escola i quan va tornar, als anys cinquanta, va obrir una
acadèmia a Girona, al carrer Anselm
Clavé. Pel que sabem, també va ser dipu-

Mercè Font i Pujadas 1919-2010
tat per ERC a Madrid i durant la Guerra
Civil va ocupar l’alcaldia de Bescanó i va
ser nomenat comissari delegat en funcions de director a la Normal de Girona.
«Ell va aconseguir que es construís
l’escola nova a can Pipeta, però jo
ja no hi vaig arribar a anar... Era
un gran mestre! A l’escola, durant
l’esbarjo, ens ensenyaven a ballar
sardanes i jugàvem al “roio”, al
xarranco o a corda. També recordo que em van regalar una
bicicleta: era l’única noia de Vilanna que en tenia una... M’encantava
aquella bicicleta i feia girar a tothom quan passava amb ella pels
camins!»

camions carregats de milicians i
milicianes de la FAI que es passejaven pertot arreu cridant amb el
seu mocador vermell lligat al coll i
els punys enlaire. Recordo també
quan un bon dia es va donar l’ordre que tothom que tingués
objectes religiosos a casa seva els
llencés a la foguera. La gent estava
espantada. Es va formar una pila
d’objectes en una plaça que hi havia al final del carrer. Més tard
també em vaig assabentar que al
capellà de Vilanna, mossèn Joan
Soler, el van assassinar. Em va saber molt greu perquè li tenia una
gran estima.»

Per a la Mercè la vida de pagès era molt
trista perquè amb prou feines podien
engreixar el porc i les dues vaques que
tenien, però li agradava molt anar a buscar bolets: «En collia tants com
podia i els portava a la fonda de
Bescanó, a can Benetó. L’Enrica
me’ls comprava tots i encara em
donava quatre carmelos!»

Però, pel que ens explica, el pitjor moment de la guerra va ser quan els
nacionals ja amb aires de vencedors
anaven guanyant terreny i bombardejaven tot el que trobaven al seu pas per
evitar els ja dèbils atacs del republicans... «Quan s’acostaven els avions
que volien bombardejar la ciutat,
la sirena dels Químics donava l’avís, i tothom que podia corria a
amagar-se al refugi que hi havia
allà al Jardí de la Infància. Els
temps més durs i difícils de la guerra van ser el 1938 i a primers del
1939, quan s’anava acabant la
guerra; els nacionals bombardejaven a tort i a dret. Des de Taialà,
durant la retirada, quan els de
Franco ja tenien la guerra gairebé
guanyada, vèiem els camions plens
de soldats republicans marxar cap
a França, tirotejos per tots costats... Vaig veure caure morta més
d’una persona.»

Però no totes les experiències amb els
bolets van ser positives a cal Bonic, perquè quan la Mercè tenia 10 o 11 anys el
pare va morir a causa d’un bolet verinós.
La mare, per tirar endavant la família, es
va tornar a casar. Quan la Mercè tenia 13
o 14 anys van anar a viure a Girona amb
la família. Va ser un canvi força agradable per a ella perquè la vida a ciutat era
més divertida que a pagès: «Podíem
anar al cinema o a la font picant, i
quan vaig ser més gran em divertia a l’Ateneu ballant.»
Mentre vivia a Girona, al carrer Anselm
Clavé (també anomenat de la Galera), va
esclatar la guerra. La Mercè tenia 17
anys. «Recordo perfectament els

Durant la guerra, la Mercè va treballar
en un local que hi havia a la plaça del Vi.

Allà hi confeccionaven i hi arranjaven
roba per a les milícies. «Érem moltes
noies... Entre patronistes, talladores i cosidores, potser érem més
de 60!»
L’any 1940, la Mercè va tornar al municipi, aquesta vegada a Bescanó,
acompanyada del seu home, en Joan. Es
van instal·lar a can Tiranius, al carrer
Major, on des de feia un temps ja hi vivien la seva mare i el seu padrastre.
La Mercè recorda perfectament el dia
del seu casament. «Amb en Joan ens
vam casar el dia de Sant Josep del
41; vam menjar arròs i rostit. Després vam anar al cinema a Girona i
quan va acabar la pel·lícula vam
tornar de Girona a Bescanó a peu!
Aquest va ser el nostre “viatge” de
nuvis», ens explica rient.
Un cop casada, com que en Joan es guanyava bé la vida fent de paleta, la Mercè
es va quedar a casa a cuidar la mare, que
estava malalta, i s’encarregava de l’hort i
el bestiar que tenien. El poc temps lliure
que tenia l’aprofitava per llegir, cosir o
fer manualitats, que li agradaven molt.
Aviat va néixer la seva única filla, la Dolors. «Li van posar el mateix nom
de la mare. Quan la nena era petita, Bescanó era molt diferent, era
més petit. Però ara està molt bé
més ben arreglat.»
Ja pleguem perquè la Mercè està cansada. Però tot i que les paraules a vegades
s’encallen, de la seva boca sempre en
surt una rialla encomanadissa. De segur que és aquell mateix riure de quan
era petita i anava damunt la seva bicicleta nova de trinca...

Pere Rafel i Armengol – 1922

> Per Rosa Torrijos. Fotos de Lluís Romero

> En Cuet

En Pere va néixer a Sant Gregori i va ser el tercer dels deu fills que van tenir l'Agustí i la Francisca.
De ben petit va viure a can Cuet de Montfullà i més tard, la família es va traslladar a una casa nova
que van construir a prop del riu Ter, al costat de la Barca.
Ha treballat de pagès i s’ha dedicat al bosc durant molts anys. També ha fet de traginer i masover.
Recorda molt bé l’aiguat del 1940 perquè va haver de pujar el bestiar a dalt del mas perquè no
s'ofegués.
Es va casar amb l'Àngela Nierga i tenen dos fills, en Xavier i en Jordi. També han tingut quatre
néts, però malauradament un d'ells va morir en un accident. Aquesta tragèdia ha marcat la
família els darrers anys
En Pere és un home rialler i molt enèrgic.
Quan li pregunto com està de salut,
m'ensenya una mena de ball i fa veure
que corre per mostrar-me que està molt
bé i que segueix jove d'esperit, però al
mateix temps reconeix que 91 anys són
molts i que un ja està cansat...
En Cuet és un bescanoní de cap a peus.
Poca gent coneix com ell els boscos, el riu
Ter, els veïns del municipi i fins i tot els
de la rodalia. Se sent afortunat per la vida

que ha tingut i l'explica amb una sinceritat i una alegria naturals, però us avanço
que no totes les històries són divertides...
En Pere va néixer el 18 de maig de 1922
en una casa de Sant Gregori que estava al
costat mateix de l'església. Quan era ben
petit es van traslladar primer a Santa
Llogaia del Terri i més tard a Montfullà.
Al poble es van instal·lar a can Cuet, una
casa que està enganxada a can Nic i que
tenia força terres, que menaven ells ma-

teixos, juntament amb el bestiar i el bosc.
Tot i que la masia la van deixar quan ell
tenia 17 anys, a en Pere tothom el coneix
com en Cuet.
«A l'escola hi havia el mestre Aldredo, que era francès i parlava el
castellà molt malament. Ja m'agradava, ja, anar a l'escola, perquè
aprenia ràpid i m'ho guardava bé,
però preferia més els matxos i el
bosc! Al pati sempre jugàvem a fut-
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bol o amb les caixes de cerilles, que
les obríem i les retallàvem i eren
com cromos. Perquè de cromos
n'hi havia ben pocs..., només
aquests que ens fèiem nosaltres
mateixos i els de la xocolata Torras, que en menjàvem ben poca.»

pogut enterrar el cos...»

A Santa Llogaia va fer d'escolanet, i una
vegada va anar a veure el seu germà gran
a Girona, que era de la congregació dels
Germans de Sant Gabriel, i se'l volien
quedar, però ell va dir que no.

La tardor del 1940 va succeir la famosa
riuada que va afectar diferents municipis
de Catalunya, entre ells Bescanó. Es van
registrar 400 víctimes mortals i els fets
van passar entre el 17 i el 18 d'octubre. En
Pere el pot relatar amb tot detall per la
proximitat de la seva casa al riu: «El dia
abans de l'aigat, al pas de la Barca,
allà amb en Varisto, un de Sant
Gregori havia deixat uns troncs
molts grossos, i com que amenaçava pluja i jo coneixia el propietari,
vaig dir al pare que agafaria els
matxos i els portaria fins a Bonmatí perquè deixar-los allà ho trobava
perillós. I els hi vaig portar.»

En Cuet va fer els estudis obligatoris i va
plegar de l'escola per ajudar el pare en les
tasques de pagès i, sobretot, a treballar al
bosc fent feixines d'arboç, bruc i algunes
amb brancam d'alzina. Aquests feixos es
venien als flequers de la zona i a la rajoleria de Montfullà, per fer totxos.
També s'encarregava de portar-les a lloc
i durant la nit carregava el carro i els
matxos que tenia amb els cereals que li
donaven els pagesos, i els portava al molí. Un cop al molí carregava sacs de farina
que transportava a altres indrets. «Al
matí, a bosc i, al vespre, a traginar
sacs, i quan passàvem el riu, per
allà la Pilastra, jo m'adormia i els
matxos feien el camí sols! Jo em
despertava quan reconeixia el soroll de l'indret, siqui perquè era
costerut, sigui perquè coneixia el
so les pedres... Alguna vegada, però, pobres bèsties s'equivocaven i
em portaven a algun lloc que no tocava!», ens relata tot rient.
En Cuet quasi no sap res de la guerra
perquè era molt jove i es passava el dia
treballant, però el seu pare sempre li explicava que el germà que tenia a l'orde
de Sant Gabriel va morir cremat o afusellat a prop de Roses. «Només vam
saber que era mort i que el van enterrar juntament amb altres
hermanos. Si almenys haguéssim

L'any 1939 la família va fer construir una
casa a la vora del riu, al costat mateix de
la Barca. «Les pedres són totes del
Te, són pedres collides entre la resclosa d'en Joga i la Pilastra. Les
vaig collir i portar jo mateix.»

A la tarda i davant l'amenaça de pluges
molt fortes, van pensar que potser una
possibilitat seria agafar la família i el bestiar i portar-los a l'ermita de Santa Anna.
Però quan estaven a punt de marxar, va
passar una cosa ben estranya: «De cop
el Te va baixar un metre: en comptes de pujar, va baixar! I vam
pensar que ens havien aixecat la
camisa, i vam tornar a posar el bestiar a lloc.» I se'n van anar a dormir...
«‘Pere, Pere, que el Te torna a pujar!’, va cridar el pare... No ens en
vam adonar que ja teníem l'aigua
als genolls i no parava de pujar i pujar. Vam haver de pujar el vedell i
tres vaques a dalt. Pensa que l'aigua
ja m'arribava al coll! Havíem de tibar el bestiar, els pobres no tocaven
de peus a terra... El problema va ser
quan ho vam intentar amb el matxo: primer el vaig empentar fins a

l'escala, però en aquell moment
l'aigua va trencar la balda de la porta i va entrar una onada que quasi
m'ofega. La pobra bèstia es va espantar i només volia anar cap a la
porta, i jo vinga a tibar-lo cap a l'escala. Finalment el vaig fer pujar
alguns graons i el vaig lligar a l'escala, i allà va dormir!»
Diuen que l'aigua va arribar fins al camp
de futbol i el cementiri. L'estació se'n va
salvar perquè està en un nivell més alt.
Es va emportar cases senceres, com cal
Petit, i també porxos, quadres i bestiar...,
i les destrosses materials van ser incomptables.
Amb l'Àngela es coneixien de feia temps
perquè la seva família va anar a parar a
Monftullà, casualment a can Cuet. Després d'un temps de festeig i de moltes
tardes de cinema, perquè ballar no els
agradava pas gaire, es van casar.
Han tingut dos fills, en Xavier i en Jordi
(que també l'anomenen Cuet!).
La parella ha tingut quatre néts, però
desgraciadament en van perdre un en un
accident de cotxe. «A l'Abel el va plorar tot el poble de Bescanó. Va ser
un accident molt greu. Al noi li van
haver de fer més de 300 punts, i
l'Abel, tot i que va sortir pel seu
compte del cotxe, va caure a terra i
va morir», ens explica en Cuet amb tota la tristor del món.
En Cuet diu que està cansat de la vida,
però jo, en canvi, després de parlar amb
ell i la seva dona una bona estona, m'agradaria que visqués encara molts i
molts anys perquè així em podria seguir
explicant totes les seves vivències. Però,
no sé...: potser en comptes d'explicar-me
aquestes històries, vol contar-les al nét
que tant enyora, oi Cuet?
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> Pels monitors/es

> Bibliojocs

Ens
retrobem al
setembre!
Quan arriba la calor, a la
Bibliojocs tots plegats
gaudim de les tardes de
primavera i estiu fent jocs i
tallers refrescants al nostre
local o a la plaça
Després d'un munt de tallers de construcció, llaminers, dinàmics, entretinguts i en grup, la Bibliojocs va tancar
les portes per descansar per vacances
fins que torni a començar el col·legi.
Però abans el temps ens va permetre
fer sortides al parc, així els nens gaudeixen de l’entorn de Bescanó.
La plaça ha estat un dels escenaris preferits per fer alguns jocs a l’aire lliure.
Marxem de vacances amb un sac ple
d’amics i experiències. Amb tots ells
esperem retrobar-nos al setembre, i
podrem explicar-nos tot el que hem
viscut a l’estiu.
I què passa després de l’estiu? Toca
tornar a l’escola, i no hi ha res millor
que anar a passar una bona estona a la
tarda amb els companys i companyes
de la Bibliojocs.
Des de la Bibliojocs, bon estiu a tots!
Els nens juguen, pinten
i es disfressen a la
Bibliojocs.
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> Per les educadores

> Llar d'Infants Bescanó-nins i El Carrilet

Ens hem fet molt molt grans
Al setembre alguns de nosaltres anirem amb bata verda i els altres ens quedarem
a la llar una temporada més...
Bescanó-nins

El Carrilet

Ja ha passat l’estiu i nosaltres hem crescut molt, tant que alguns al setembre ja
anirem amb la bata verda a «l’escola
dels nens grans».

Ja hem arribat a final de curs. Els nens i
nenes de la classe de Les Galetes ens diuen adéu aquest any, ja que iniciaran
una nova etapa escolar. Els de la classe
d’Els Bombons passaran a ser els grans
de la llar, esperaran l’arribada dels petits que començaran i els donaran la
benvinguda.

Hem acomiadat aquesta temporada
plantant un munt de flors i fent una visita a la granja escola Can Massó, on vam
poder sentir els brams dels rucs!

Per acomiadar el curs vam anar d’excur-

De colònies a Mas Suro.

Els nens i nenes a la granja escola de Can Massó.
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sió a una casa de colònies, on hi havia
cabres i altres animals de granja. També
vam aprofitar per celebrar una festa
conjuntament amb la llar d'infants Bescanó-nins.
Des de la llar d’infants El Carrilet, us desitgem a tots un bon estiu. Ens retrobarem el pròxim mes de setembre.
A reveure!
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> Pels alumnes i mestres

> Escola Doctor Sobrequés

Molta sort, senyoreta Francesca!
Aquest any el curs s'ha acabat amb un comiat molt especial, el de la senyoreta Francesca Ríos.
Després de gairebé 35 anys de dedicació a l’escola, ara la senyoreta Francesca es jubila.
Trenta-cinc anys són molts anys de dedicació a l’escola... i al poble, com deia ella mateixa en
l’acte de comiat
L’acte institucional el vam fer el mateix
dia de cloenda del curs en presència de
l’alcalde, Xavier Soy, i el regidor Francesc Boada, en representació de Teresa
Prat, regidora d’Ensenyament. En el
seu parlament d’agraïment, el senyor
alcalde va destacar la professionalitat i
l’estima pel poble que ha demostrat la
senyoreta Francesca durant aquests
anys de professió a la nostra escola. Ella
va dir que estava contenta perquè havia
fet allò que li havia agradat: ensenyar

als nens i nenes, i que quan una persona
ha pogut fer al llarg de la seva vida allò
que li ha agradat i l’ha omplert com a
persona, s’ha de sentir satisfeta. En
nom de tot el poble, el senyor alcalde li
va entregar una reproducció dels gegants del poble.

ells mateixos i un ram de flors silvestres, que són les que més li agraden. Un
quadre amb les fotos de tots els nens i
nenes, mestres i personal de l’escola i
ella mateixa, també li va fer molta il·lusió. Els nens i nenes de l’escola li van
cantar una cançó amb la lletra dedicada
a ella.

També hi van participar els alumnes de
6è, que són els darrers alumnes que
haurà tingut. Li van entregar un llibre
amb dedicatòries i fotos elaborades per

Com diu el missatge de les samarretes:
«Molta sort, Francesca».

Acomiadament 6è
Un any més arriba la fi de curs i
ens toca acomiadar aquells nois i
noies que acaben 6è. Era el
setembre del 2004 quan van
començar P3. Han passat 9
cursos i ara ens deixen per anar
dos carrers més amunt, tal com
els diem a l’escola.
Les cares que feien el novembre del
2004 quan els vam fer la foto no tenen
res a veure amb la que fan ara. Han canviat, s’han fet grans..., s’han fet nois i
noies i marxen cap a l’institut.
Allà començaran una nova etapa de la
seva vida, una etapa emocionant i plena
d’il·lusions, però també plena de responsabilitats. Quan marxen de l’escola
pensen que deixen una colla de mestres
«pesats i pesades». La Francesca que

Imatges de l’acte de comiat de la senyoreta Francesca.
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El grup d’alumnes de 6è quan van acabar l’escola.

ens demana els deures, la Mercè que
ens posa treballs, en Narcís que ens fa
fer lisenings, l’Anna que ens fa córrer,
en Ramon que ens posa exàmens
llargs... i així tots... Però arribaran a
l’institut i trobaran altres «pesats»...:
en Quim, la Maite, la Pilar..., que els demanaran deures, els posaran treballs,
els faran córrer, els faran fer lisenings,
els posaran exàmens llargs... Perquè els
i les mestres el que volem és prepararlos per a aquesta vida que els tocarà viure, que se’ls presenta prou complicada.
Una vida que els demanarà responsabilitat, preparació, voluntat... Responsabilitat, preparació, voluntat de fer les
coses ben fetes és el que a l’escola hem
intentat ensenyar-los durant aquests
anys d’estada entre nosaltres i que a
l’institut, ben segur, seguiran aprenent.
Fins sempre!

Fi de curs
Fa molts anys que a l’escola vam
trobar la manera que el darrer
dia de classe fos un dia divertit i
que els de 6è se’n sentissin
protagonistes
Ja uns dies abans comencen a preparar
els jocs que aquest dia dirigiran, sota la
coordinació de la mestra d’educació física. Van preparant el material que serà
l’eix dels jocs. D’aquesta manera saben
que ells són els protagonistes i que
aquell dia manen, i els altres també saben que els de 6è manen aquell dia i que
ells d’aquí a uns anys també manaran.
Com podeu veure, tots s’ho passen d’allò més bé, els que juguen i els que dirigeixen..., tot i que a voltes també
aprofiten l’ocasió per jugar...

Els alumnes de 6è quan van començar, l’any 2004.

31

Bescanó jove

La Pilastra - agost 2013

> SI La Miquela

Una formació de dimensió europea
A data d’avui, ja tenim quatre ajudes europees concedides i els textos que llegireu a continuació
són les experiències viscudes pels nostres alumnes i narrades en primera persona.
Viatge a l’Abruzzo (Itàlia) de
Martí Vall Oliveira, alumne
de 2n d’ESO
El projecte del Legami di Parole era un
projecte bilateral entre la SI La Miquela
de Bescanó i dos instituts de la regió de
l'Abruzzo, a Itàlia. En aquest projecte
hem pogut practicar el nostre anglès
tant de manera oral com de manera escrita i també hem pogut aprendre moltes coses en un sentit cultural i sobretot
gastronòmic.
El primer any dels dos que va durar el
projecte no ens vam relacionar gaire
amb els italians, però vam fer molts treballs i activitats que vam presentar als
italians una mica més tard. Aquest any,
a part de fer alguna videoconferència,
ens hem relacionat més que l'any passat: la visita dels italians a Catalunya i el
nostre viatge a Itàlia.
La primera vegada que ens vam veure
estàvem una mica nerviosos, però en
poques hores vam començar a conèixernos i ens vam fer molt amics tots. Quan
ells van tornar a Itàlia, tristos, molts es
van posar a plorar, però no va ser res
comparat amb el munt de plors que hi
va haver a Itàlia quan ens vam acomiadar per última vegada després dels fantàstics dies que vam passar tots junts.

Estudiants de 2n d’ESO amb els seus companys de Pescara (Itàlia).

Els nois i noies de 3r d’ESO amb alumnes de Txèquia.
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Els alumnes de 3r d’ESO amb els seus companys de Polònia.

Viatge a Txèquia de Xènia
Vilaplana Vidal, alumna
de 3r d’ESO
República Txeca, un nom que em porta
mil records a la ment. Records que mai
oblidaré, com l’arribada a l’institut del
primer dia: cares noves i intrigants. Els
dies que vindrien a continuació i que
vaig passar amb les meves fantàstiques
companyes estrangeres, inoblidables i
divertits. Com ens escoltàvem, atentament, per aprendre una mica més de cadascuna, fascinades per les diferències
que ens caracteritzaven.
També recordo la pinya que es va formar entre els companys catalans: ens
ajudàvem com mai ho havíem fet abans,
érem pràcticament germans viatjant
per un món desconegut.
D’aquests moments, tots n’hem tret
amics escampats per Europa. Amics

amb qui compartirem per sempre més
mil i una experiències, sentiments, costums, tradicions, danses, rituals i estils
de vida. Ja no podrem imaginar-nos
Praga sense la companyonia, sense els
frankfurts menjats asseguts a terra a
prop del magnífic pont. Sense les fotografies plenes de màgia, les rialles capturades per l’objectiu indiscret.
Tots ho sabem: aquesta aventura ens
acompanyarà tota la vida.
Viatge a Polònia d’Oriol Puig i
Badosa, alumne de 3r d’ESO
Arribar a un lloc nou, sentir-te totalment
diferent, mirar al teu voltant esperant
trobar alguna cosa que et salvi d'aquell
moment. Aquest és el primer sentiment
que vaig tenir quan vaig arribar a l’institut dels nostres nous companys polonesos. Ara que hi penso, el que et salva és el

pensament que tots estan igual que tu,
igual de perduts.
Aquesta és la primera experiència a l'hora d’adaptar-te. Un cop t’adaptes tot està
molt bé i xales amb l'estada. La vivència
d’estar entre gent que no viu igual que tu
és, sens dubte, una experiència que s’ha
de sentir perquè així veus que el món és
molt gran, que hi ha moltes maneres de
viure, tan bones com la teva.
Polònia, en concret, és un lloc tranquil i
sense grans gratacels. D'aquest país
m'emporto una de les visites més impactants que he viscut fins ara: Auschwitz. Va ser un xoc veure la brutalitat i la
immensitat del camp de concentració i
saber que el pitjor enemic de l’ésser humà és ell mateix.
Després d'aquest viatge, us recomano
lectors que no deixeu d'explorar el món,
és molt interessant.
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Els horts familiars amb les verdures de la temporada. Fotos: Lluís Romero.

Els horts familiars de can Puig
L'Ajuntament va aprovar el mes d'abril passat convertir els horts propers a les pistes de
tennis en horts familiars.
Els anomenats antics horts de can Puig tenen una superfície total de 200 m2 i s’han creat
parcel·les d’uns 25 m2 que s'han adjudicat temporalment als sol·licitants residents a
Bescanó, que ja han començat a cultivar les verdures de temporada
A les famílies bescanonines que se'ls ha
atorgat aquesta llicència se'ls permetrà
utilitzar aquest espai per al conreu hortícola destinat exclusivament a l'autoconsum. Els horts disposen de regadiu i
altres prestacions bàsiques per facilitar
les tasques de cultiu.
Aquestes persones prèviament s'havien
d'inscriure al consistori i fer la sol·licitud. Al mes d'abril i per sorteig es van
atorgar 17 llicències, i tenint en compte
el nombre de persones que integren cada nucli familiar es va concedir un nombre de parcel·les major o menor. El preu
d'aquest espai és de 25 euros per parcel·la i any, amb una fiança única de 50
euros.
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La resta d'espais es van donar segons la
situació de necessitat social. És a dir, es
va tenir en compte si els sol·licitants estaven aturats, el nombre de membres de
la família i la manca o insuficiència de
prestacions socials.
Cal dir que la bona coordinació entre el
consistori, Càritas Parroquial i els
agents socials va permetre fer arribar
aquesta nova iniciativa a aquelles persones necessitades perquè poguessin
fer la demanda pertinent i beneficiar-se
d'aquest nou projecte.
Els horts han estat molt ben rebuts pels
veïns del municipi per diferents motius.
Alguns han pensat que és una manera

de cobrir una part de les necessitats alimentàries de la família i que això suposarà un estalvi important.
Altres consideren que és una forma
molt més natural de consumir les verdures i les hortalisses perquè amb l’autocultiu saps en tot moment què s'hi ha
fet i com s’ha produït.
I també n'hi ha que ho fan perquè els
agrada passar part del seu temps en
contacte amb la natura i consideren que
és una bona manera d'entretenir-se i
d’estar a l’aire lliure.
Més informació a les oficines municipals o al telèfon 972 44 00 05.
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> Per Eugeni Domingo, tècnic en medi ambient

Horts de lloguer
a Bescanó:
propostes de treball
Un hort és un terreny de regadiu de
dimensions relativament reduïdes
dedicat especialment al conreu
d'hortalisses. Al municipi de Bescanó
s’ha plantejat la creació d’horts de
lloguer i sens dubte haurien d’esdevenir
horts familiars per a persones del
municipi afeccionades a l'agricultura i
sense cap explotació agrícola
connectada. Aquest tipus d'hort es
dedica a l'autoconsum i part dels horts
també es podrien dedicar per a l’hort
escolar dels nens i nenes del poble
L'hort escolar té un caràcter educatiu, especialment per
als infants de menor edat. En aquest cas podria fer-se
comercialització dels productes per a necessitats escolars, tot i que d’una manera irregular i de poca importància. Aquesta funció d'educació ambiental permet als
nens i les nenes conèixer el món agrari i els principis de
l'agricultura, i té una funció social de convivència entre
generacions, ja que les activitats educatives que es fan
als horts urbans faciliten la relació entre els infants i les
persones grans.
Al municipi es disposa d’un bon sistema de reg gràcies
a la xarxa de canals del Ter i a molta tradició en aquest
aspecte.
Altres temes que es podrien treballar és el compostatge
casolà, l’agricultura ecològica o l’ús comunitari de les eines del camp. A internet o a les xarxes socials es podrien penjar fotos, experiències, preguntes, etcètera.
Els horts comporten uns valors socials importants entre les persones que hi participen, ja que els permeten
ocupar el seu temps, afavoreixen la creació d'un teixit
de noves relacions entre elles i milloren la seva qualitat
de vida mitjançant una activitat física molt positiva per
a la seva salut. També tenen un alt valor ambiental per
a la ciutat, ja que esdevenen nous espais verds públics
en els quals l'horta és la protagonista.
Els horts acostumen a ser petites parcel·les de 25 a 40
m2 en les quals es conreen hortalisses i verdures i també plantes aromàtiques i de flor de temporada. Les parcel·les en general s'adquireixen per sorteig i els terrenys
es cedeixen per un cert temps, amb un període de prova inicial de sis mesos. Un cop assignada la cessió, les
persones beneficiàries han de seguir un model d'agricultura escollit i certes normes bàsiques.

Imatge de la campanya amb el lema «Tothom a taula».

Es presenta la
cuina catalana
a la Unesco
La Junta de Govern de l'Ajuntament de Bescanó
va acordar en sessió ordinària, el dia 17 de juny,
donar suport al projecte de candidatura perquè
la Unesco reconegui la cuina catalana com a
patrimoni immaterial de la humanitat
La cuina catalana podria ser en un futur patrimoni de la humanitat perquè presenta uns trets que la fan única al món. No només
perquè la varietat paisatgística del territori català dóna com a resultat una àmplia gamma de productes, sinó també perquè fa
temps que es treballa buscant una producció de qualitat, com així
ho demostren distintius com els de Denominació d’Origen (DO),
Denominació d’Origen Protegida (DOP), Indicació Geogràfica Protegida (IGP) o Marca Q de qualitat, entre altres.
A més, la nostra cuina té una llarga tradició històrica, com deixen
en evidència receptaris medievals com ara el Llibre de Sent Soví,
escrit en català i amb més de sis-cents anys d’antiguitat.
Per aquest motiu la FICCC (Fundació Institut Català de la Cuina i
la Cultura) presentarà, sota el lema Tothom a taula, la cuina catalana perquè esdevingui patrimoni de la humanitat en la candidatura Unesco 2014.
Aquest projecte intenta incorporar aquelles iniciatives que es duen a terme arreu del territori català, amb l’objectiu que tothom interioritzi que disposem d’un patrimoni culinari viu i ric que cal
conèixer, estimar i preservar.
Cal dir que aquesta iniciativa ha estat ben rebuda per les diferents
agrupacions i associacions del sector gastronòmic i turístic del país.
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Bescanó, pioner en les noves tecnologies
Us imagineu poder consultar tota la informació del municipi en quatre idiomes i en tot moment a
través del vostre telèfon mòbil, la vostra tauleta tàctil o el vostre ordinador?
L'Ajuntament de Bescanó, conjuntament amb l'empresa local Click Networks, posarà en marxa
aquesta tardor tot un seguit de serveis que farà que es puguin consultar de manera instantània i
gratuïta les festes i els actes programats, una guia de comerços i serveis, els punts d'interès turístic
i natural, el patrimoni i la seva història o les rutes de la zona, entre molta altra informació.
Tot aquest sistema informatiu es posarà en marxa aplicant noves tecnologies, com ara els codis QR
i les aplicacions Waapp adaptats a les diferents plataformes del mercat.
Bescanó serà pioner en aquest servei, que tot just ara es comença a implantar en algunes ciutats grans
Codis QR
Els codis QR o codis de resposta ràpida són un sistema per
emmagatzemar informació en una matriu de punts o un codi de barres bidimensional que va ser creat per una empresa japonesa i que s'ha anat estenent per la seva agilitat i
eficàcia.
Per poder escanejar codis QR només cal descarregar-se de
manera gratuïta i des del mòbil o la tauleta qualsevol de les
aplicacions que es troben a la xarxa. Un cop fet això, cal
acostar el mòbil al codi que volem consultar i de manera autòmatica rebrem la informació.
Bescanó diposarà ben aviat d'onze plafons informatius amb
codis QR incorporats. Aquests punts d'informació seran a
les esglésies de Sant Llorenç i l’Assumpta de Bescanó i les
esglésies de Sant Mateu de Vilanna, Sant Andreu d'Estanyol i Sant Pere de Montufllà. També es trobaran a les ermites de Santa Anna de Montfullà, la capella de Sant Sebastià,
la Central Modernista de Bescanó i el volcà de la Crosa d'Estanyol, i, per acabar, a la Creu dels Carlins i el Pou de Glaç
de Vilanna.
La informació es podrà consultar en quatre idiomes: català,
castellà, anglès i francès. I l'aplicació disposa de vídeos i àudios. Els textos són de l'historiador bescanoní Lluís Solé i
Perich i les imatges són d'aportacions dels diferents fotògrafs locals durant els darrers anys als arxius municipals.
WAAPP
És una aplicació per a dispositius mòbils i tauletes que, de
moment, et dóna tota la informació de Bescanó i, amb els
temps, de tots els municipis de Catalunya.
Els waapps serveixen d'aglutinador de la informació dels punts QR i de la que s'ha anat introduint per
a aquest servei. D'aquesta manera proporcionen, en
tot moment i d’una manera geolocalitzada, la informació del municipi a través d'àudios, imatges, mapes,
textos, vídeos i videodescripcions.
També t'indica les rutes que
es poden fer a Bescanó, les
activitats que hi pots trobar i
tots els comerços i serveis locals. I fins i tot hi ha un servei en línia per poder fer
reserves.
Tota la informació per descarregar-se aquesta aplicació
la trobareu al web municipal: www.bescano.cat
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Foto de l'església de Sant
Llorenç amb el plafó
informatiu i el codi QR.
La informació es podrà
consultar a través de
diferents dispositus i
plataformes.
Foto: Rosa Torrijos.
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Els polítics parlen

La pregunta als polítics:

I l’estació, què?
> Convergència i Unió per Bescanó

> Entesa per Bescanó

Restaurarem l’ermita
de Santa Margarida

L'estació, patrimoni
de la història del
nostre poble

Des de l'Ajuntament creiem que donem una
bona notícia anunciant que el proper any
restaurarem l’ermita de Santa Margarida de
Bescanó.
L’actual equip de govern ens vam proposar
restaurar totes les ermites i esglésies dels
nostres pobles, de la mateixa manera que va
fer aportacions econòmiques per a la
conservació de les nostres parròquies i altres
indrets emblemàtics
D'aquesta manera, amb el temps hem restaurat l’església i l’entorn de Sant Llorenç, la plaça i antic safareig a Bescanó; l’ermita de Santa Anna, a Montfullà; l’ermita de Sant Sebastià, a
Bescanó; l’entorn de l’església de Sant Pere, a Montfullà; el comunidor i tot l’entorn de l’església de Sant Andreu, a Estanyol;
el porxo i l’entorn de l’església de Sant Mateu i la rectoria de Vilanna. Avui la rectoria s’ha convertit en un alberg utilitzat per
molts bescanonins i bescanonines com a lloc de trobades familiars i celebracions.
També hem restaurat el pou del glaç a Vilanna i tot l’entorn
amb el camí que hi porta. Una obra emblemàtica pel que representa de coneixement dels nostres costums i de la nostra
història. Aquest indret cada dia té més visitants, ja que surt a
totes les guies.
Conjuntament amb Vilobí i Aiguaviva, també hem treballat per
fer visible el volcà de la Crosa, amb un recorregut i mirador que
s’està convertint en visita obligada per a la gent que vol conèixer la història del nostre volcà.
Potser també caldria esmentar les fonts, les ribes del Ter?

Hi ha qui té interès a presentar el destí de
l’Estació com una picabaralla política entre
CiU i Entesa per Bescanó. I no és així, de
cap manera. Mirem més enllà del nostre
poble!
Totes les estacions del Tren d’Olot formen part del patrimoni
cultural català. I això vol dir que els ajuntaments tenen l’obligació de conservar-les. Durant els darrers 26 anys de govern
del nostre alcalde, les estacions de Bescanó i Vilanna s’han
abandonat i des de fa anys representen un perill per als vianants. Tots els altres pobles tenen les seves estacions ben conservades i els han sabut donar un bon ús social. Per què som
diferents a Bescanó?
No teníem diners per restaurar-les? Bé s’han construït edificis nous (Polivalent, pista esportiva, pistes de tennis, Teatre...)
i també s’han restaurat totes les ermites del poble. Per tant,
no sembla pas que hagin mancat diners per poder restaurar
les estacions.
L’estació de Bescanó s’ha d’enderrocar? Mireu-la bé. Només
s’ha de fer nou el teulat i el risc desapareix. Quan la nostra casa té problemes al teulat, la millor solució és enderrocar-la o
arreglar el teulat i evitar danys pitjors? Doncs els qui han deixat caure el teulat expressament ara diuen que la millor solució és enderrocar-la. No, la millor solució és arreglar el teulat
i, així, conservar el patrimoni cultural català per a les generacions futures.

Tot plegat demostra la nostra voluntat de preservar el nostre
patrimoni, que si el quantifiquem en diners invertits supera de
llarg els 3.000.000 d’euros. Això sí, amb moltes subvencions de
la Generalitat i altres estaments.

I cal construir-la en un altre lloc? Us imagineu que haguéssim
d’enderrocar una ermita per reconstruir-la en un altre lloc?
Els edificis que tenen valor històric i cultural s’han de preservar originals. Ho certifiquen els historiadors i els experts en
patrimoni cultural. Doncs, per què ho hem de fer amb l’estació? Només hi ha una explicació: pels interessos urbanístics.
L’arquitecte municipal i l’alcalde han decidit que fa nosa, que
és prioritari que just per allà hi passi un carrer. Però, aquests
interessos urbanístics de qui són? Els veïns de l’Estació s’oposen frontalment, amb recursos i demandes judicials, a la urbanització d’aquest sector. Repetides sentències judicials
donen la raó als veïns. Doncs quins interessos es defensen des
de l’alcaldia? Tan poderosos són que ni fem cas del que adverteixen les sentències judicials?

Sabem que encara queden coses per fer... La torre de Bescanó
o l’ermita de Sant Bartomeu, en són un exemple... En molts casos ja hi estem treballant.

Les estacions del tren a Bescanó i Vilanna són patrimoni de la
història del nostre poble i tenim l’obligació de llegar aquesta
herència a les futures generacions.

I lògicament, farem el mateix amb l’estació de Bescanó i Vilanna.
L’estació de Bescanó, per més que es digui el contrari, té tots els
permisos de tots els estaments oficials perquè es pugui traslladar a l’altre costat de la via reproduint-la tal com era, ja que tenim els plànols originals i hem obtingut la subvenció per
executar-ho. L’ordenació urbana i la trama dels carrers prevista en el POUM vigent aprovat obliga a aquest canvi. És el que
ens ha semblat més correcte. I un cop feta aquesta obra de restauració, treballarem per recuperar l’estació de Vilanna.

Si voleu podeu fer-nos arribar les vostres preguntes a: lapilastra@bescano.cat
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En Lluís amb la seva dona,
la Pepita Sala.

> Per Raquel Gironès

> Memòries: Lluís Pujol i Carreras

Una vida de pastisser
Fa gairebé 40 anys que la pastisseria Lluís Pujol de Bescanó es va posar en marxa. En
Lluís va ser l’impulsor d’aquest negoci, que porta el seu nom i al qual va dedicar una
bona part de la seva vida.
Fer pastes per a la gent de Bescanó i la rodalia era una de les coses que més li agradaven
al pastisser que ens va deixar el mes d'abril passat, quan tenia 82 anys
«Gasta la màxima qualitat en matèria
primera i no hi posis martingales».
Aquest era el lema que el pastisser del
nostre poble, en Lluís Pujol, aplicava a la
seva estimada pastisseria.
En Lluís Pujol era fill de can Selló de Sant
Romà i tenia ni més ni menys que catorze germans. El seu destí estava escrit: havia de ser capellà. «El van tancar al
seminari, però se’n va anar perquè no li
agradava, ell volia ser flequer», explica la
seva filla Josepa. Així que als 27 anys va
venir a treballar a Bescanó, a can Marturià. No tenia pensat quedar-s’hi molt de
temps perquè el poble de Bescanó no li
agradava, però va conèixer la Pepita, la
que seria més tard la seva dona, i s’hi va
quedar a viure per sempre. Anys més
tard va anar a treballar a la panificadora
de Salt, a la vegada que també feia
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algunes hores a can Noell, una pastisseria on va aprendre l’ofici a què va dedicar
bona part de la seva vida.
No va ser fins al febrer del 1974 que en
Lluís va decidir muntar la seva pròpia
pastisseria. «La meva àvia va ser la que
el va empènyer a prendre aquesta decisió», comenta la Josepa. Aquella època
es vivien temps molt difícils i el poble de
Bescanó era bastant petit i no hi havia
gaire feina. Davant d’això, en Lluís va
decidir expandir l’abast del seu negoci
portant pastes a bars i fleques de Girona,
Anglès i Salt.
Un dia, tot treballant, al pastisser se li va
ocórrer que podia fer una mena de cons
petits i farcits de crema, nata, trufa, cafè
o maduixa. Van tenir molt d’èxit i les
vendes es van disparar. Hi havia gent que

els anomenava cucurutxos, però de mica
en mica van anar agafant el nom de pujolets. Això va fer que la pastisseria fos
coneguda arreu de les comarques de Girona. «Al començament només es feien
50 pujolets setmanals, actualment en
fem entre 3.000 i 4.000 a la setmana»,
puntualitza la Josepa.
En vista de l’augment de feina, en Lluís
va haver de contractar alguns treballadors, com va ser el cas de la Maria Teresa, que va estar més de 10 anys ajudant
la família Pujol tant a la pastisseria com a
la perruqueria que tenia la Pepita. Gràcies a això, anys més tard, el 1978, es va
poder ampliar la botiga.
Va ser l’any 1996 que en Lluís va tenir el
seu primer infart i es va veure obligat a
apartar-se del negoci. «Li va saber molt
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de greu, perquè la pastisseria era part de
la seva vida», ens relata la Josepa. Després no sabia què fer i va començar a
anar en bicicleta, a caminar, i va descobrir el Casal d’Avis, on des de llavors hi
va passar bona part del seu temps. També li agradava passejar amb la seva dona.
Sempre anaven de bracet.

cantant. Estava cantant i cuinant i es va
morir», recorda amb afecte la filla.
Els dos pastissers juntament amb la Judit seguiran, de moment, portant aquell
petit negoci que un dia en Lluís va decidir muntar al poble de Bescanó.

El futur llunyà, però, és ben incert. Les
nétes d'en Lluís no tenen pensat dedicarse professionalment a la pastisseria, però
la vida dóna moltes voltes...
Tot i això, seguirem tenint pujolets per
molts anys més.

La Josepa juntament amb el seu home,
en Josep, i la també bescanonina Judit
Sureda –que treballa com a dependenta
a la botiga des del 1992– van agafar definitivament el relleu del negoci.
L’any 2004 la perruqueria va deixar de
funcionar i es va engrandir la pastisseria.
El negoci anava molt bé; la clau, tal com
ens ho expliquen els dos pastissers, és
produir i vendre els teus propis i únics
productes. «El secret dels comerços petits és fer-t’ho tu mateix. Aquesta és l’única manera que tenim els petits de
sobreviure; si no, el petit comerç està
condemnat a desaparèixer», afirma en
Josep.
Als 82 anys en Lluís ens va deixar. «El
pare era una persona afable i que no criticava mai ningú. Per sort va morir sense
patir. M'agrada recordar que va morir

En Josep i la Josepa, a la pastisseria. Foto: Lluís Romero
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L’avinguda de l’Assumpta s’ajusta bé a l’entramat urbà,
però el temple continua essent desmesurat.
Foto: Ester Rubirola i Taberner.

> Per Rosa Torrijos a partir del text de l'historiador Lluís Solé i Perich

> 50è aniversari

L'església de l'Assumpta (1963-2013)
Ara fa 50 anys de la construcció del nou temple de Bescanó, l'església de l'Assumpta.
Tot i que l'antiga església de Sant Llorenç quedava petita la majoria de les vegades, el projecte de la
nova església es va considerar en el seu moment innecessari i pretensiós.
Part de la població i les autoritats eren partidàries d'ampliar l'església de Sant Llorenç per oferir
més cabuda als assistents i estalviar la construcció del nou temple, que era massa costós, però el
criteri del bisbe Cartañà es va acabar imposant i les obres del nou edifici van començar l'any 1959.
El temple va ser edificat sobre terrenys cedits per la família Viader i la construcció va ser
encarregada a l'empresa Frigolé de Bescanó.
Les obres es van donar per acabades el 1964, encara que el temple ja havia estat beneït l'any 1963
pel vicari capitular Dr. Josep M. Taberner.
L'Assumpta es va convertir en el nou edifici de culte. Un espai modern i pràctic però molt poc
estètic, que ens recorda més una nau industrial que una església.
Actualment, com passa arreu, aquesta església només s'omple en esdeveniments puntuals, com ara
comunions, batejos i enterraments, i queda la majoria del temps sense utilització
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L’avinguda de l’Assumpta havia de rebre
el nom de la Coromina, que era el nom
del torrent que hi passava, però, en tractar-se d’una via urbana principal lligada
al projecte de la nova església, va acabar
rebent el nom del temple.

Encofrat del sostre del porxo de l’església de
l’Assumpta (1960). Foto: Josep Frigolé i Grau.

Entre els anys 1946 i 1956, mossèn Ramon Freixas i Mercader i l'Ajuntament
van proposar al bisbe de Girona, Dr. Josep Cartañà i Inglés, un parell de projectes per estalviar la construcció del nou
temple, que quasi tothom considerava
innecessari:
«Amb l'Ajuntament férem el projecte
d'engrandir l'església; més ben dit, dos
projectes: un per allargar-la pel davant i
l'altre d'engrandir-la pel costat. Si s’haugés portat a terme el primer projecte, a
l'església hi hagués cabut el doble de
gent i s'hagués conservat la pròpia de
Bescanó i del seu patró.»
El primer projecte hauria anat acompanyat d'una gran plaça al davant que hagués suposat la compra i l'enderroc de
can Garriga: «Les Garrigues ja s'hi van
avenir a fer aquest tracte, ja que quedàrem que a elles els donaríem la Rectoria
Vella per anar-hi a viure [...]. Més tard
optàrem amb l'Ajuntament per la compra de can Sidrot i el seu pati per fer-hi
una rectoria nova amb hortet inclòs»
(Mn. Ramon Freixas i Mercader, La Pilastra núm. 11, 1980).
Finalment, però, es va imposar el criteri
del bisbe Cartañà, qui, l'any 1959, beneí
la primera pedra de l'església de l'Assumpta.

El bisbe de Girona, Josep Cartañà, visita les obres del temple de l’Assumpta.
El reben Joan Portabella, l’amo de la fàbrica Grober i mecenes del temple;
l’alcalde Bosch i mossèn Pere Prats i Borrell (c. 1962).
Foto: Dolors Solernau i Llobera.

Inici de les obres del temple de l’Assumpta
(1959). Josep Frigolé (el mestre d’obres) i
la seva dona; el director de la fàbrica
Grober, Ramon Solernau, acompanyat de
la seva filla. Foto: Dolors Solernau i Llobera.

L'església Assumpta
L'església va ser dedicada a l'Assumpta.
L'assumpció de la Mare de Déu al cel en
cos i ànima, sense el trànsit de la mort,
és un dogma de l'església catòlica proclamat l'any 1952, tot just uns anys abans
de la construcció del temple. El mur posterior del presbiteri és presidit per una
talla de fusta sense policromar que representa la Verge Maria elevant-se cap
al cel. El mur, d’una verticalitat gegantina, i la postura de la imatge aconsegueixen un admirable efecte de levitació.
L’escultura, obra d’un escultor de Barcelona, és un encàrrec pagat per Joan Portabella i Barrera, propietari de la fàbrica
tèxtil Grober.
L'edifici té planta de creu llatina. Tota la
construcció és d'una gran senzillesa que
remarca les enormes dimensions de l'edifici construït amb rajol vist i formigó.
Uns grans finestrals verticals d'alabastre
translúcid il·luminen l’única nau que s’eleva, altíssima, fins al sostre inclinat de

les dues vessants de la teulada.
El temple té la porta principal orientada
a l’oest i s’hi accedeix des de l’avinguda
de l’Assumpta per un porxo que sopluja
tota l’amplada de la façana. Sobre el

porxo una immensa obertura vertical
d’alabastre inunda de claror el cor i la
nau. Del baptisteri se’n va edificar el basament, que es pot veure a l’esquerra de
la façana principal. El 1990 es va acabar
el cor.
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> Per Carmelita Aubert

> Records històrics de Bescanó (capítol 1)

1979, any del canvi:

de la dictadura a la democràcia
A finals dels anys setanta grans canvis s'acostaven al poble. S'havia acabat la dictadura i
havíem començat una nova etapa històrica: havíem entrat en la Democràcia.
Havien començat a dibuixar-se públicament els diferents partits polítics. Sonava molt el tema
de l'avortament. La dona caminava decidida cercant la igualtat amb els homes.
L'any 1979, a tot Catalunya es preparen
eleccions municipals i les dones entren a
les candidatures. En el nostre poble, Bescanó, es preparen dues candidatures:
Unió Popular Bescanonina i Convergència, que estaven formades per diferents
persones, i tot i que en algun moment es
va parlar de fer una candidatura única, al
final no fou possible.
El poble estava desfet per la guerra i per
una llarga crisi que semblava que no tenia fi. Per aquest motiu el grup Unió Popular Bescanonina es va comprometre a
treballar gratuïtament si en sortia guanyador.
El resultat de les eleccions va ser de 6 a 5.
Alguns dels regidors escollits van acceptar treballar pel poble amb la condició de
gratuïtat.
La candidatura d'electors Unió Popular
Bescanonina i Convergència i Unió van
fer els corresponents tràmits per posar-se
d'acord i treballar pel poble conjuntament. Però la idea no va acabar d’arrelar
i Convergència i Unió s'hagué de quedar
a l'oposició.
Candidatura d'UpB:
Llorenç Carreras i Sureda, Mateu Frigolé i
Teixidor, Miquel Comerma i Bonet, Ma-

Candidatura Unió Popular Bescanonina. A dalt: P. Tarrés, F. Boada, A. Frigola, M. Comerma
i M. Frigolé. A baix: J. Genoher, F. Coll, Ll. Carreras, C. Aubert, M. Soley i J. Ciurana.

nel Soley i Cortada, Francesc Boada i Tarrenchs, Fermí Coll i Casals (Vilanna), Carmelita Aubert i Casadevall, Joan Ciurana i
Comas, Pere Tarrés i Capdevila, Josep
Genover i Barrera, i Alfons Frigola i Masó
(Estanyol)
Candidatura CiU:
Josep Masferrer i Puig, Llorenç Serra i

Prat, Salvador Campasol i Frigola, Jaume
Ruiz i Muñoz, Imma Clos i Maynou, Joaquim Vendrell i Quintana (Montfullà),
Agustí Vilamitjana i Carreras (Vilanna),
Andreu Batallé i Soms, Lluís Sala i Coll,
Quico Frigolé i Casacuberta, Paulí Serarols i Simon (Estanyol), Josep Sànchez i
Falgueras, i Angelina Casadevall i Badosa.

> Per Rosa Torrijos

> Apunts històrics

Primeres eleccions democràtiques
Tal com explica la Carmelita,
en les primeres eleccions
democràtiques va guanyar la
candidatura d’UpB. En les
eleccions municipals hi van
votar 1.898 persones
El grup independent Unió Popular Bescanonina va guanyar les eleccions de
l'any 1979 i va aconseguir 6 regidors,
amb 783 vots. El grup de Convergència i
Unió va obtenir un total de 581 vots i va
tenir 5 regidors. La participació va ser
molt alta, sobretot a Bescanó i
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Montfullà, on va ser d'un 75%. A Vilanna
i Estanyol va ser un xic inferior, del 66 i
el 64%, respectivament.
Llorenç Carreras i Sureda fou nomenat
alcalde i juntament amb els regidors Mateu Frigolé, Miquel Comerma, Manuel
Soley, Francesc Boada i Fermí Coll van
governar el poble. Al cap de poc hi hagué
algun canvi dins de l’equip de govern i
Carme Aubert (Carmelita) entrà com a
regidora a l’Ajuntament.
A l'oposició, doncs, hi va haver durant
quatre anys el grup de Convergència i

Unió. Els regidors foren: Josep Masferrer, Llorenç Serra, Salvador Campasol,
Jaume Ruiz i Imma Clos. Aquest grup
també va tenir algun canvi, ja que la regidora Clos va renunciar al càrrec i entrà el
regidor Andreu Batallé. També cal destacar que aquell any va morir el representant de Vilanna, Agustí Vilamitjana.
Per poder completar aquesta informació he
consultat les fonts següents:
Revista La Pilastra núm. 0, abril de 1979.
Revista La Pilastra núm. 1, maig de 1979.
Revista La Pilastra núm. 14, juny de 1980.
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Can Roqueta és
al pla de Trullars.

> Per Eva Batlle i Serarols

> Masies de Vilanna

Can Roqueta, un mas sobre la penya
Situada al pla de Trullars, és considerada una de les masies més antigues d’aquesta zona.
Per accedir al mas cal agafar un camí privat que connecta amb l’N-141
Història del mas
Can Roqueta és una masia aïllada de
quatre plantes que s’alça sobre una penya. El mas es troba recolzat en una roca
per sobre del torrent del Rissec, que en
aquesta zona fa de separació entre Vilanna i Trullars.
No se sap amb exactitud l’any de construcció, però s’han vist documents que ja
parlen de la masia l’any 1420.
Can Roqueta no conserva l’estructura típica dels masos catalans i crida l’atenció
per la seva altura, ja que té 4 plantes, i
per com estava recolzada sobre el turó
per la paret est.
Originàriament, can Roqueta tenia un
annex, ja enderrocat, on hi havia el pis
dels masovers. Ara ja fa uns 39 o 40 anys
que hi van viure els últims masovers.

Es té constància que antigament la casa
era propietat d’un parent de ca n’Oliveres, i per tant veí de la zona. Després de
deixar el mas i marxar fora del país, la família Nadal, actualment propietària de
can Roqueta, va comprar la casa, pagant
la contribució corresponent. Amb el pas
dels anys, can Roqueta ha estat objecte
de diverses reformes i modificacions, i
per tant l’edifici actual està totalment reformat.

Història familiar
Des que els besavis de la família Nadal
Muner van comprar can Roqueta, la casa
sempre ha estat propietat de la família.
Fins ara hi han viscut tres generacions de
la família: els besavis, els avis i en Joan i
la Maria, que en l’actualitat regenten la
casa. Tots ells es van dedicar a les feines

del camp i a cuidar el bestiar, entre altres
treballs que anaven sorgint.
Després d’un temps a can Roqueta, els
avis de la família van llogar una masia
veïna, el Molí de cal Peixet, on hi van
viure uns anys i on va néixer el pare
d’en Joan. Aquest es va dedicar a fer de
moliner.
L’any 1964, quan en Joan es va casar
amb la Maria, veïna de Sant Esteve de
Llémena, van anar a viure a can Roqueta.
Al llarg dels anys, en Joan ha anat reformant la casa ell mateix, fins a deixar-la
com és en l’actualitat.
Els seus quatre fills, que han nascut a can
Roqueta, de tant en tant els vénen a visitar i els ajuden a cuidar l’hort, que conreen per a consum propi, i a cuidar
alguns dels animals que tenen al mas.
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Carlos de Mendoza,
fotografiat durant l'entrevista.
Foto: Rosa Torrijos.

> Carlos de Mendoza i Sans, metge jubilat

> Per Rosa Torrijos

«Perquè t'agradi la feina has de ser
més persona que metge»
El doctor Carlos de Mendoza i Sans es va jubilar a principis d'any, quan feia 15 anys que exercia de
metge al CAP de Bescanó. A banda del seu ofici, ha estat lligat a la política amb el grup d'Entesa
per Bescanó i viu a Montfullà.
En Carlos va néixer l'any 1952. Era el petit dels cinc fills d'una família benestant barcelonina que
vivia en un pis de l'Eixample.
La mare era escultora i el pare, que era advocat, és qui el va pressionar perquè fes alguna carrera
de finances, però ell havia decidit que pel seu tarannà el que més li esqueia era ser metge.
No li agradava l'escola ni estudiar, i la carrera se la va treure «amb pinces» perquè reconeix que
no s'hi va esforçar gens. Però quan va començar a excercir de metge se'n va adonar que no
només li agradava la seva professió i el tracte amb la gent, sinó que era necessari adquirir
coneixements constantment, i va començar a estudiar pel seu compte.
En lloc de fer el servei militar, es va acollir a les milícies universitàries, que consistien a estar
tres mesos en un campament i tres mesos més en una escola militar sanitària i, per completar el
servei, calia fer les pràctiques sanitàries. Però, abans d’acabar, en Carlos va decidir anar-se’n
fent autoestop fins a Atenes i amb els transports que va anar trobant va arribar fins a l’Índia.
Aquest viatge el va poder fer amb els diners que havia estalviat treballant de nits al laboratori de
l'Hospital de Sant Pau mentre feia la carrera i gastant el mínim o treballant durant l'estada als
diferents països.
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L’experiència va ser bona, però,
tal com es diu, «com a casa
enlloc», i va tornar per acabar
tot allò que havia deixat a
mitges. Va completar el servei
militar fent les pràctiques
durant quatre mesos a les
Canàries i va començar a exercir
com a metge familiar, en primer
lloc a Esterri d'Àneu i després
a Rupià.
L'any 1998 va demanar plaça a
Bescanó i va instal·lar-se amb la
seva família a la zona residencial
de Montfullà, on assegura que
està molt bé i que de moment,
mentre es trobi bé de salut, s'hi
quedarà. Té dos fills del primer
matrimoni i una filla adoptada
amb la seva actual parella.
A Bescanó va fer de metge
juntament amb el doctor
Avellana i després amb la
doctora Ibáñez. També
s'encarregava de les consultes
als locals d'Estanyol i Vilanna i
les urgències que li tocaven. Es
va jubilar a l’edat de 61 anys.
Es considera un metge dels
d'abans. Sense límit de temps
per cada visita, li agrada tenir un
tracte personalitzat amb el
pacient. Reconeix que la
informatització i la mala gestió
dels governs han fet que la
sanitat pública sigui més
impersonal. Considera que cada
vegada es gestiona més com una
empresa privada «i no com el
que hauria de ser, un servei que
ja sabem que és deficitari»,
adverteix

A casa es parlava castellà tot i que tant
el pare com la mare eren nascuts a Catalunya. «La mare, que era de família catalana, parlava castellà
perquè era d'aquella generació
que lo que estava bé era parlar
castellà. I això que tenia un castellà amb un accent que se'l trepitjava... El pare també era nascut a
Catalunya, però de mare valenciana i pare asturià. Jo no vaig començar a parlar català fins que
vaig ser més gran...»
El record de l'escola per a ell és terrible,
perquè s'havia de llevar molt d'hora per
agafar el tramvia fins als escolapis de
Sarrià. Allà diu que no li agradava gens
estudiar i que l'hora del pati era un calvari perquè només es jugava a futbol i ell
era molt dolent en aquest esport.
A més, no el deixaven sortir gaire de casa. «Vaig estar tancat a casa fins als
13 anys. A Barcelona, i en el meu
ambient, ens deixaven sortir ben
poc per por. Va ser a partir dels 13
que vaig començar a fer petites escapades sense permís amb un
amic per anar a jugar a billar...,
fins que els pares se'n van adonar i
em van dir que sí, que podia sortir,
però que els ho havia de dir...»
Quan va decidir que volia ser
metge?
Tres mesos abans de començar la carrera. Tenia un esperit molt social i molt
solidari i vaig pensar que ser metge podria ser una bona opció. Però el meu pare estava entestat que fes economia.
Vaig haver-li de demostrar, amb l'ajuda
dels meus germans i d’un informe psicotècnic que deia que podia fer el que
volgués, que podia ser metge. Tot i que
no va ser fàcil, al final hi va accedir.

I era bon estudiant?
Mira, sempre dic que era un estudiant
excel·lent, perquè jo apuntava al 5 i sempre treia el 5 [riu]... Reconec que era
molt gandul i vaig fer el mínim necessari per arribar a l'aprovat. Quan vaig acabar la carrera, que durava 6 anys, estava
tan fart que no vaig ni fer l'examen de
llicenciatura perquè no era obligatori
per excercir. No me'l vaig treure fins
cinc anys més tard.
Però volia ser metge, no?
Sí, sí, era per vocació... De fet, abans tots
ho fèiem per vocació, crec... Pensa que
hauria pogut fer qualsevol cosa… Fins i
tot ser sanitari públic va ser la meva opció personal.
Però abans va estar un temps viatjant. Com va anar l'experiència?
Extraordinària. El meu amic i jo vam fer
autoestop fins a Grècia i allà vaig treballar de manobre. I vam seguir el viatge
fins a l’Índia passant per Turquia, Pèrsia,
l’Afganistan, el Pakistan, el Caixmir i
l’Índia... amb el transport més econòmic
que trobàvem i dormint a les pensions
més cutres..., i alguns dies ni menjàvem.
Tot i així, ho aconsello a tothom.
Què el va fer tornar?
Vaig tornar perquè d'aquí a Nova Delhi
no vaig trobar cap lloc que em fes sentir
millor que Catalunya. Ah! i també perquè se'm van acabar els diners que tenia
destinats al viatge.
Va ser metge a les missions...
Tenia 22 o 23 anys quan vaig acabar la
carrera, però em faltaven les pràctiques
de les milícies universitàries, i quan vaig
tornar del viatge em van destinar a un
hospital a les Canàries. Feia una setmana que havia tornat i se suposava que
havia d'exercir de metge...
Segueix >>>
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I va exercir de metge?
En aquell moment jo no en tenia ni idea,
de medicina! Imagina-t’ho: no havia fet
mai cap pràctica i havia aprovat a salto de
mata... Per tant, al principi ho vaig passar
malament perquè jo tenia una consciència laboral que em deia que ho havia de
fer al millor possible, però la realitat és
que no sabia fer pràcticament res...
I com ho va fer?
Em van ajudar dos companys soldats
que feia un temps que ja en sabien una
mica i em van anar guiant fins que de
mica en mica vaig poder ser capaç d'anar diagnosticant i solucionant casos
mèdics. Recordo també que cobrava
17.000 pessetes i que em vaig poder
comprar la primera flauta travessera i
un radiocasset.
I del sud al nord, no?
Sí, volia fer medicina rural perquè m'agrada el tracte amb la gent, i la meva experiència a l’Índia m'havia demostrat que
per ser bon metge calia començar per
baix, pel que tenim més proper. Vaig demanar plaça a Esterri d'Àneu i m'hi vaig
estar tres anys i mig. Com que només tenia dos o tres pacients diaris, vaig aprofitar tot el temps per estudiar sense límits
i pel meu compte. Després vaig anar cap
a Rupià a fer de metge i vivia a Parlavà.
I de la pública a la privada...
Vam muntar, juntament amb altres socis, una empresa privada que es diu Serveis Mèdics amb la idea de traslladar la
medicina rural a la ciutat, perquè en
aquell moment semblava que s'estava
perdent la figura del metge de capçalera.
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Al principi era deficitària i havíem de fer
hores per un tubo i posar cèntims de la
nostra butxaca. Després va venir l'expansió i vaig estar un temps encarregant-me de la gestió. Però finalment,
l'any 98, vaig decidir deixar-ho i tornar
a la pública.
I va venir a Bescanó...
Sí, vam escollir-lo per la seva situació. Jo
sóc de muntanya i la meva dona viuria a
la Rambla. Per tant, vam buscar un lloc
que ens anés bé a tots dos. A Montfullà
venien parcel·les i en vam compar una i
ens hi vam fer una casa.
I va ser ben rebut?
Al principi no gaire... Sempre hi ha un
temps d'adaptació, de part teva i de part
dels pacients. A mi no m'importa dedicar temps a la visita, però hi ha coses en
què cal ser més estricte, com ara el tema
de les receptes o les baixes... Al principi
va ser difícil canviar hàbits. Però amb el
temps m'he sentit molt a gust aquí.
La medicina familiar ha canviat en
aquests anys?
No, jo diria que no. El que passa és que
canvies tu. És a dir, quan no en saps
prou, tot s’ha d’aprendre, però a mesura
que vas exercint t'adones de la rapidesa
amb què pots fer un diagnòstic i la quantitat de coses que saps i que pots aplicar
amb eficàcia.
I el tracte amb la gent?
Mira, sempre he dit que, perquè t'agradi
la feina, al principi ets un metge que ets
una mica persona, i després ets una persona que ets una mica metge...

Però això és difícil per la limitació
de temps, no?
Jo no he tingut mai cap límit de temps.
Jo penso que quan algú ve a la consulta,
encara que no tingui res físic, és perquè
té alguna cosa, i encara que no sigui estrictament mèdic, has d'intentar esbrinar
què li passa i solucionar-ho.
Per què va decidir entrar en política local?
Un grup de gent volia que hi hagués canvis i em van demanar ajuda. Per tant, el
que faig és ajudar perquè políticament hi
hagi una nova manera de fer. I com es fa
això? Intentant canviar la direcció que ja
porta massa anys, fent que sigui més
transparent. Perquè si hi ha coses que
s'amaguen és perquè no s'han fet bé o
perquè hi ha coses a amagar...
Però hi està bé, a Bescanó?
Sí, estic vivint en un lloc privilegiat i ben
situat. Si no estigués bé, no hi viuria.
M'agrada molt ser de Montfullà.
Alguna cosa que el molesti?
Les pudors de la Burés. Tot i que el’empresa diu que està solucionat, no és cert.
La pudor és molesta, però molesten més
les mentides i la impotència de no poder-hi fer res.
Què fara ara que ja està jubilat?
M'agrada la música i potser tornaré a
agafar la guitarra i la flauta travessera.
També m'apassiona la mecànica. Ara
mateix he desmuntat la desbrossadora i
allà està ben desmuntada, i no sé si seré
capaç de tornar-la a muntar... Però ara
tinc temps, no?

Medicina, muntanyisme i política
L'any 2007 el doctor Mendoza va optar per fer
política local i va presentar-se a les eleccions
d'aquell any amb el grup Entesa per Bescanó,
perquè considerava que al municipi calien
canvis de direcció i sobretot de manera de fer.
Troba que la gent de Bescanó, en general, és
massa conservadora i que al govern municipal
li manca transparència.
Va ser regidor durant quatre anys a l'oposició
i segueix sent el president del grup d'Entesa.
Li agrada molt la muntanya i és membre de la
Colla Excursionista l’Isard. També li agrada
molt la música i el jardí i diu que ara que està
jubilat dedicarà tot el temps lliure que pugui a
cultivar aquestes aficions.
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El doctor fent campanya a Bescanó l'any 2011. Foto: Pere Magrià.
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Trobada de gegants d'aquest any,
on es va celebrar el 25è aniversari
d'en Llorenç i la Miquela.
Foto: Lluís Romero.

> Efemèrides

> Per Raquel Gironès

En Llorenç i la
Miquela fan 25 anys
En aquesta passada festa major de Bescanó es
va voler homenatjar els gegants de Bescanó per
la seva llarga trajectòria en aquests 25 anys que
fa que recorren pobles i viles de tot Catalunya.
El sopar popular de la festa major va estar
dedicat a l’aniversari dels gegants, que hi van
ser presents tota l’estona
Va ser el 10 d’agost de 1988 quan, en plena festa major de Bescanó, en Llorenç i la
Miquela van sortir a ballar per primera
vegada davant del poble de Bescanó. Van
ser batejats, juntament amb sis nans i
capgrossos, amb dos noms molt arrelats
a la nostra vila: Llorenç, el patró del poble, i Miquela, la muntanya més alta de
Bescanó. Els dos noms van ser escollits
pels nens i nenes de l’escola del poble.
Els nostres gegants representen un rei i
una reina i viuen a can Sambola, a l’ajuntament, on sempre que vulguis els pots
anar a visitar. A en Llorenç i la Miquela
els van fer a Navata, els senyors Ventura i
Hosta, i estan fets de cartó pedra. Cada

un pesa 40 quilos i fa 3,40 metres.
Durant aquests vint-i-cinc anys, els dos
gegants han ballat i passejat per molts
pobles de Catalunya, acompanyats sempre pels fidels grallers de Bescanó, els
quals amb el seu ritme han fet ballar en
Llorenç i la Miquela.
En aquesta festa major s’ha volgut homenatjar els gegants de Bescanó per aquests
25 anys, fent-los ballar com mai. El dissabte 10 d’agost, els dos gegants es van
plantar davant de l’església de Sant Llorenç, després de dur-se a terme la missa
de la festa major. Petits i grans van poder
veure’ls, però va ser el diumenge, amb la
plantada de gegants i la cercavila, quan

Els gegants de Bescanó. Foto: Ester Rubirola.

tots els bescanonins i bescanonines van
poder gaudir dels gegants i els capgrossos de Bescanó i d’altres viles, que van
passejar pels carrers del poble ballant al
ritme dels grallers. Al carrer Joan Vilanova van fer una aturada per esmorzar i al
casal d’avis es va donar per finalitzada la
cercavila amb més balls.
La novetat va ser el sopar popular, que
va estar dedicat als nostres gegants pel
seu aniversari. En Llorenç i la Miquela
van ser presents durant tot el sopar, on
els van cantar Per molts anys. Seguidament els dos gegants ens van dedicar un
emotiu ball que va animar tot el poble de
Bescanó.
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