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> Per Rosa Torrijos

Sis balladors de Bescanó Balla,
guanyadors al Campionat Oficial
de Catalunya de Country-Line Dance
La primera vegada que en Quim va provar de ballar «country» no va sentir cap vergonya, però
reconeix que no va enganxar ni un sol pas. Per tant ell és un clar exemple que tothom pot ballar
«country-line dance» perquè és un ball en grup, i per tant no t'obliga a tenir parella, però sobretot
perquè és molt divertit
Amb el temps aquest ballador incansable ha aconseguit crear un grup de ball estable sota el nom de
Bescanó Balla i ara fa uns mesos es van presentar al Campionat Oficial de Catalunya de CountryLine Dance amb uns grans resultats: sis dels participants van resultar guanyadors o subcampions
de les seves categories
L’any 2003 la filla petita d’en Quim
Aymerich i Navarro ballava country a
Bonmatí amb la Rosa Torrent, que també és professora a Bescanó des de fa uns
cinc anys. Mentre la seva filla ballava a
la pista, en Quim s’hi va voler afegir i,
tot i que no va sentir gens de vergonya,
reconeix que no va ser capaç de fer ni un
sol pas bé. Però no va desistir: es va
apuntar a classes de country-line dance
a Anglès i ben aviat va aconseguir ballar
els seus primers balls.

Joaquim
Aymerich
i Navarro,
promotor de
Bescanó Balla.
Foto: R.T.

Aquesta experiència, afegida a la seva
inquietud i la seva devoció per aquesta
dansa, el va portar a crear uns cursos
perquè els qui volguessin poguessin
aprendre a ballar country a Bescanó.
Era l’any 2006.
«Al principi érem molt poquets: començàvem el curs amb 10 o 12 alumnes i els
acabàvem amb 5 o 6. En aquell temps la
Rosa Torrent feia de professora i jo intentava ajudar en el que podia perquè

«Country-line dance», un ball
per a tothom
El country-line dance és un ball de parella d’origen americà però que a Europa es
balla en línia. És una dansa en grup on tots els balladors fan el mateix moviment,
tant amb els peus com amb les mans.
No hi ha cap perfil de ballador o balladora de country concret. Aquesta dansa no té
cap més secret que tenir ganes de passar-ho bé. La franja d’edat dels balladors a Bescanó va dels 12 anys als 70 aproximadament.
La música d’aquests balls pot ser ben variada: des de la mítica música country fins
al txa-txa-txà, passant per la música pop i rock i fins i tot folk o de big band.
És una bona forma de distreure’s dels problemes o de la vida en general... «Arribes
allà i al cap de tres minuts t’has oblidat de tot... Els peus manen i el cap es relaxa»,
ens assegura en Quim.
Més informació a www.bescanoballa.com o al perfil del Facebook de BescanoBalla.
4
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Alguns dels guanyadors del campionat: Francesc Luna, Josep Xifra, Joan Prat, Lídia Vidal, Sylvia Cano i Cati Vidal. Foto: Ester Rubirola

encara no en sabia prou per ensenyar.
Ara som uns 50 balladors i ensenyem
balladors novells, balladors ja amb un
nivell molt bo i fins i tot tenim un grup
d’avis i àvies que s’hi han volgut afegir.
En aquests cinc anys d’existència de
Bescanó Balla, ha aconseguit un grup
d’unes 50 persones i algunes d’elles,
com ara la Fina Deulofeu, en Francesc
Luna, en Joan Prat, en Josep Xifra, l’Anna Vidal i ell mateix, han participat i
guanyat en algunes de les categories dels
Open Catalonia de les darreres edicions.
A banda de les classes i els balls que fan
a la pista esportiva alguns vespres d’estiu, al grup de Bescanó Balla li agrada
participar en els balls que organitzen els
seus companys de country-line dance a
Bonmatí i Sant Julià de Ramis. També
els podem trobar en les diferents festes
del municipi: «Sempre que ens ho demanen anem a ballar. Ens agrada poder
ajudar a fer festa! Hem ballat a Estanyol
i també ho hem fet per la festa major de
Bescanó, i l’11 de setembre ho farem a la
festa del comerç».
Ara, a més, també grava alguns balls
perquè els alumnes, siguin de Bescanó o
d’on siguin, els aprenguin. A cada mun-

tatge de vídeo de rerefons hi ha algun
racó de Bescanó, perquè així van donant
a conèixer el nostre poble.
Quan en Quim va engegar aquest projecte ho va fer pensant a crear un teixit
social a Bescanó i, a més, donar a conèixer el seu municipi a altres balladors. I
val a dir que ho ha aconseguit: una cinquantena de persones es reuneixen
molts divendres a la pista poliesportiva
per executar algunes danses, i molts van
acompanyats de les seves parelles i fills,
i d’altres van amb el pare, la mare i fins
i tot amb l’avi o l’àvia.
Campionat Oficial de Catalunya
de Country-Line Dance
Enguany el grup de Bescanó Balla es va
presentar al segon Campionat Oficial de
Catalunya organitzat per la Federació
Catalana de Ball Esportiu (FCBE), que
es va celebrar a Lloret de Mar. S’hi van
presentar en la categoria de debutants.
En Quim els va preparar durant uns
tres mesos i alguns d’ells feia menys
d’un any que ballaven en aquest estil.
Els prop de 50 competidors venien de
molts punts de Catalunya. Els resultats
del grup bescanoní van ser:

- Guanyadora de la categoria Ultra debutant: Sylvia Cano, de Mas Llunès.
- Guanyadors de la categoria Debutant
masculí: Josep Xifra, de Bescanó (campió), i Dalmau Coma, de Girona.
- Guanyadores de la categoria Debutant
femení: Lídia Vidal, de Bescanó (campiona de Catalunya); Cati Vidal, de
Montfullà (sotscampiona de Catalunya),
i en categoria júnior: Anna Vidal, de Girona (sotscampiona júnior).
També es van presentar als campionats
Open Catalonia que es van celebrar a
Palafrugell, i novament el resultat dels
bescanonins va ser immillorable:
- Guanyador en categoria Absoluta:
Francesc Luna
- Guanyador en categoria Intermediate:
Joan Prat
- Subcampiona en la categoria de Debutant: Anna Vidal
- Campió masculí en la categoria Debutant: Josep Xifra
Encara que el promotor repeteix que el
country vol dir passar-ho bé, si sis dels
balladors de Bescanó guanyen en el seu
primer campionat, això encara deu ser
millor, no?
5
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Mossèn Quim es jubila
Mossèn Joaquim Lleal ha complert els 75 anys i ja fa més de cinquanta que exerceix de capellà; per
tant, li ha arribat l'hora de la jubilació
La revista “La Pilastra” li ha demanat que ens escrigui una carta de comiat i el resultat és una
sèrie de reflexions i agraïments tant als bescanonins com a Déu, així com també a la vida mateixa
També reproduïm la carta que parroquians i parroquianes d'Estanyol van fer arribar al bisbe
Francesc Pardo en què elogien la forma de ser i d'ensenyar de mossèn Quim, a qui consideren un
estanyolenc més i home que li agrada «tocar de peus a terra»
Pensaments en la jubilació
Jubilar-se, un mot tan bonic, sovint sinònim de gaudir i ésser feliç, a mi, almenys, no m’arriba pas ara als 75 anys i
als 50 que en porto exercint de capellà.
Puc afirmar que la meva vida ha sigut
un gaudi, el viure, l’existir; ajudat, potser, pel fet de ser el número onzè dels
germans... o el fet d’haver viscut en
temps de la guerra «incivil» d’Espanya... No sé, potser m’he fet meves les
paraules del poeta xilè Pablo Neruda
que trobem en les seves memòries Confieso que he vivido... I només quan un
sap i coneix la seva vida, realment ho

6

pot dir: «Confesso que he viscut».
Aquest home no va «vegetar» en la vida, la va viure... i la va viure plenament.
Ara també veig que la manera d’ésser
d’un mateix fa que els esdeveniments de
la vida siguin alegres, no ho siguin tant
o bé siguin simplement desagradables.
L’actitud de superació de les persones,
no deixar-se aclaparar i abatre, ja quasi
és victòria. Ho dic d’una altra manera, i
ara també com a cristià: el fet de tenir
un ull en allò que vol dir el Regne de
Déu (la voluntat de Jesús sobre el nostre món) i l’altre en les persones, en una
actitud de servei, d’un somriure, de sa-

ber posar la mà, sincerament, a l’espatlla d’algú i dir: “Estic amb tu”.
Diem que Déu és etern, i amb això volem dir que ha existit i sempre existirà
(si bé això no ho entenem pas...). Doncs
bé, a nosaltres, cosa important creada
per Ell, no ens pot pas haver fet per viure «aquesta vida» solament; perquè, si
voleu, poseu-hi 120 anys, però això què
és? Això seria quasi una presa de pèl!
Seria com l’herba que avui és i demà ja
es crema en el foc. A més a més, en el
nostre interior hi ha unes coses que portem i que no s’han realitzat encara; una
són les ganes de quelcom que no hem

Poble en viu

La Pilastra- juny 2011

Mossèn Quim durant l’entrevista que li va fer la revista La Pilastra el juliol del 2009. Fotos: Ester Rubirola.

pogut experimentar. El nostre desig va
més enllà d’allò que hem experimentat
i viscut. El nostre gaudi encara no és
complert. No seria pas possible creure
en un Déu que posa desitjos dins nostre
i que simplement no hem tingut l’oportunitat de comprovar-los, de viure’ls.
I en aquest últim punt dic, doncs, que
estem fets per viure un gaudi més llarg,
una jubilació perpètua. Jo he viscut estudiant fort en un inici de la meva vida,
i n’estic content. Des que sóc capellà -20
anys a l’Amèrica Llatina (Xile i l’Argentina), 10 anys als Pins de Blanes i 20
més a Bescanó i Estanyol, entre vosaltres-, i ara, ja cap al tard d’aquesta part
de la meva existència, puc dir i dic: He
sigut feliç, estimo la vida i he intentat
estimar la gent per poder creure en un
Déu.
A tots us dic de tot cor gràcies perquè
m’heu ajudat en molts aspectes, així
com també a ser capellà; amb vosaltres
n’he après. Per això us desitjo una jubilació de sempre i per sempre per a tots i
cadascun de vosaltres!
Mossèn Quim, juliol 2011

Carta al Bisbe de Girona
Benvolgut senyor Bisbe,
Els parroquians d’Estanyol ens hem
volgut adreçar a vostè perquè fa uns
dies que el nostre rector, mossèn Joaquim Lleal, ens va explicar que, com
que ja havia complert 75 anys, havia
escrit una carta posant-se a disposició
del Bisbat amb la finalitat de deixar l’exercici actiu al capdavant de les parròquies de Bescanó i Estanyol. I també
ens va comunicar que aquest ordre li
havia acceptat aquesta renúncia.
Davant d’aquest anunci volíem, en primer lloc, manifestar que ens sentim
tristos, ja que mossèn Quim, en els
seus 20 anys d’estar entre nosaltres, ha
esdevingut per a tots nosaltres un més
del poble. Ha estat capaç d’engrescar,
estimular, participar i fer participar els
estanyolencs en moltes de les activitats
que s’han dut a terme a Estanyol.
Tot i que el nostre desig seria que pogués continuar la seva tasca amb nosaltres, entenem el procés natural de
treballar i posteriorment jubilar-se, i en

cap moment volem interferir en els
plans de futur de Mn. Quim. Però sí
que ens agradaria deixar constància del
nostre agraïment per la seva dedicació
i per la seva estima al nostre poble.
Ens ha agradat especialment la seva
manera de fer i combreguem amb ell a
l’hora d’entendre la fe i, sobretot, ens
agrada dir que és un mossèn que li
agrada «tocar de peus a terra».
A més, les celebracions obertes i participatives han estat per a nosaltres la
descoberta d’una fe propera i pràctica.
Pensem que ara no podríem viure-ho
d’una altra manera.
Agraïm a Déu que hagi volgut que
mossèn Joaquim hagi estat el nostre
capellà durant aquests vint anys i agraïm al Bisbat de Girona que ho hagi fet
possible. Si bé som conscients de la
mancança de capellans en el nostre
temps, no podem deixar de dir-nos:
«Tant de bo tinguem un altre mossèn
Quim!»
Respectuosament,
Parròquia d’Estanyol
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Descobrint
un nou asteroide
El grup d'estudiants del Programa Joves i Ciència de Catalunya
Caixa van fer una gran descoberta científica: un asteroide nou.
Entre els descobridors hi ha el bescanoní Marc Felipe i Alsina

> Per la bibliotecària

> La Biblioteca

Un estiu per
divertir-nos
llegint
Aquest estiu, i per quart
any consecutiu, hem tornat
a fer la Bibliocursa de
Bescanó, una iniciativa que
cada any va guanyant més
lectors

En Marc (dret i amb una camiseta de color blau) amb la resta dels estudiants.

L'equip està format per deu estudiants
que aquest setembre iniciaran el primer
curs de batxillerat. El bescanoní Marc
Felipe forma part d'aquest grup d'estudiants, liderat pels científics Enrique
Herrero, de l'Institut de Ciències de l'Espai (CSIC-IEEC); Mercè Romero, del
Departament d'Astronomia i Meteorologia de la UB; Josep M. Bosch, del Centre d'Observació de l'Univers
(Observatori del Montsec), i Josep M.
Mondelo, del Departament de Matemàtiques de la UAB.
L'asteroide, que van anomenar 2011 NR,
va ser descobert el 4 de juliol per
aquests joves des de l'Observatori de les
Planes de Son, durant les estades CX
MónNatura Pirineus. Cal destacar que

és el primer cop que es produeix un descobriment d’aquestes característiques
per part d’estudiants procedents d’instituts catalans.
Aquest tipus d'observacions per fer seguiments i descobriments d'asteroides
són importants, sobretot per detectar la
presència d'asteroides de tipus NEO
(Near Earth Object), que podrien ser
potencialment perillosos perquè podrien
impactar contra la Terra.
Per sort, en el cas de l’asteroide 2011 NR
no representa cap perill per a la Terra.
Un cop passat aquest estiu, haurem
d’esperar fins a l’estiu del 2018 per tornar a veure aquest asteoride, d'un quilòmetre de diàmetre.

Estiu a Montfullà

La Bibliocursa no es tracta de córrer, sinó de llegir llibres. Com cada
any, hi han pogut participar els
nens i nenes de 6 a 16 anys. Com
més llibres es llegeixin, més possibilitats hi ha de guanyar un bon regal. La participació és oberta fins al
dia 9 de setembre; després hi haurà
un detall per a tots els nens participants i un premi per al que hagi llegit més llibres.
Al mes d’octubre, coincidint amb
una sessió de l’Hora del Conte, es
farà l’entrega dels premis.
Aprofitem per avançar-vos que a la
biblioteca hi haurà un nou horari,
coincidint amb el canvi de l’horari
escolar: obrirem de 2/4 de 5 de la
tarda a ¾ de 8 del vespre.

> Per M. Àngels Roca i Gri

Montfullà és un poblet tranquil, però quan arriba l'estiu sembla que es desperta i es revifa.
Aquest any el grup de voluntaris de la comissió de festes ens ha sorprès organitzant la primera
marxa del poble per camins i boscos ben bonics i frondosos
El dia 26 de juny, a la Montfullada, la
primera Marxa Popular de Montfullà,
hi van participar prop de 180 persones,
tot un èxit d’assistència tenint en
compte que era un cap de setmana
“llarg” i en plena canícula.
Es notava que els organitzadors es coneixen bé el terreny, ja que van saber
trobar les zones d’ombra, on era un gust
passejar amb la fresqueta. Va val8

dre la pena matinar un diumenge, la veritat! Hi havia 3 circuits: el mini, el curt
i el llarg, per a tots els gustos i totes les
possibilitats.
També, com cada any, el dia 2 de juliol
vam celebrar la nostra festa major. Per
cert, que cada vegada hi ha més concurrència i ambient. En aquesta edició
fins i tot es van esgotar les taules, les ca-

dires i les botifarres!
És una festa entranyable i casolana, tal
com vaig comentar amb moltes de les
persones que hi van assistir, i aquest és
el seu encant.
El diumenge dia 3, com és costum, es va
fer l’ofici en honor del patró, sant Pere,
i hi va col·laborar com cada any la coral
Josep Ruhí.
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Queralt Casas, campiona d'Europa
i subcampiona del món
La selecció espanyola sub-20
de bàsquet femení, farcida de
jugadores catalanes, entre elles
la bescanonina Queralt Casas,
al juliol va quedar campiona
d'Europa de la categoria en
vèncer en la final la selecció de
Rússia per 53 a 62
La bescanonina té 19 anys, fa 1,77 metres i juga de base. Tot i que habitualment juga en una categoria inferior, va
ser cridada per jugar amb la selecció (en
la categoria U20) i va ser l'estrella indiscutible, no tan sols de la selecció espanyola, sinó també del torneig, i així se
li va reconèixer en ser proclamada MVP
de l'Europeu, que confirma la bescanonina com una de les grans promeses del
bàsquet.
L'equip espanyol va ser contra el Rússia
molt superior, tal com ho va ser en la
resta de partits que va disputar, acabant
invicte i guanyant els seus partits amb
una mitjana de 27 punts de diferència.
Casas, en acabar el partit, que es va disputar a Sèrbia, deixava anar la tensió i
l'alegria: «No puc explicar ara mateix el
que sento. Només es pot entendre vivint-ho», va dir Casas als mitjans.
Aquella tarda, Casas va anotar 21 punts
i, com ja havia fet en anys anteriors en
les categories inferiors, va encaminar la
selecció espanyola cap a la victòria.
Un cop acabat el partit, la Queralt va
agafar l'avió amb destinació a Xile per
disputar el mundial amb la selecció espanyola U-8, la de la seva categoria, i va
acabar subcampiona del món.

Queralt Casas, jugant amb la selecció espanyola. Foto: Europa Press

Damià Guillaumes i Massó
Major, 102-104. BESCANÓ. Tels. 972 442 381 - 625 088 700
www.assessoriabescano.cat - assessoriabescano@rm-assessors.cat

Assessorament a Empreses i Particulars en serveis de comptabilitat,
fiscal, laboral, assegurances i administració de finques.
També som Oficina del BANC SANTANDER

Volem
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Festa major i mercat de segona mà
a Mas Llunès
Els veïns i veïnes de Mas Llunès van organitzar, a finals de juliol, un mercat de segona mà i la festa
major del veïnat
Una quinzena de parades de tot tipus
van ocupar els carrers principals de la
urbanització, en què es venia roba, mobles, llibres, joguines, parament de la
llar i un llarg etcètera. Gairebé tot el material eren objectes de segona mà que els
veïns tenien a casa i que van voler treure
al carrer per vendre i també per fer una
mica més de festa.
La festa major es va celebrar l'últim diumenge de juliol. A les 7 de la tarda la
mainada podia jugar i divertir-se amb
els inflables, la pesca d'ànecs i altres entreteniments que l'organització havia
preparat per a l'ocasió.
Una mica més tard, les taules s'anaven
omplint de botifarres, pa amb tomata,
galetes i begudes, tot esperant els balls
de saló i la música a la fresca, que van
donar el toc final festiu.

Algunes parades del mercat de segona mà. Fotos: R.T.

Marxa popular del Volcà de la Crosa
i sopar a la plaça d'Estanyol
La Comissió de Festes
d'Estanyol va convertir, a
finals de maig, la festa de la
Crosa en una marxa popular
en què els participants podien
escollir dues rutes lliures i
una altra de guiada

car-se amb begudes vàries.
Al juliol, la mateixa comissió de festes
organitzava, per cinquena vegada consecutiva, un sopar a la fresca amenitzat

amb concert i ball. La plaça d'Estanyol
es va engalar i després del sopar el grup
bescanoní Tu, Rai va fer-nos ballar fins
passada la mitjanit.

Ja feia temps que l'organització desitjava canviar el format de la festa i convertir-la en un esdeveniment que, a
través d'unes rutes, donés a conèixer
aquest espai tan singular. Per aquest
motiu, la Festa del Volcà de la Crosa es
va convertir aquest any en una marxa
popular amb dues rutes per escollir i
una ruta guiada i explicada per un gran
coneixedor d'aquest espai, el gerent del
Consorci de la Crosa, Lluís Motjé.
Entre les marxes populars i les passejades hi van participar unes 500 persones,
que un cop acabada la ruta van poder
esmorzar a base d’entrepans de botifarra o embotits i coques i refres10

La plaça d'Estanyol, durant la festa d'estiu. Foto: R.T.
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> Per Eva Moreno i els/les alumnes del CP Bescanó

> Club Patinatge Bescanó

Que parlin els esportistes!
En aquest número de la revista “La Pilastra” hem volgut fer un “experiment” i donar la veu als
protagonistes del nostre club. A partir de les redaccions que els esportistes de la categoria de
preliminar i promoció (de 5 a 10 anys) han elaborat sota el títol “Per què faig patinatge?”, n’hem
fet un buidatge i us en presentem alguns fragments
Per què faig patinatge?
- Perquè m’agrada fer esport i també
m’agrada molt aprendre coses noves. El
patinatge m’ajuda a gaudir d’una vida
sana i esportista.
- M’agrada perquè m’encanta maquillar-me i disfressar-me per fer els festivals, per aprendre a fer salts i piruetes
noves, perquè ens ho passem molt bé
quan fem excursions i anem de colònies.
- M’agrada molt fer activitats amb els
pares, patinadors i entrenadores, per
disciplina i compromís.
- M’agraden els festivals i les proves,
perquè vull divertir-me i fer esport a la
vegada.

- Quan fa calor em canso i no m’agrada.
Faig patinatge per esforçar-me quan entreno. Quan patino, em sento que volo!
- M’agrada perquè he fet amigues noves.
- Com més en faig, més m’agrada!
(Júlia Ruano, Nuri Ramos, Ingrid Lanzas, Sara Pérez, Mariona Albertos, Aina
Garcia, Ariadna Comas, Aina Roura,
Claudia Pueyo, Carla Gabarrón, Anna
Noguer, Cristina Casadevall, Ignasi Ciurana, Nora Font, Mar Cajal, Aina Vall).
Com us he dit abans, és un extracte del
que han escrit ells mateixos. Aquells que
heu anat seguint els diferents escrits que
hem anat publicant a La Pilastra, us
haureu adonat que en la veu d’aquests

Fotografia dels escrits.

infants es reflecteixen els valors que pas
a pas propugnem. Entendreu que llegir
aquestes paraules ens omplen de satisfacció.
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> Per Acció Cultural La Miquela

> Acció Cultural La Miquela

Els cinc pobles de Bescanó participen
en l'encesa de la flama del Canigó
La flama del Canigó s'escampa un dia a l'any des del cor del nostre Pirineu arreu dels Països
Catalans, abrandant-los i demostrant que encara som i volem seguir sent
Al llarg de tot el dia 23 de juny, la Flama
del Canigó, encesa a les 12 de la nit al cim
de la muntanya que li dóna nom, recorre
centenars de pobles i ciutats de la mà de
corredors, excursionistes, atletes i gent diversa que porta la flama arreu dels Països
Catalans.
L’Associació d’Acció Cultural La Miquela
un any més ha organitzat l’arribada de la
flama al nostre poble. Aquesta vegada hi
han participat veïns i veïnes d’Estanyol,
Montfullà, Trullàs, Bescanó i Bonmatí. La
flama ha estat portada des del Canigó per
en Pol Sureda i Lloret juntament amb
gent de la Cellera. La lectura del manifest
va ser a càrrec de Jordi Bosch i Cana, president de la Comissió de Festes de Vilanna. La coral Josep Ruhí va interpretar
L’estaca d’en Lluís Llach.

Muntatge de fotografies fet per l’organització de diferents moments de l'arribada de la
Flama a Bescanó.

La flama es va entregar a la Comissió de
Festes de Bescanó per encendre el fogueró i donar així el tret de sortida a la revetlla de Sant Joan que es va celebrar a la
Sala Polivalent. Els assistents van poder
gaudir d’un bon sopar i després van poder
ballar.

Flama del Canigó, símbol d’esperança
L’any 1955 Francesc Pujades, vilatà
d’Arles de Tec (Vallespir, Catalunya
Nord), portat pel seu entusiasme pel
Canigó i inspirat pel poema de mossèn
Cinto Verdaguer, tingué la iniciativa
d’encendre els focs de Sant Joan a la pica d’aquesta muntanya i des d’allà repartir la seva flama per totes les
contrades de la nostra terra. S’iniciava
així la renovació d’aquesta mil·lenària
tradició i de nou les fogueres prenien un
sentit col·lectiu.
El nou costum va prendre una gran força en poc temps, de tal manera que avui
és pràcticament impossible trobar una
sola foguera a Catalunya Nord que no sigui encesa amb la Flama del Canigó.
L’any 1966 el foc va creuar per primera
vegada la duana i va arribar a Vic. Eren
èpoques ben difícils, sovint de
12

clandestinitat. A poc a poc la xarxa es va
anar estenent i el foc, escampat per tot el
Principat, ja va arribar al País Valencià.
Cada any, el 22 de juny, un grup d’excursionistes del Cercle de Joves de Perpinyà agafa el foc que des del 1955 resta
encès al Museu de la Casa Pairal de Perpinyà i puja al cim del Canigó; passen la
nit vetllant la flama i, a trenc d’alba, inicien el descens perquè la flama arribi a
tots els pobles i ciutats dels Països Catalans a temps per encendre les fogueres
de la nit de Sant Joan.
No hem d’oblidar que el diumenge
abans de Sant Joan se celebra l’aplec del
Canigó, trobada que té per finalitat pujar al cim de la muntanya, de 2.784 metres d’altitud, feixos de llenya portats
per gent de les més diverses contrades

del nostre país. Aquests feixos serviran
per encendre la foguera que, la nit de
Sant Joan, cremarà dalt del cim, de la
qual s’agafarà foc nou per ser retornat al
Museu de la Casa Pairal.
La Flama del Canigó és rebuda pel Parlament de Catalunya, ajuntaments, consells comarcals i entitats culturals i
esportives.
Cal, doncs, que aquesta Flama del Canigó arribi i es mantingui arreu dels Països Catalans, i que aquest foc de Sant
Joan perduri com a símbol d’esperança
i de germanor d’una comunitat que vol
i necessita recuperar plenament el seu
sentit de Pàtria, socialment justa, políticament lliure, econòmicament pròspera
i culturalment digna.
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> Per Neus Salvadó

> Casal d’Avis

Les últimes activitats realitzades
pel Casal d'Avis
Ens retrobem per comentar-vos les darreres activitats realitzades pel Casal d’Avis i informar-vos
sobre les que té previst portar a terme en els propers mesos
tocars plens i uns quants cotxes particulars es desplaçaren a Can Pau de Cantallops per dinar i passar una jornada
festiva que acabà amb ball a la discoteca del restaurant. També en to festiu, el
9 de juliol la junta del Casal d’Avis va
organitzar un «Sopar a la fresca», que
va estar amenitzat pel duet Dancing
Group i al qual assistiren unes 200 persones.

Algunes imatges de l’excursió a Cadaqués i Roses. Fotos: Neus Salvadó

En primer lloc, el dia 21 de maig un autocar de socis del Casal es va desplaçar
primer a Peralada i després a Roses, des
d’on s’inicià un recorregut turístic en
vaixell fins a Cadaqués. Arribats a
aquest indret, un grup de gent va poder
donar un tomb pel poble mentre un altre grup va anar a la parròquia, on va
ser rebut pel rector, que va donar una
explicació detallada sobre les diferents
parts que constitueixen l’església: histò-

ria, construcció, retaules...
Una vegada finalitzada la visita a Cadaqués, es retornà en vaixell a Roses i, des
d’allà, a Peralada, on dinàrem. A la tarda vam visitar els vivers de flors Itxar,
on tothom va rebre una flor d’obsequi, i
després gaudírem d’un concert de la Coral de Peralada abans de retornar a Bescanó.
A més, el 18 de juny passat es va celebrar la diada anual del soci. Quatre au-

D’altra banda, cal esmentar que per
després d’aquest parèntesi de l’estiu ja
tenim organitzat un altre viatge a Polònia, en aquest cas a la part del nord, a
prop de la mar Bàltica. En la propera
revista comentarem la sortida amb més
detall, però aprofitem l’avinentesa per
destacar alguns dels indrets especialment interessants del viatge: la ciutat de
Gdansk, Krzyzacy (un dels castells més
famosos d’Europa), el parc nacional de
Bialowieza, Torun (una de les poques
ciutats poloneses no destruïdes durant
la Segona Guerra Mundial), així com tot
un seguit d’enclavaments de singular
importància històrica (Suprasl, Kaszuby), religiosa (Grabarka) o paisatgística
(Mikolajski, Augustów, Wigry...).
I, ja per acabar, des d’aquestes línies només ens queda desitjar-vos que acabeu
de passar unes bones vacances d’estiu
tot esperant retrobar-vos al Casal al setembre.
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> Per Joan Ferrer i Vilaplana i Eduard Prat i Saubí

> Club Esportiu Bescanó

L’actualitat del futbol a Bescanó
Aquesta és la quarta temporada que en Joan Ferrer i Vilaplana és el president del CE Bescanó
Per normativa federativa i en assemblea extraordinària de socis, aquest any 2011 es van convocar
eleccions a president del CE Bescanó. L’assemblea va aprovar donar un marge de 30 dies perquè
qualsevol soci major d’edat i amb una antiguitat mínima d’un any al club es pogués presentar per
ser president de l’entitat. Durant aquest període, només es va presentar en Joan Ferrer Vilaplana,
que va quedar automàticament reelegit per un període de sis anys.
Després d’aquests quatre anys com a president i un cop acabada aquesta temporada, cal fer balanç esportiu i social del
club. Quan en Joan va arribar a la presidència, ell i la seva junta es van marcar
com a primer objectiu mantenir els
equips en totes les categories assolides en
anys anteriors, i aquest objectiu s’ha
aconseguit.

El juvenil B, en la seva 2a temporada, ha
fet un salt qualitatiu molt important en
acabar en la 4a posició del seu grup.

El 1r equip de la primera territorial ha
quedat classificat entre els 12 primers;
per tant, la propera temporada jugarà a
la 2a catalana (categoria de nova creació
que s’estrenarà la pròxima temporada).

L’equip infantil també ha tingut una temporada del tot irregular, però aquests jugadors, tenint molta paciència, segur que
tiraran endavant.

El nostre equip de 3a regional ha quedat
classificat en la 2a posició del seu grup i
això li dona dret a pujar a la 3a categoria
catalana, també de nova creació. Aquest
ascens ha tingut molt de mèrit perquè
sols pugen els dos primers equips classificats.
L’equip juvenil A de la 1a divisió provincial ha acabat classificat en la 4a posició.
Els seus jugadors han fet una gran temporada. En aquesta categoria per pujar
has de ser el primer. El nostre objectiu
principal, més enllà de la seva classificació, és que el jugadors que van acabant
l’etapa de juvenils es vagin incorporant a
l’equip de 3a o 2a catalana.

L’equip cadet ha portat a terme una temporada irregular, però el més important
és que aquests jugadors es vagin formant
en una disciplina esportiva i com a joves.
Des del club se’ls facilita que es vagin incorporant en la categoria de juvenils.

Els alevins han tingut una de les novetats
incorporades per la Federació Catalana
de Futbol, ja que s’ha jugat en format de
futbol 7 a quatre parts. En aquesta categoria hem inscrit dos equips, un aleví A i
un aleví B, perquè a Bescanó tenim molts
nens que juguen a futbol d’aquesta edat i
així tots han pogut jugar.
Aquesta és la finalitat del nostre club,
que tots els nens que vulguin jugar a futbol de Bescanó que ho puguin fer sense
cap problema.
En relació amb els equips de benjamins
A, B i C, prebenjamins A i B i escoleta,
tots ells dependents del Consell Comarcal del Gironès, ens han ofert grans matinals de futbol els dissabtes. La seva

classificació és el menys important, el que
és realment important és que s’ho passin
bé, que aprenguin a jugar a futbol i que
creixin dins una disciplina.

Guanyadors del Mediterranean
International
Aquest any, el nostre equip de juvenils A,
amb alguna incorporació del juvenil B, ha
participat un altre any en el torneig Mediterranean International Cup (MIC
2011). Aquest torneig se celebra en camps
de futbol ubicats a la Costa Brava i a la
comarca de la Selva, i durant les vacances
de Setmana Santa.
La nostra entitat va ser el millor equip juvenil de les comarques de Girona. Vàrem
arribar a jugar 3 fases.
1a fase: CE Europa (Barcelona) 1 - CE
Bescanó 3, CE Bescanó 0 - Club Guaraní
(Paraguai) 1 i CE Bescanó 1 - Nakhid Internacional Fa (Líban) 1 (guanyador el
CE Bescanó per goal average).
2a Fase: CF Lloret 1 - CE Bescanó 1 (guanyador el CE Bescanó a la tanda de penals).
Va ser un partit d’una gran intensitat des
del primer minut fins al final. El Bescanó
va empatar el partit en l’últim minut de la
2a part mitjançant una falta fora de l’àrea
grossa llançada magistralment pel nostre

Homenatge a Joaquim
Teixidor, soci número 1
El dia 7 de juliol passat ens va deixar en Joaquim Teixidor i Torras, el soci número 1 del CE Bescanó, a l’edat de 90 anys. En Joaquim Teixidor, conegut també
per en Quim de can Barols de la Torre, podem dir que
ha estat col·laborador i soci des de la fundació de la
nostra entitat. Va col·laborar en moltes juntes al llarg
de la seva vida. Per al llibre Història del CE Bescanó
ens va ajudar molt, explicant-nos moltes anècdotes
que van succeir al llarg dels anys en la nostra entitat.

A la dreta, Joaquim Teixidor, primer soci del CE Bescanó. Foto: P. Magrià
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En Quim era de les poques persones que quedaven en
el poble que van viure la fundació del nostre club,
l’any 1931.
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jugador Sánchez. Per determinar el guanyador del partit es van haver de fer llançaments de penal i el nostre equip va
encertar tots els llançaments. Així, va
passar a la 3a fase, en la qual es va trobar
l’equip guanyador del torneig, el Brazil
National Team (selecció brasilera). El resultat va ser: Brazil 4 - Bescanó 0.
Els jugadors de l’equip guanyador tenien
una qualitat extraordinària, i els nostres
jugadors no van tenir ocasions, van arribar poc a la porteria contrària, però, tot i
haver tingut 4 gols en contra, es van defensar molt bé. El nostre porter va ser un
dels jugadors més destacats. Ben segur
que a molts jugadors d’aquest equip brasiler els veurem aviat jugant per Europa
en equips professionals. Per als juvenils
del CE Bescanó va ser tot un premi i una
experiència poder enfrontar-se a la selecció brasilera. Aquest és un torneig en què
els participants tenen l’oportunitat de jugar contra equips d’altres països i cultures; és un torneig internacional de
referència a Catalunya.

IV Torneig Joan Martínez
Durant el mes de juliol es va portar a terme el 4t Torneig Joan Martinez, un torneig d’estiu de futbol 7 que porta el nom
del nostre jugador del 1r equip, mort en
accident de trànsit. Destaquem la presència en la final dels pares d’en Joan
Martínez, que van entregar el trofeu a
l’equip guanyador, Els Nitos de Girona.

El millor equip local va ser per la 3a posició de l’equip de la Torre.
Per acabar, des de La Pilastra voldríem
agrair a l’Ajuntament de Bescanó tot el
suport que hem rebut durant aquests
quatre anys. I també a tots els col·laboradors i socis, perquè sense tots ells el
CE Bescanó no seria el que és.

La cloenda
El dia 3 de juny vam fer la cloenda de la
temporada 2010-11, que va ser un èxit de
participació. Entre jugadors, pares, entrenadors i aficionats, vam ser prop de
400 persones. A tots els jugadors se’ls va
entregar una medalla de record i una foto de l’equip en què juguen. En aquesta
jornada es va felicitar tots els jugadors
però especialment els que jugaran al 1r
equip a 2a catalana i al 2n equip a la 3a
catalana, pel seu ascens, ja que només hi
tenen dret els dos primers classificats.
Aquest dia vam fer un petit homenatge
d’agraïment a en Miquel Boada per tots
els anys de dedicació al CE Bescanó. Ell
va ser jugador i col·laborador de moltes
juntes. Li va entregar una placa el nostre
alcalde, Xavier Soy, en representació de
la nostra entitat. A l’acabament dels actes
vam gaudir de música i ball amenitzat pel
nostre col·laborador, el discjòquei Josep
Luque.

Homenatge a Miquel Boada.

L’equip de primera territorial. MIC 2011, juvenils de Bescanó i la selecció nacional brasilera. L’equip de tercera catalana que va ascendir recentment. Fotos: Pere Magrià
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> XV Campionat Provincial de Becada

> Per Josep Blanquera

Bescanó acull per primera vegada
el Campionat Provincial de Becada
El 29 de gener passat, el Club Esportiu de Caça de Bescanó va
organitzar per primera vegada un campionat a la nostra àrea de
caça. Tot i que els dies anteriors a l’esdeveniment havien estat
freds i plujosos, el dia 29 va acabar sent assolellat, cosa que va
permetre una agradable jornada matinal.
La primera concentració es va fer a la sala polivalent, on es van
inscriure 24 participants amb els seus respectius jutges

L’equip de caçadors de Bescanó a punt.

Tot i que els caçadors van poder veure
uns 15 exemplars, el resultat va ser de
dues becades, que amb el gran esforç de
tots els concursants i els impressionants
gossos –peces clau en l’art de la caça– es
van abatre amb molt bons resultats, tot i
ser el terreny boscós i havent de combatre la calor i la humitat encara present.

Noguer i Casademont, del Club Esportiu
de Caça de Bescanó.

Els resultats van ser els següents:
- 1r classificat, amb una becada: Francisco López i Peralta, de la Societat de Caçadors de Lloret de Mar.

Finalment, des d’aquestes ratlles i com a
president del Club, vull donar les gràcies
a tots els que van col·laborar en totes les
tasques tan magníficament organitzades.
Moltes gràcies!

- 2n classificat, amb una becada: Jaume

La Federació, el dia que es va convocar
l’assemblea anual, va felicitar i agrair a
tota la junta i a tots els socis del Club Esportiu de Caça de Bescanó la participació
en el campionat i l’excel·lent organització que hi havia hagut.

Bar - Restaurant

L’ESTANC
NOU
Lloguer de pistes
de tennis

Tel. 972 44 05 24
ESTANYOL
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Jaume Noguer i Casademont,
campió de d’Espanya 2010
La meva participació al Campionat
d’Espanya de Becada va ser una experiència, en general, molt satisfactòria. A causa de la distància de 1.200
km que separen Bescanó de Coristanco (La Corunya), el trajecte va ser una
mica atapeït, ja que ens hi vam desplaçar en només dos dies gràcies al
patrocini de Cars Carreras. Un cop
allà, el meu jutge, en Pere Quiñones,
en Carri, el conductor del taxi i jo mateix, vam anar a donar un cop d’ull al
lloc on es celebraria el campionat, per
tal d’observar el terreny.
La competició va començar a les vuit
del matí. Amb tota la il·lusió del món
i amb un gos amb totes les garanties,
vaig començar a caçar, tot i que el factor sort era molt important, i en
aquest cas no ens va acompanyar.
També ens va anar en contra la gran
quantitat d'aigua que hi havia acumulada i que no permetia que el meu
gos, en Murri, pogués seguir bé el rastre. Un altre factor que calia tenir en
compte és el canvi de normativa, per
la qual ara el guanyador és qui entra
més tard i el que ha realitzat menys
trets.
Vaig tirar una becada d’esgallimpada
i, al cap de quatre hores, vam tornar al
control, xops com ànecs, però amb la
sensació d’haver complert un somni.
Jaume Noguer
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> Club Tennis Bescanó

Primera lliga social de tennis 2011
El dia 25 de juny es va celebrar la final de la lliga social de tennis a Bescanó. Durant la jornada es
van disputar els partits del primer al sisè classificat
Els partits que es van jugar van ser molt disputats i de molta
intensitat: dos dels tres partits van acabar forçant el tercer set.
El primer partit que es va jugar, entre el 5è i el 6è classificat,
va ser un partit molt dur, i la intensa calor no va ajudar gaire.
El segon partit, que es disputaven el 3r i el 4t classificat, va ser
molt intens i disputat.
I per acabar, van jugar el 1r i el 2n classificat, que van fer un
partit molt igualat i van acabar forçant el tercer set amb molta
intensitat i emoció.
Classificacions:
Campió: Jonathan Carvajal
Subcampió: Carles Serés
Tercer classificat: Xavier Matamala
Quart classificat: Guillem Sánchez
Cinquè classificat: Toni Carvajal
Sisè classificat: Manel Capdevila
Tots els participants van rebre obsequis, gràcies a la col·laboració del nostre club, l'escola de tennis i Esports Pau. Aprofitem per donar les gràcies a tots els abonats que han participat
en aquesta lliga.
Recordem que aquest mes de setembre s'organitzarà un torneig de tennis per als més petits.

Carvajal i Serés, amb els trofeus de la lliga. Foto: Club de Tennis Bescanó

> Club Bàsquet Bescanó

El Bàsquet celebra el final
de temporada amb un sopar
El mes de juny passat va tenir lloc la festa de final de temporada del Club Bàsquet Bescanó, a la
qual van assistir unes 250 persones vinculades a l’entitat. Entre els assistents hi havia com a
convidats els presidents de la resta d'organitzacions esportives de Bescanó, l'alcalde Xavier Soy i el
regidor d'Esports de l’Ajuntament
El president del club, en el seu parlament, va agrair la col·laboració de tots els
membres de l’entitat, i va donar les gràcies als jugadors i jugadores, als pares i
mares i als patrocinadors, per l’esforç que
han fet per assolir tots els èxits de la temporada 2010-2011. El president també va
tenir unes paraules de reconeixement per
a l’Ajuntament per la seva col·laboració
amb el club.
Per la seva banda, l'alcalde va agrair al
club especialment la seva tasca de formació de la gent jove de Bescanó i d’ensenyament d’una activitat esportiva com és
el bàsquet.

D’altra banda, el 15 de juny es va dur a
terme el 3x3 del curs 2010-2011 amb la
participació de jugadors i jugadores del

club i altres equips formats per pares. La
jornada va ser un èxit de participació (20
equips) i es va tancar amb un pica-pica.
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> Pels monitors/es del Jovestiu

Jovestiu 2011, diversió garantida!
Quin juliol més passat per aigua! Pluja, núvols i molt poc sol, però, per sort, els nens i nenes del
Jovestiu ens ho hem passat genial amb totes les activitats! El temps no ha estat cap impediment
per a nosaltres, ja que hem pogut gaudir de tot el que estava planificat!
Després d’una bona activitat on ens cansem i suem, la piscina és la millor manera de refrescar-nos!
Sortides: Les esperades sortides dels divendres ens han agradat molt. La primera va ser la bicicletada, en què vam
arribar fins a l’herba de Fontajau i vam
esmorzar i jugar a diversos jocs.
La segona, el piragüisme al riu Ter, a la
zona de la Barca, ens va encantar, i vam
fer-nos moltes fotos amb els joves monitors del club de piragüisme SALTER, els
germans Joaquim i Núria Fontané, que
estan tenint molts èxits en aquest esport.
La tercera, la sortida a la platja de s’Agaró, va ser genial, ja que el sol era poc intens i ens va deixar jugar moltíssim a la
sorra i a l’aigua sense cremar-nos.

Els participants al Jovestiu 2001.

Voleu saber el que hem fet?
Activitats al bosc de Bescanó: Hem
construït unes cabanyes al bosc molt originals! Hem fet una cursa d’orientació,
hem jugat al joc de les banderes!
Gimcanes: Ens encanten les gimcanes!
Cada equip juga i coopera per aconseguir totes les proves i a la vegada és una
competició contra els altres equips. Qui
guanyarà? Qui arribarà primer? Eps! Recordeu que el més important és participar i passar-ho bé! N’hem fet de quatre
tipus: fotogràfica, de pistes pel poble, alimentària i per estacions esportives.
Tornejos esportius: L’esport ens encanta i cada setmana hem fet tornejos
de diferents esports: futbol, bàsquet, voleibol, beisbol i un circuit de patinatge i
patinets!

El grup de monitors i monitores.
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Coreografia: Aquest any, les coreografies s’han ballat amb dues cançons amb
molt de ritme i molt conegudes pels nens
i nenes: Danza kuduro i Rabiosa. Què
podem dir-vos...?: han quedat genials!
L’últim dia de casal ens vam reunir tots
els nens i nenes des dels més menuts fins
als més grans al polivalent i vam fer tots
els balls que cada grup s’havia preparat.
Vam passar una bona estona tots plegats!
Jocs: Hem fet moltíssims jocs i han funcionat molt bé! Els que ens agraden més
són els d’aigua (el mocador amb globus
d’aigua, el pistoler amb pistoles d’aigua,
els relleus aquàtics...). També ens encanta jugar a caçar conills, a pitxi, al so-papo, al samurai, al tot s’hi val, al joc de les
deu passades...
Com cada any hem anat a remullar-nos a
la piscina. Què faríem sense la piscina?

Fent piragüisme al riu Ter.

La quarta va ser l’acampada a Vilanna,
que a causa del mal temps aquest any no
la vam poder fer caminant. Però no us
penseu que no vam poder muntar les
tendes i fer els jocs de nit...: ho vam poder fer tot! Al final, el temps va millorar i
ens ho vam passar genial amb els jocs de
nit i la discoteca! El més divertit és no
aclucar els ulls en tota la nit!
Finalment, la darrera sortida va ser a l’Aquadiver de Platja d’Aro, on el temps
també ens va deixar gaudir dels tobogans
d’aigua!
Aquest any hem tingut el Jovestiu més
nombrós de tots! Cada setmana érem gairebé 70 nens i nenes! Ens alegra saber
que la mainada s’ho està passant bé al
Jovestiu!
Ens veiem l’any que ve, no?

Moment de descansar i... d’endrapar!

Poble en viu
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> Pels monitors/es del Casal d'Estiu

Fomentem l'art i el reciclatge
Cada any, quan la calor arriba, l’escola s’acaba i comença el casal d’estiu. Un casal que cada any
és més mombrós. Aquest any ha tingut una afluència de més de 250 participants

Els del casal esperem que tots hàgiu passat un bon estiu, perquè nosaltres ens ho
hem passat d’allò més bé. Tot i que el
temps no ens ha acompanyat gaire, hem
pogut fer moltes activitats.
Els més menuts són uns artistes!
Els més petits del casal hem treballat el
centre d’interès «Som artistes», amb el
qual hem pogut experimentar diferents
formes de pintar. Ho hem fet amb elements de la natura (pedres, flors, blat...),
amb verdures (pastanagues, api, tomàquet...), amb guixos, amb els peus, i fins i
tot vam fer la festa del paper.
A part d’experimentar, hem anat a la piscina, hem preparat un ball per representar l’últim dia de casal i a la residència,
també hem fet gimcanes i excursions.

Què han fet els més grans?
Aquest any han treballat el centre d’interès «El reciclatge», amb el qual han fet
un munt d’activitats: han elaborat un circuit de trànsit, jocs reciclats com per exemple el «garrafa caps», un tirachinas...,
gimcanes, un ball amb la música de l’estiu Danza kuduro, que van representar
conjuntament amb els petits a la residència de Santa Anna i l’últim dia de casal.
Han realitzat excursions..., i com cada
any han anat d’acampada a la Rectoria de
Vilanna.
Us deveu preguntar què hem fet a
les tardes, ja que han estat les més
plujoses que recordem.
Doncs amb els més petits volíem treballar «Les gotes d’aigua», i en comptes de

fer-ho per mitjà de guerres d’aigua, ho
hem fet experimentant. Hem vist com
l’aigua passa de l’estat líquid a sòlid i després hem jugat amb els glaçons, l’hem tenyit de diferents colors..., hem explicat
contes i hem fet excursions.
Els grans han passat cinc setmanes molt
diferents, ja que cada setmana han treballat unes temàtiques ben diverses: la setmana dels jocs olímpics, la de la música,
la dels jocs tradicionals i alternatius, la
d’arts escèniques i la del circ. A més a
més han tingut temps de fer gimcanes,
manualitats, excursions, jocs esportius,
jocs d’aigua, balls i de preparar un espectacle de circ per als més petits on va aparèixer el pallasso més famós de les tardes
del casal: «El tio Pep»!

Petits i grans han jugat, han experimentat i sobretot s'han divertit al Casal d'Estiu 2011.
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Visca la Festa Major
de Bescanó!

Gegants i grallers davant l’església de Sant Llorenç.
Foto: Lluís Romero.

La companyia Alba
Nova de Bescanó.
Foto: Lluís Romero
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Els voluntaris
dalt de l’escenari
amb l’actor
Marcel Tomàs
(Zirocco).
Foto: Susanna
Lloret

Matinades
.Foto: Sebas Santiago
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Espectacles infantils, gegants i capgrossos, teatre i sopar a la fresca, van ser alguns dels actes de la festa. Fotos: Lluís Romero.
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> CEIP Doctor Sobrequés

> Pels alumnes i els/les mestres

I al juny, fi de curs!
A l'escola hem volgut treballar, entre altres projectes, el menjar saludable i els mitjans de
comunicació. El nostre protagonista saludable, en Verdet, ens ha ensenyat a menjar d’una
manera equilibrada. I la revista “La Volada” ha estat el resultat de mesos de reculls de
redaccions, dibuixos i altres articles d'interès on els protagonistes són els nostres fills i filles
i els coneixements adquirits a la nostra escola
Cloenda de l’esmorzar saludable
El dia 15 d’abril vam celebrar la diada de
cloenda de l’esmorzar saludable.
Durant tot el curs els nens de l’escola
vam fer diversos tallers per aprendre
quins eren els aliments més saludables a
l’hora d’esmorzar. De la mateixa manera
vam anar coneixent els amics d’en Verdet, la nostra mascota. En Verdet ens va
ensenyar que hi ha aliments més saludables a l’hora d’esmorzar que les llaminadures, les bosses de patates, la brioixeria
industrial… Vam conèixer que la fruita,
el pa, la llet i els seus derivats, els sucs,
l’embotit, eren aliments molt més saludables i que calia potenciar-ne el consum
dins d’una alimentació més sana i saludable.
Com a cloenda, vam fer una festa on els
nens i nenes vam haver de buscar els
amics d’en Verdet que s’havien perdut.
Cada cicle els va anar a buscar a un lloc
del poble, al pavelló, al Polivalent, a l’ermita de Sant Sebastià, al parc… A cada
lloc vam haver de passar algunes proves
per trobar algun dels amics perduts d’en
Verdet i després tots ens vam trobar amb
en Verdet al parc de l’Ajuntament per retornar-li els seus amics. En Verdet, agraït, ens va convidar a un esmorzar.
En tornar a l’escola ens vam fer una foto amb una poma com a cloenda de la
diada.
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Torna “La Volada”
Com a conseqüència del projecte sobre
els mitjans de comunicació que va portar
a terme el Cicle Superior, es va plantejar
tornar a fer la revista La Volada, que segurament alguns de vosaltres recordareu
que ja fa anys que l’editava l’escola. Ens
vam anar animant i al final ens va sortir
una revista de gairebé 90 planes que
vam fer arribar a totes les famílies de
l’escola. Vam poder editar-la gràcies a les
entitats i botiguers del poble que ens van
ajudar, a qui donem les gràcies una vegada més. Si algú no la té, es pot veure
des de l’enllaç que hi ha a la plana web
de l’escola. http://www.xtec.cat/ceipdrsobreques

lar un “kit de supervivència” per quan
vagin al SES: una llanterna per estudiar
a les nits, un cotxe de joguina per no cansar-se, un llapis per repassar les taules…
I els de 6è també van fer un regal de co-

miat als de P3.
I per acabar hi va haver el tradicional
partit de futbol final de lliga, en què l’equip guanyador es va enfrontar a la selecció de profes i senyoretes de l’escola.

Fi de curs
Com cada any, el dia 22 de juny vam fer
la festa de fi de curs i, també com cada
any, els de 6è es van encarregar d’organitzar les activitats i els jocs.
Els agrada fer-ho i “manar” els seus companys aquell dia, i els més petits ja esperen el dia que els tocarà a ells organitzar
la festa de comiat. Val a dir que tot va
anar molt bé.
Després dels jocs vam fer el comiat dels
de 6è. Aquest any els de P3 els van rega-

Diferents tallers per a la cloenda del curs: maquillatges, jocs d’aigua i gimcanes i tallers
de manualitats.
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> Per les educadores

Oficis, excursions i popurri d’activitats

El Carrilet
El darrer trimestre del curs el vam dedicar als oficis, i és per això que vam rebre la visita de molts
pares, mares, avis, àvies, tiets..., que ens van explicar en què consistien les seves feines.
A més a més, vam fer dues excursions: un matí
vam fer una visita al parc de bombers de Girona,
i també vam fer una estada d’un dia a la casa de
colònies Can Caballé d’Estanyol.
Aquest curs ens han dit adéu la classe de les granotes i dels eriçons, que començaran una nova
etapa a l’escola. La classe dels conills es queda un
any més i espera amb il·lusió l’arribada dels petits aquest mes de setembre.

Bescanó-nins
La primavera va arribar
i tots al pati ho vàrem celebrar.
Moltes flors vàrem portar
i les jardineres plenes van quedar!
Quan sigui gran, què voldré ser...
Metge, bomber, músic o flequer?
Quina festa especial
s'ha instaurat avui al carrer:
els llibres prenen vida
i les roses són milers.
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Josep Soler i Trias – 1912

> Per la Rosa Torrijos. Fotos d’Ester Rubirola

> En Pepet de can Pardàs
Nascut a Bescanó el 14 d'agost de 1912.
Fill d'en Narcís i la Mercè de can Pardàs.
Es va casar amb una bescanonina, la Pilar Soler.
Té dos fills, en Narcís i en Llorenç, i cinc néts.
Li ha agradat sempre anar al teatre, llegir novel·les d'“El Coyote” i fer excursions: ha fet moltes
rutes pel Pirineu.
El van obligar a anar al front i prefereix no recordar la Guerra Civil perquè, diu, va ser molt dura.
En Pepet és una de les persones més grans del municipi, ja que aquest agost ha fet 99 anys
«He viscut molt, jo! Primer l’època d’Alfonsu XII, després la República, la guerra de Franco i ara
una democràcia!». En Josep té 99
anys i realment ha viscut molt: ha vist
aparèixer pel carrer Major el primer

cotxe, un Ford de color groc que era de
“l’amo” de la fàbrica, i ha vist com es
transformava el poble i la gent. En Pepet, tot i la seva edat, té una salut i una
ment envejables i se sent feliç per la vida que li ha tocat viure.

En Pepet és el quart dels nou germans
que van néixer en una de les cases del
carrer de Dalt, can Pardàs. Els pares
eren pagesos. Allà on ara hi ha edificacions, ells hi tenien terres de cultiu, arbres fruiters i vaques d’engreix.

Josep Soler i Trias – 1912
Els avis d’en Pepet eren de can Sadurní
d’Estanyol i també havien viscut a can
Roura. «El pare va venir a viure a
Bescanó. Quan jo vaig néixer, vaig
ser el cinquè Soler del poble…,
ara n’hi ha molts». D’Estanyol li
agradava molt anar a la festa, perquè
allà es reunien amb la família. Recorda
sobretot el fred que hi feia al novembre,
i encara més perquè havien d’anar-hi a
peu. De fet, en Pepet sempre ha anat a
peu o en bicicleta a tot arreu perquè no
ha tingut mai cap cotxe.
També li ve al cap les ofrenes que feien
a Vilanna. «Quan era molt petit,
per santa Bibiana anàvem a fer
l’ofrena a Vilanna. Passàvem per
la Central…, hi estaven fent el canal… Deu fer uns noranta anys,
d’això!».
L’escola llavors estava situada a la Plaça
i només era per a nois. Les noies anaven
a un edifici que hi havia al camí d’Estanyol. «El mestre, el senyor Lluís
Moreno, era un gran professor, es
feia entendre molt bé. A l’hora del
pati jugàvem a la plaça mateix i fèiem córrer la baldufa o bé xutàvem la pilota... També trencàvem
algun vidre de tant en tant...».
De jove li agradava anar al cafè i al teatre; en canvi no li agrava gens ballar.
Sempre que podia anava al Teatre Municpal de Girona: «Caminàvem fins
a Salt i allà agafàvem la línia fins
a Girona». Sempre ha estat un bon
lector. Li agrada llegir novel·les, sobretot les de l’Oest americà, com ara les
d’El Coyote. Una altra afició és fer excursions: n’ha fet moltes, sobretot als
Pirineus.
Alguns dels records que li vénen a la
memòria són de quan era jove i “bar-

quejava”... «Portava quatre noies i
anàvem a barquejar al Ter. En Varisto ja ens esperava amb la barca
i jo les portava fins a la platja, que
era un espai del riu on molta gent
hi anava a passar l’estona, però
no ens hi banyàvem pas. Recordo
que hi havia les dues mosses de
can Batllori, la Pilar i una altra
mossa que ara no em ve al cap
com es deia. Un cop fet el passeig,
menjàvem i bevíem alguna cosa a
la Barca, però no pas vi, jo no he
begut mai ni vi ni cap licor..., i
sempre pagàvem els nois».
«De la guerra no me’n parlis», em
diu quan li pregunto sobre aquesta etapa, però de seguida en comença a parlar...
En Pepet no volia pas anar a la guerra
perquè no es considerava de cap bàndol, però l’hi van obligar. «Em van
cridar a files…, tenia uns 24 anys.
Em van fer sargento de la plana
major del batalló i hi vaig estar
dos anys i mig. Abans de marxar
al front em vaig comprar una jaqueta a Lleida per 110 pessetes i la
vaig portar molts anys… No patissis pas que l’aigua traspassés!
També vaig estar a França, però
els francesos ens van tractar tan
bé que només vaig durar vuit
dies: el dia 12 vaig arribar i el 20
em vaig escapar. Vaig travessar
els Pirineus igual que els senglans, a corre-cuita».
Quan va tornar del front es va lliurar de
fer la mili. «El pare em va dir que a
partir de llavors jo era l’amo de
casa, però jo li vaig dir que havíem de fer un tracte, que ell s’encarregaria del bestiar de casa i jo

aniria a fer jornals. Vaig anar a
tallar els arbres que hi havia a la
carretera de Girona a la Bisbal; hi
vaig estar molt temps per tallarlos tots. Guanyava 18 pessetes cada dia».
Amb la Pilar Soler, la seva dona, no van
caldre presentacions perquè es coneixien des de sempre. Ella era de ca la
Criada, una casa al costat de la Plaça. El
dia del casament van fer un menjar de
pagès a can Pardàs i van viatjar fins a
Barcelona i al Monestir de Montserrat.
El matrimoni va viure més de cinquanta anys a la seva casa natal i allà van tenir dos fills, en Narcís i en Llorenç.
Ha fet una mica de tot, de jornaler, de
pagès i de llenyataire. Als 43 anys va
entrar a treballar a la fàbrica fent de
muntador i allà es va jubilar. Fins fa
uns quants anys encara treballava els
horts i els camps, caçava i anava a buscar bolets.
En Pepet té una salut de ferro, tot i haver patit una embòlia als 60 anys que li
va paralitzar la part esquerra del cos.
No havia estat mai malalt i fins als 95
anys no havia estat mai hospitalitzat.
Li agrada viure a Bescanó, tot i que
pensa que el poble ha anat creixent
molt i que la gent ha canviat. «Tots
ens coneixíem i ens ajudàvem,
ara en canvi la gent et passa pel
costat i no et diu ni bon dia. Allà
on ara hi ha l’església Assumpta,
tot eren camps…, ara són cases.
Tot i així, Bescanó m’agrada, és el
meu poble!».
En Narcís, el seu fill gran, ens diu que
ell firmaria per viure tants anys com el
seu pare. I qui no?

Pere Boada i Roca – 1918-2011

> Per la Rosa Torrijos. Fotos d’Ester Rubirola

> En Pere de can Batllori
Nascut a Bescanó el 27 d'abril de 1918
Fill d'en Francisco i l'Angeleta de can Punxó de PagèsEs va casar amb la pubilla de can
Batllori, la Maria Tarrenchs
Va fer de pagès, una feina que sempre li havia agradat
Durant la guerra va portar ambulàncies a Granollers i Figueres
Tenia dos fills, en Francisco i en Josep; cinc néts: en Francesc, l'Eduard, en Pere, en Marc i en
Josep, i dos besnéts, en Pol i la Mireia
El dia que vam anar a fer-li l’entrevista
que tot seguit us transcrivim, en Pere
ens esperava al menjador de casa seva, al
carrer Major. Quan hi vam entrar ens va
rebre amb un gran somriure, estava content de poder explicar-nos la seva vida i
de seguida va encentar la conversa. Era
un home alegre, a qui li havia agradat
treballar al camp i que se sentia feliç del

seu matrimoni i molt orgullós de la seva
família.
En Pere va néixer a Bescanó, a can Punxó de Pagès, un mas que aleshores quedava molt lluny del poble. Era el petit del
matrimoni Boada i Roca. «Bescanó
era molt petit. Hi havia el carrer
de Dalt, la plaça, el Raval i poca
cosa més. Per llavors érem encara

no nou-cents habitants. Per arribar al col·legi trigàvem més de
mitja hora. L’escola era a prop de
la plaça. Al cap d’anys vam anar a
viure a la plaça i amb un salt érem
al col·legi. Els nois jugàvem a futbol i a barallar-nos quan algú et
feia una mala passada. A l’estiu
anàvem a caçar nius».

Pere Boada i Roca – 1918-2011
Amb catorze anys ja munyia les vaques.
Es llevava cada dia a les cinc del matí.
«No en tenia pas, de mandra. Ens
llevàvem ben d’hora per munyir
les vaques. Sempre m’han agradat,
les vaques. Guanyava un duro i ho
donava quasi tot a la mare perquè
pogués anar a comprar a la carnisseria. Quan vaig tenir setze anys
em vaig poder comprar el primer
abric».

brar el casament al mas de la família de
la núvia amb un bon àpat «Ui, hi havia de tot: conills, aviram…, de tot!
De bon matí em vaig llevar i em
vaig banyar al riu ben ensabonat,
quan encara no havia sortit ni el
sol. Amb la Maria tenia un bon futur i hem sigut molt feliços». En
Pere va ser molt ben rebut a la nova casa, sobretot pel seu sogre, que se’l va estimar com si fos un fill.

Al migdia la mare els esperava amb un
bon plat a taula. «M‘agradaven molt
els ciurons, la sopa i les llenties,
sobretot les llenties: me’n menjava
a quilos».

En Pere treballava de sol a sol, sobretot
a l’estiu, quan a quarts de quatre del matí ja passava per la plaça amb les seves
vaques i més tard llaurava. «Quan quasi acabava de llaurar molts encara
no s’havien aixecat per anar a treballar».

Durant la guerra no va haver ni d’anar a
les trinxeres ni d’agafar cap fusell: va ser
xofer d’ambulàncies. «Jo no era de
cap bàndol, però en Franco per mi
va ser un covard». Després de la
Guerra Civil va haver de fer el servei militar a Saragossa. En Pere, pel seu caràcter conformista, no en guardava cap mal
record.
A en Pere li agradava molt ballar i fer
gresca. Recordava que quan anava a Estanyol ballava amb una noia que es deia
Úrsula que vivia a can Talleda. «Abans,
a Estanyol, per la festa la feien
molt grossa! I cada quinze dies
anaven a ballar, a Estanyol, a can
Torreavellaner. Un dia, per la festa de Bescanó, mentre ballava
amb la Maria de can Batllori, l’Úrsula es va acostar i em va dir que
era un poc home. Em va veure ballant amb una altra, estava decebuda i em va dir: “Poc home, ets
un poc home!”». Després de poc
temps de festeig es va casar amb la Maria, la pubilla de can Batllori. Van cele-

Ell va seguir amb les vaques, el camps,
l’hort i altre bestiar. La seva dona s’encarregava de vendre la verdura a mercat.
«Una vegada vaig tallar una alzina
molt grossa en un mas de Sant
Gregori; el masover no volia tallar-la de cap manera, però al final
la vam tallar. Si haguessis sentit el
soroll que va fer al caure... Van
sortir 14 tones de llenya i fusta, i
una part va servir per fer un vaixell! En vaig treure 300 duros».
A en Pere li agradava voltar amb el seu
cotxe, un dos cavalls. «Per Sant Cristòfol, els cotxes es posaven allà a
can Tarrenchs. Només n’hi havia
tres! El meu va ser el tercer Citroën de Bescanó».
L’any 1979 en Pere es va posar malalt i el
van haver de portar a l’hospital. El seu
germà, en Joan, el va veure tan malament, que es va pensar que es moriria.
«No vaig perdre el coneixement ni

un sol moment. Vaig sentir que el
meu germà els deia als metges que
tornaria a casa amb una caixa, i un
metge li va dir que no, que segur
que tornaria caminant, però amb
una malaltia, el Parkinson».
En Pere es va refer i encara va seguir al
peu de canó durant molt temps. Un dia
va anar a veure el seu germà Joan i no es
va poder estar de dir-li que no ho fes mai
més, això de parlar d’un malalt com si
fos mort. «He sobreviscut als dos, al
metge i al meu pobre germà, que
al cel sia».
Quan li vam preguntar si hauria preferit viure en un altre poble, ens va dir: «I
ara! Bescanó és un poble collonut,
amb un alcalde collonut! Hi he estat molt bé, aquí. El poble ha anat
creixent, però encara pots anar a
tot arreu a peu i sense veure les
bestieses que es veuen en altres
llocs».
A en Pere de can Batllori li agradava
molt el futbol. Li hauria agradat poderhi jugar, però el seu pare no ho va voler
mai. Quan marxàvem ens va dir que
aquell dia hi havia futbol i que la seva jove, la Maria, li havia instal·lat el Canal
Plus. «No me’n perdo pas cap».
Al vespre, quan vaig arribar a casa, vaig
veure que el Barça ja havia jugat i havia
guanyat, i vaig pensar en en Pere.
Alguns mesos després d’aquesta entrevista, el Barça acabaria guanyant tres copes, i la primera imatge que em va venir
al cap va ser en Pere de can Batllori: me
l’imaginava amb els ulls exaltats i picant
de mans assegut al seu sofà de color
marró celebrant les tres victòries.
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> Per Àlex Vila, professor de música

> SES La Miquela

Ballar cantant
Cantar i ballar és quelcom que tothom ha fet alguna vegada a la seva vida, sigui de manera pública o
en la intimitat. Aquest fet, tan estès i corrent, es va poder veure el dia 7 de juny a Bescanó
Els alumnes de la SES La Miquela van
oferir una actuació de final de curs per a
familiars i amics que consistia en un
playback amb coreografia.
Aquesta activitat es va dur a terme divindint els alumnes en grups, organitzats
lliurement. Cada grup havia d’escollir una
cançó i buscar-hi una coreografia ade-

quada. Els assajos es feien setmanalment
a les hores de música i educació física, les
dues assignatures que organitzaven de
manera conjunta aquesta activitat, amb
l'objectiu pedagògic de treballar el ritme
i la coordinació física de l'alumnat.
Es van presentar fins a 13 grups diferents, amb una tria acurada del vestuari i

amb un repertori ben diferent de temes
musicals.
L'actuació final va tenir lloc a la sala d'actes del CEIP Doctor Sobrequés, i els
alumnes van intentar amb èxit que tots
els pares i familiars ballessin l'últim tema,
provocant que tota la sala d'actes fos una
gran festa col·lectiva.

Els alumnes del SES La Miquela actuant.

Vine a tastar
els nostres
productes
de foie
Caterina Aubert, naus 1-2 - Montfullà
Tels. 972 402 454 - 972 230 204
www.anecdelspirineus.com

Segueix-nos!
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> Pel director, Josep M. Rodríguez

> IES Vallvera de Salt

Premis per als alumnes de l’IES Vallvera
L’institut Vallvera va ser guanyador del campionat escolar de tennis de Catalunya en les categories
d’ESO masculí i Batxillerat femení i va aconseguir dues beques per estudiar a la Universitat Abat
Oliba de Barcelona.
A més, l'alumna Alba Juanola va quedar en segon lloc en els premis de treball de recerca que
convoca la Universitat de Vic
Més de 105 instituts de tot Catalunya
van participar en la cinquena edició del
campionat que va finalitzar el cap de
setmana dels dies 7 i 8 de maig amb la
celebració de la final four de les diferentes categories.
L’institut Vallvera va aconseguir un èxit
sense precedents en guanyar en dues de
les quatre categories: ESO masculí i Batxillerat femení.
Els alumnes van rebre ordinadors portàtils, càmeres de vídeo, raquetes de tennis i altres obsequis, i l’institut, a més
dels diplomes i trofeus acreditatius, va
obtenir la concessió de dues beques per
estudiar a la Universitat Abat Oliba
CEU, beques que es podran renovar cada any durant la carrera universitària
amb un pressupost anual de 6.000 euros cadascuna.
L’objectiu fonamental de la participació
dels nostres alumnes és potenciar l’esperit de l’esforç i del treball en equip per
aconseguir les fites proposades, a més
de fomentar una pràctica saludable.
Hem de remarcar el fet que la part més
substancial del premi sigui per a alumnes que no han participat en el torneig,
alumnes que es podran beneficiar de

Núria Ribot.
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l’esforç dels seus companys d’institut i
formen part d’un col·lectiu que treballa
per l’intercanvi en funció de les habilitats personals de cadascú.
Els alumnes guardonats són: Inma Pilo
i Paula Cerdeño, de 1r de batxillerat, i
Arnau Bagaria, Alberto Nieto, Imad El
Khabazzi i Guillem Jiménez, de 3r
d’ESO.

Núria Ribot, quarta millor
nota de la selectivitat de
Girona
La bescanonina Núria Ribot de 2n de
batxillerat del nostre centre ha obtingut
un gran resultat a les proves de les PAU.
La seva nota ha estat 9,4, la quarta millor nota de Girona.

Diego Ledesma, una beca per
estudiar el proper curs
Diego Ledesma Ortega ha estat l’alumne beneficiat per la beca d’estudis aconseguida. Ledesma podrà estudiar a la
Universitat Abat Oliba la carrera d’Educació Primària amb la condició que obtingui una nota mitjana de notable. Pel
acurs 2011-2012 podrem disposar d’una
nova beca que permetrà estudiar Dret,

Alba Juanola.

Periodisme, Educació Infantil, Educació
Primària, Psicologia, Màrqueting i Direcció Comercial, i Direcció d’Empreses,
entre altres carreres.

Alba Juanola, segon premi de
la Universitat de Vic
L’alumna de segon de batxillerat Alba
Juanola ha guanyat el segon premi de la
Universitat de Vic sobre treballs de recerca en la modalitat de Ciències Socials
i Humanitats.
El treball que ha presentat l’Alba Juanola, La inclusió d’un alumne amb ceguesa a l’aula ordinària, ha estat dirigit per
la professora de psicologia de l’institut
Rosa Rosell.
La Universitat de Vic ha arribat a la 13a
edició de la seva convocatòria per distingir els millors treballs de recerca de
Catalunya.
A la sessió acadèmica que es va celebrar
el 21 de juny passat a l’Aula Magna de la
Universitat de Vic, hi van assistir, a més
de l’Alba Juanola, els seus pares, la professora tutora i la coordinadora de batxillerat, Pilar Xifra.
La nostra enhorabona.

Els alumnes guardonats.
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Informació municipal

Bescanó disposa d'un aparell
desfibril·lador fix
L’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut), a través del programa
«Girona, territori cardioprotegit», ha instal·lat davant de l'església Assumpta de Bescanó uns
desfibril·ladors automàtics fixos d’accés lliure, amb la finalitat de poder intervenir ràpidament
en casos d’aturada cardiorespiratòria. Aquest aparell està pensat perquè qualsevol persona
pugui fer-ne ús en cas d'urgència
Dipsalut ha desplegat aquest estiu el programa «Girona, territori cardioprotegit»
amb l’objectiu de reduir entre un 25 i un
30% la mortalitat per causa de mort sobtada. Amb aquest projecte, el Dipsalut té
previst distribuir 650 desfibril·ladors a
tota la demarcació de Girona: 500 seran
fixos, 130 seran mòbils i n’hi haurà 20 de
lliures.
Els fixos estaran instal·lats en espais públics dins una columna com les que hi ha
al carrer Assumpta, just davant de l'església. Aquest aparell, de fàcil utilització,
i que només cal seguir les instruccions,
està pensat perquè qualsevol persona
pugui fer-ne ús en cas d'urgència.
Els mòbils es duran als vehicles de serveis d’emergència com ara policies o
bombers, i els desfibril·ladors lliures serviran per cobrir actes puntuals (concerts,
competicions esportives...) i activitats de
temporada (platges, estacions d’esquí...).

Els desfribil·ladors instal·lats al carrer Assumpta. Foto: R. T.

Mas Llunès estrena nou local social
El 10 d'agost passat l'Ajuntament de Bescanó va inaugurar el nou local social de Mas Llunès.
Aquest nou espai pretén crear teixit social i cultural a la urbanització de Vilanna
Amb les diferents fases d'obres enllestides, el dia de Sant Llorenç, a les vuit del
vespre, i a càrrec de l'alcalde, Xavier Soy,
i el regidor Josep Roca, quedava inaugurat el nou local social de Mas Llunès, un
espai destinat a cobrir les diferents expressions socials i culturals de la zona.
Aquest nou espai, que ha tingut un cost
aproximat de 300.000 euros, disposa
d'una sala gran i polivalent, que es podrà
dividir sempre que convingui, per poder
realitzar-hi cursos, tallers, reunions, conferències, etcètera.
El local està equipat amb sala de TV, WiFi, jardins, porxo, magatzem i lavabos.

L'exterior del local abans de l'estiu. Foto: Ester Rubirola

A diferència de la resta dels locals socials
del municipi, hi haurà servei de cafeteria
i restaurant, que obrirà cada dia des del
matí fins al vespre.
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Xavier Soy i Soler.
Foto: Ester Rubirola

> Entrevista a Xavier Soy (CiU per Bescanó)

Xavier Soy: “Sóc un enamorat
del meu municipi”
Xavier Soy i Soler va néixer a Bescanó ara fa 60 anys, al carrer Major, allà on ara hi ha una fleca, al
costat mateix de “la Caixa”.
Quan tenia un any, amb els seus pares, l’Enric i la Mercè de ca n’Aulet, van marxar a viure a Salt.
Se sent molt orgullós dels seus tres fills i encara més dels seus tres néts: en Joan, en Marc i la
Blanca. Abans de dedicar-se a treballar en política, treballava a l’empresa familiar, primer amb els
pares i després amb els sogres.
És alcalde de Bescanó des de l’any 1987 i fa pocs mesos ha estat nomenat vicepresident de la
Diputació de Girona. Durant la seva llarga trajectòria política ha estat delegat del Govern de la
Generalitat de Catalunya, diputat al Parlament, vicepresident de la Diputació i president dels
consorcis de Vies Verdes i el Volcà de la Crosa.
Li agrada cuidar el seu jardí i el seu hort urbà. També gaudeix amb la música i actualment estudia
clarinet a l’Escola de Música del Gironès.
Sempre que pot va a passejar amb la família o els amics.
Quan li preguntem si a vegades cuina, ens respon que sí: “I diuen que cuino bé”.
Li agrada el conjunt de la zona esportiva, el parc públic de l’Ajuntament, l’entorn de l’església de
Sant Llorenç, el Pou del Glaç de Vilanna i el paisatge singular d’Estanyol.
Qui el coneix bé personalment diu que és un treballador incansable i un enamorat del seu
municipi.
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Per què vas decidir tornar-te a
presentar a les eleccions?
Ja ho vaig explicar en la passada campanya: tenim encara molts temes per
acabar, tot i ser conscient que estem vivint uns temps de crisi econòmica important. Per això crec que no era el
moment d’abandonar el vaixell, no perquè s’estigui enfonsant, sinó per poder
treure’l al més aviat possible d’aquesta
situació complicada que estem vivint.
Crec sincerament que l’experiència acumulada al llarg d’aquests anys pot ser
molt útil. I també cal tenir en compte el
fet que no he perdut mai la il·lusió per
treballar i fer coses pels nostres pobles.
Fa quatre anys va anar per poc...
Què creus que ha canviat? Com
valores els resultats d’aquestes
eleccions?
Es fa difícil contestar a aquesta pregunta en poc temps, però penso que a les
anteriors eleccions es va fer una campanya molt directa contra la meva persona
per tot l’afer de la MAT, amb informacions tendencioses i falses de tot tipus.
El temps, però, ha demostrat que moltes de les coses que es van dir en contra
de l’Ajuntament i de la meva persona no
eren certes. Però també crec que el més

Els polítics parlen
important ha estat que la gent de CiU ha
treballat de valent per fer possible un
model de poble que ha funcionat i funciona, i que la gent així ho entès. Al llarg
d’aquests anys hem aconseguit moltes
complicitats i les possibles alternatives
no tenien model de poble, només tenien
la crítica com a sistema i la desqualificació personal.
Als pobles d’Estanyol, Montfullà i
Vilanna heu fet una davallada en
nombre de vots. Què creus que estan demanant els seus habitants?
Cal prendre’n nota i treballar per millorar les possibles deficiències o mancances. Ho farem parlant més amb la gent
per veure què és el que ha pogut fallar.
Escoltarem amb atenció les seves necessitats i vetllarem perquè no els manqui
cap servei. Però, malgrat tot això, CiU
ha rebut el suport de tots els pobles.
I ara què, quins projectes de futur
té CiU per Bescanó?
El projecte de present i de futur més important que tenim ara és treballar per
garantir els serveis que actualment tenim i si podem millorar-los, cosa que en
temps de crisi és molt important. Només cal mirar què passa a molts llocs.

Ser capaços de donar resposta a la gent
que pugui tenir problemes en els serveis
que siguin competència de l’Ajuntament. Fer el màxim de coses possibles
per ajudar les famílies a l’escola i a les
llars d’infants, en les activitats que organitza l’Ajuntament, ajustant els preus de
totes les activitats -avui podem dir que
Bescanó és dels pobles que tenen els
preus més baixos per a totes les activitats que organitza-, treballar per aconseguir una nova escola, l’institut
definitiu, la variant, els pisos de joves a
Bescanó en primera fase i les cases a Estanyol... Però, repeteixo, nosaltres volem
dedicar una atenció especial a les persones i treballar per ser capaços de fer més
amb menys. I amb una atenció especial
a Estanyol, Montfullà i Vilanna.
Et tornaràs a presentar a les properes eleccions?
Avui no ho sé, d’aquí a 3 anys ja ho veurem. Avui estic il·lusionat i disposat a
continuar treballant com sempre he fet
amb el suport de tot l’equip de l’Ajuntament. No considero correcte valorar la
gent en funció de l’edat. Hi ha joves
molt grans i gent gran molt joves. I sens
dubte l’experiència és un valor afegit.

> Resultat de les Eleccions Municipals 2011
Els resultat de les eleccions municipals d’enguany i la comparativa amb les eleccions de l’any 2005
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Anna Garriga i Ripoll.
Foto: Àngel Font

> Entrevista a Anna Garriga (Entesa per Bescanó)

Nosaltres hem obert una porta
per a la renovació
Anna Garriga i Ripoll va néixer a Bescanó fa 44 anys en una de les famílies del poble amb les
arrels més antigues. Exerceix com a professora titular del Departament d’Economia de la
Universitat de Girona i dirigeix la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Diu que
sempre transmet passió per la seva feina i ens recorda que, afortunadament, no necessita cap
càrrec polític per viure.
De ben jove ha estat implicada en diverses associacions i des de fa 8 anys és regidora (Entesa per
Bescanó).
Més que les grans festes, el que li agrada és trobar, saludar i parlar amb la gent. Aquest és per a
ella el valor de la vida als pobles: preocupar-nos els uns dels altres.
Des de petita que li agrada passejar pels corriols, sentir l’olor dels camps i boscos, beure aigua
de les fonts i escoltar la remor del riu.
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Per què vas decidir tornar-te a
presentar a les eleccions?
Personalment, em sento ben preparada
per ser una bona alcaldessa. Penso que
s’ha fet molta feina a Bescanó, però
s’han de canviar les prioritats i la manera de fer. Ja seran 28 anys de mandat
d’un mateix alcalde, i això no és bo per a
cap poble. Nosaltres hem obert una porta per a la renovació.
Hem viscut una època de bonança econòmica espectacular, tenim unes instal·lacions esportives i culturals
fantàstiques, però ens fallen coses bàsiques, allò que no ha de fallar mai: unes
instal·lacions escolars millors, suficient
habitatge social per als joves, un pla d’ocupació... Per exemple, aquesta mainada que ara anirà a barracons a l’escola ja
fa tres anys que va néixer. És una llàstima que no es preveiés el que era obvi i
no s’hagin evitat els barracons. Cal mirar el poble amb ulls nous.
Fa quatre anys va anar per poc...
Què ha passat ara? Com valores
els resultats d’aquestes eleccions?
En aquestes eleccions l’abstenció ha estat molt alta. Molta gent progressista
desencisada dels governants no va votar
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i, com a tot Catalunya, el vot conservador ha guanyat. La crisi també fa que la
gent s’arrapi al que té perquè els fa la
sensació que així no empitjoraran les coses, quan en realitat la manera de millorar el que no funciona és canviant la
manera de fer. Malgrat tot, estem molt
contents d’haver pogut aguantar el cop
molt millor que a la majoria de municipis. I pensem que aquestes eleccions
han consolidat el nostre partit, Entesa
per Bescanó, com l’única alternativa
progressista i de futur.
Als pobles d’Estanyol, Montfullà i
Vilanna heu estat capaços de guanyar més vots. Què creus que estan demanant els seus habitants?
Que se’ls consideri com a pobles, simplement. I això és el que nosaltres sempre els oferirem. Si els pobles tinguessin
el seu propi govern municipal, seria diferent. Paguen els mateixos impostos
que a Bescanó però no tenen els mateixos serveis. Perquè ens entenguem, no
és normal que la depuradora d’aigües de
Bescanó, les antenes de telefonia mòbil,
el polígon industrial... siguin a Montfullà. O que, com que des de Bescanó no
es veuen les torres de la MAT ni la su-

bestació elèctrica de Vilanna, sembli que
la MAT ja no ens afecti.
I ara què?, quins projectes de futur té Entesa per Bescanó?
Els que hem expressat sempre. Fomentar la il·lusió de tots per decidir sobre el
que és de tots. Continuarem treballant
només per la gent de Bescanó, Estanyol,
Montfullà i Vilanna, i enfortir-nos més
que mai. La nostra tasca a l’oposició ha
de millorar les accions del govern conservador i evitar retallades desproporcionades. S’ha de canviar la manera de
fer política i els dirigents han de ser renovats, com està passant arreu del món.
Et tornaràs a presentar a les properes eleccions?
Si les properes eleccions fossin ara, sí,
em tornaria a presentar, sense cap dubte. Perquè el nostre equip és ferm, el
programa electoral és il·lusionador i de
futur, i tenim les mans ben lliures. Ara
bé, d’aquí al 2015 encara ha de ploure
molt. De moment, puc assegurar que tota la gent d’Entesa treballarem amb la
convicció de presentar-nos i guanyar les
properes eleccions.

> Per Pilar Bayé i Valls

> Les dades

Natalitat de l’any
1998 al 2011

Nombre de nens i nenes
del padró actualitzat
ANY DE NAIXEMENT

PADRÓ

1998

67

1999

41

Que Bescanó creix, és una realitat, i que la franja
d’edat que creix és la base de la piràmide, també és
cert. És un creixement lent però continuat i ordenat.
Trobem un buit a l’espai dels 10 als 25 anys que
correspondria als naixements dels anys 1986 al
2001, quan la població va estar estancada, però
llavors comença a augmentar i trobem la màxima
amb els nascuts entre els anys 2006 i 2008.

2000

62

2001

46

2002

77

2003

63

2004

59

2005

69

Aquestes dades no són naixements al municipi de
Bescanó, sinó persones empadronades al municipi
que han nascut aquests anys. Molts són nouvinguts,
parelles joves amb fills que vénen a viure als nostres
pobles.

2006

72

2007

75

2008

80

2009

58

2010

66

2011

28

Aquesta realitat la podem comprovar mirant les
nostres escoles, que no paren de créixer i que any
rere any tenen manca d’espai per poder acollir tots
els alumnes.
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L’entrevista

L’Anna Coll
fotografiada al seu
pis de Bescanó.
Foto: Ester Rubirola

> Per Mar Marcé i R. T.

> Joaquim Cullell i Peracaula. Director del SES La Miquela

Primer hi hem posat els pilars,
ara toca fer una pas endavant:
continuïtat i innovació
La revista La Pilastra ha volgut posar-se en contacte amb el director de l’institut La Miquela de
Bescanó perquè ens faci un balanç del primer any de funcionament del SES, però en aquesta ocasió
l’entrevista l’ha realitzat una alumna del mateix centre, la Mar Marcé, que ha cursat primer d’ESO
El director valora molt positivament aquest primer curs. Diu que jugava amb alguns avantatges:
coneixia la manera de ser dels bescanonins, i considera que els nens de poble surten de l’escola ben
preparats. I, a més, sabia que trobaria el suport dels pares i les mares i també de l’Ajuntament
En Joaquim Cullell i Peracaula va néixer
a Anglès el 24 de febrer de 1969. De la
seva etapa escolar recorda que era molt
divertit jugar a futbol al pati i que els
professors els atenien amb molta cura.
El seu esport preferit és el futbol i una de
les seves grans aficions són els escacs,
que diu que ara té un xic abando36

nats, tot i que durant molt temps va estar participant en tornejos.
El seu pare era procurador i tenia alguns
clients a Bescanó i a Estanyol. A més, es
va casar amb una noia de Montfullà, la
Isabel Collell, de cal Torroner. Per tant,
en Quim coneix molt bé la zona. Encara
ara li agrada passejar pels masos d’Esta-

nyol, anar en bicicleta i caçar bolets per
sant Grau i pels boscos de la Miquela.
Reconeix que Bescanó és l’enveja positiva de tots els pobles del voltant perquè
està molt ben cuidat. El seu racó del
muncipi preferit és Estanyol, pel seu paisatge i perquè li porta molt bons records
d’infantesa.
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La Mar Marcé i en Quim Cullel, durant l’entrevista. Foto: R.T.

Després d’acabar l’escola va estudiar als
Maristes de Girona fins que va entrar a
fer la carrera de biologia a la Universitat
de Girona. Li encantava el món bacteriològic, i per aquest motiu es va especialitzar en microbiologia i bioquímica.
Però en Quim és una persona inquieta i
va decidir seguir estudiant veterinària a
Barcelona.
Va començar a treballar als laboratoris
Hipra, on va acabar sent el responsable
de vacunes víriques, però ell ja feia
temps que tenia decidit que volia ensenyar, i va ser així que ho va deixar tot pel
món de l’educació.
Després de passar per diferents instituts
li van oferir una substitució a l’IES Vallvera de Salt, on es va quedar durant nou
anys. Allà va tenir l’oportunitat de tractar amb alguns joves bescanonins, i quan
li van oferir de dirigir el nou institut va
dir que sí sense dubtar ni un moment.

nous projectes. A més, té la facilitat d’ajudar els joves estudiants, i ho sap fer
d’una manera equitativa.

Esforç és el consell
que dóna en Quim
Cullell a tots els
alumnes que
estudien al SES
La Miquela
Sempre has volgut ser professor?
Sí, des de ben petit. Fins i tot quan treballava de biòleg volia deixar-ho i anar al
món de l’educació.

Té ganes de continuar sent el director de
l’institut i de moment sap que s’hi quedarà tres anys més. Tres anys en què intentarà que també s’hi pugui cursar
batxillerat i li agradaria (modestament)
convertir-lo en un centre de referència de
les comarques gironines.

Perquè vas decidir ser el professor
de l’institut La Miquela? Què et va
motivar?
Coneixia la manera de fer i de ser dels joves de Bescanó, perquè els últims anys
he estat professor a l’IES Vallvera, i m’agradava molt tractar amb nois de poble.
I quan em van oferir de ser director, vaig
dir que sí de seguida.

En Quim, segons els alumnes, és una
persona divertida, però al mateix temps
és molt seriós. Es preocupa pels alumnes
i intenta que s’esforcin una mica més cada dia. Parla amb molta serenitat però té
molta empenta i energia que gasta en

Quins objectius et vas marcar per
a aquest curs?
El primer objectiu clar era posar uns pilars. És a dir, que el claustre, la direcció,
l’Ajuntament i els pares i les mares dels
alumnes anéssim tots plegats en una

única direcció. I ho hem aconseguit.
També vam fer un disseny curricular
adequat al tipus d’alumnat que teníem.
Ara els nostres objectius són continuïtat
i innovació, però sense la base no podíem fer coses noves.
Quina és l’assignatura que t’agrada
més ensenyar?
Tot i que sóc biòleg, la que més m’agrada ensenyar són les matemàtiques, perquè és una assignatura on veus
clarament l’evolució de l’alumnat. Hi ha
altres assignatures en què aquesta evolució constant no és tan palpable.
Ens expliques alguna anècdota o
experiència agradable?
Quan treballava amb nois d’aula oberta,
és a dir, nois que estan desatesos socialment. És una experiència molt gratificant.
Han canviat els alumnes des que
vas començar a fer de professor?
No, els alumnes en deu anys no han canviat gaire. Però nosaltres sí que ens hem
hagut d’adaptar a les noves tecnologies.
El curs a Bescanó ha estat com
t’esperaves? Com són els joves de
Bescanó?
Són joves molt sociables i agradables i el
curs ha anat molt bé. Hem procupat
mantenir un ritme adaptat a tot l’alumnat però fent que els que van endavant
estirin els que van una mica més enrere. I ens ha funcionat.
37
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El director del SES La Miquela, Joaquim Cullell. Foto: Ester Rubirola

L’institut ha guanyat un premi
d’alfabetització amb el projecte
«Videojocs i pantalles». De què
tractava i quin ha estat el premi?
L’àrea de tecnologia va proposar a
alumnes de fer un vídeo original, i van
resultar guanyadors en Grau Barrachina i en Jordi Lladó. Els van premiar
amb un Ipod i uns Walkman a cadascú.

Fins ara només hi ha hagut un
curs; ara en comença un altre.
L’espai és l’adequat o no cal mirar
el continent sinó el contingut?
Home, d’espai no se’n fa mai prou. Però
el que volíem era que l’espai de què disposàvem fos al màxim de ben equipat,
tant tecnològicament com quant a mobiliari i, indubtablement, ho està.

Quins problemes han anat sorgint?
Òbviament han sorgit petits problemes
que hem anat solucionant, però cap de
greu. El més greu que ens ha passat és
que van haver de venir els bombers a
rescatar un gat de la porteria i els va esgarrapar [riu].

Quin paper té l’AMiPA, i els pares
en general, a l’institut?
Hi té un paper essencial. A més, tenim
una AMiPA que és exigent però al mateix temps és molt agraïda amb el resultat. I nosaltres això ho valorem molt.

Quins avantatges té dirigir un institut petit?
Que ho pots controlar tot més bé.
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I l’Ajuntament?
Des del primer dia ha estat al nostre
costat de totes totes i sempre ens ha donat suport en tot. El proper curs farem
intercanvis amb altres escoles europees

i ens ha ajudat tant econòmicament
com en l’aspecte curricular.
T’hi quedaràs molt de temps?
De moment m’hi estaré tres anys més,
però les ganes són de continuar molt
més temps.
Quins nous projectes tens plantejats?
Des de l’institut volem potenciar la parla anglesa, i per aquest motiu farem un
intercanvi amb joves de la regió italiana
d’Abruzzo i d’Escòcia però amb la llengua anglesa com a nexe comú. També
estem preparant un taller audiovisual,
«Cinema en curs», i un altre de circ.
Quin consell donaries als alumnes
per poder assolir els objectius?
L’esforç a l’hora de treballar, perquè
sense l’esforç no es va enlloc.
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L’antiga cabana de can Soler
convertida en la Casa de Colònies
Mas Vilanna.

DADES D’INTERÈS:
Contacte: Iraida Gilabert
Pàgina web: www.masvilanna.es
Telèfon: 972 44 26 05

> Per Eva Batlle i Serarols

> Masies de Vilanna

Mas Vilanna, casa de colònies
Situada a pocs metres de l’església i la rectoria de Vilanna, Mas Vilanna està construïda sobre els
fonaments de l’antiga cabanya de Can Soler, masia documentada l’any 1304. El camí privat de la
casa connecta a uns 100 metres amb un dels camins que enllacen l’N-141 i la GI-540
Història del mas
Mas Vilanna és una casa de construcció molt recent (1971) que pretén imitar l’estructura típica dels antics masos
catalans. A finals dels anys setanta un
psicòleg de Barcelona va adquirir el
mas amb l’objectiu de convertir-la en
casa de colònies, i li va posar el nom
d’Els Bancals, perquè estava envoltada
de camps i bosc. Poc temps després, la
casa va passar per diferents propietaris fins als de l’actualitat, que han volgut mantenir l’objectiu d’oferir la
masia com a servei de turisme rural. Fa
quatre anys, els nous propietaris van
canviar el nom de la masia pel de Mas
Vilanna.

Casa de colònies
Mas Vilanna ofereix als veïns de la zona
l’oportunitat de poder gaudir amb la família i/o els amics d’un entorn en plena
natura i amb la possibilitat de practicar
esport a l’aire lliure.
Actualment, la masia es pot llogar per a
la realització de casals, trobades de
grups familiars, colònies escolars, comiats, festes, casaments, batejos, estades escolars, etcètera.
Mas Vilanna també dóna la possibilitat
de veure i conèixer diferents animals i
de realitzar tallers relacionats amb l’entorn i la natura: «Escola de natura. La
granja i l’hort»; «Descobrim la riera, la

fauna i la botànica. Fem un herbari»;
«Descobrim els bolets, els anem a buscar i després els cuinem»; «Festa de la
castanya»; «Curset per elaborar el licor
de ratafia. Recollida i coneixement de
les plantes»; i diferents tallers i jocs per
a la mainada durant tot el dia.
La casa ofereix al visitant totes les comoditats per a una estada agradable i
tranquil·la, amb dret a cuina, i amb diferents espais dedicats a les activitas esportives, com ara un camp de futbol,
una pista de bàsquet, dues piscines, una
taula de ping-pong, etcètera, a més d’un
espai ampli i únic, molt a prop del poble
de Bescanó i la ciutat de Girona.
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> Joves emprenadors

> Per Rosa Torrijos

Els germans Vilalta enregistren el seu
primer disc, “Tant de Bo”
Els components del grup Tant de Bo són tres joves de 16 a 21 anys, els bescanonins Marc i Mireia
Vilalta i el palafrugellenc Jordi Carreras (Tato). Tots tres s'han format musicalment en diferents
escoles de música i compaginen els estudis amb els assajos i els concerts
Després de cinc anys pujant als escenaris, el grup de rock-blues energètic Tant de Bo ha enregistrat
el seu primer disc. Aquest disc s'ha gravat als estudis Juglans Music d'Estanyol, porta el mateix nom
del grup, té una durada de 33 minuts i està compost per 8 temes propis cantats en català
Money for nothing era un dels temes de
Dire Straits que sonava molt sovint a casa de la família Vilalta-Soler. I és que als
seus pares, en Miquel i la Maria Àngels,
els agrada molt la música, i dos dels fills
del matrimoni, la Mireia i en Marc, han
heredat aquest gust musical.
Per aquest motiu, els dos germans, quan
tenien 12 i 17 anys, van decidir formar el
grup Tant de Bo, que en els darrers anys
ha recorregut molts dels escenaris de les
comarques de Girona i de Barcelona i
que, a més, ha estat seleccionat tres
40

vegades en el Concurs de Cançó de Salitja i ha guanyat el tercer premi en dos
concursos: Concurs de Maquetes de Pals
i Salt The Musics.

de les xarxes socials i la web www.tantdebo.com, fins a autoeditar-se el disc i
intentar vendre’l als concerts i en botigues especialitzades.

Entre les seves influències podem trobar
Bob Dylan, Gary Moore, Red Hot Chilli
Peppers, Dire Straits, entre altres, tot i
que ells es proclamen fans del rock-blues energètic, una paraula que s’han inventat ells mateixos i que és la fusió dels
diferents estils musicals que els agraden.

Quan neix el grup? I quin és el vostre primer concert?
Va néixer el 2007 i al cap d’un any vam
fer el primer concert. En Marc tenia 13
anys... Va ser a l’Estació Jove de Girona,
dins el Festival 360º.

Ara intentaran fer-se promoció a través

Quants concerts heu fet?
Uns 50 concerts, més o menys.

La Pilastra- agost 2011
Què és «rock energètic»?
Per a nosaltres és la fusió d’estils musicals i influències que tenim entre tots
tres components. A en Marc li agrada
més el metal, a mi el rock i el blues i en
Tato prefereix el el hard-rock i el soul. És
la unió de tot.
Us voleu dedicar a la música o estudiareu alguna altra cosa?
Marc: Sí, jo vull seguir estudiant música
i dedicar-m’hi plenament, si puc.
Mireia: Jo estudio biotecnologia, però
tinc clar que, si puc, vull ser músic; si no,
intentaré lligar la carrera amb la música.
Com es lliga la música i la biotecnologia?
Bé, no sé..., ho hauré d’investigar. Però

Quaderns
vaig participar en unes conferències de
neurobiologia i ens van explicar que la
música és una gran connectora del cervell, i crec que puc tirar per aquest costat.
Una anècdota?
Una vegada vam tocar a Corçà amb la
New York Jazz Ska Ensemble i en els
programes posava Tant de Bo i convidats! [Riu] Haurien d’haver-los posat a
ells com a protagonistes!
Ja teniu el disc. I ara què?
Ens l’autoeditarem i volem que ens serveixi de promoció. També tenim alguns
punts de venda per poder-los vendre.
Tant de bo els Tant de Bo tinguin molta
sort!

Mireia, veu i guitarra
Mireia Vilalta i Soler va néixer l’11 de
febrer de 1990 a Bescanó. Als 6 anys
va començar a tocar la guitarra a l’escola de música.
Per l’energia que desprèn, s’ha convertit en l’ànima del grup i també escriu les lletres, que parlen sobretot
d’amors, desamors, desenganys, conviccions i altres pensaments que li
vénen al cap durant el trajecte que fa
diàriament per anar a la universitat.
Actualment està cursant quart de
biotecnologia a la Universitat de Vic
i li agradaria dedicar-se a la música,
sigui com a cantant i guitarrista o bé
vinculant-ho amb els seus estudis.
Li agrada viure a Bescanó, passejar
pel riu Ter i anar a caçar bolets, fer
excursions i jugar al billar.

Marc, bateria
Marc Vilalta i Soler va néixer el 9 de
desembre de 1994 i té un germà bessó, en Marcel.
En Marc és el més tímid del grup,
però quan puja a l’escenari no hi ha
qui el pari. A més de la bateria, toca
el piano. Quan anava a l’escola del
poble a vegades els mestres el cridaven perquè toqués el piano als més
petits.
Estudia batxillerat científic a Salt i
vol seguir estudiant per ser músic.
Igual que a la seva germana, li agrada viure a Bescanó, passejar o anar
en bicicleta pel carril bici i quedar
amb els amics.

En Tato, baix i cors
En Jordi va néixer a Barcelona i viu a
Palafrugell.
Actualment estudia a Rock School,
una escola superior de música moderna de Barcelona, i treballa a la botiga del seu pare.
Cada dissabte baixa per anar a assajar al local de Bescanó. S’ho ha pres
molt seriosament i no ha fallat mai a
cap assaig.
Li agrada anar a concerts i sortir
amb els amics.
Moments de concerts fets en aquest darrer any. Fotos: Jaume Carreras
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> Per Dolors Vilamitjana i Carandell

> Rajoleries de Bescanó

El forn tradicional de Montfullà
Del forn de Montfullà només en queda l’esquelet, una manifestació clara que la gran indústria s’ha
endut els forns de flama invertida substituint-los pels forns que cremen gasoil, de combustió més
neta i alhora controlable amb més facilitat
El manteniment del forn de Montfullà
era una feina feixuga, que comportava
des d’anar a buscar la llenya, traginar-la,
escatar els totxos amb un cescle de bóta
per polir-los i treure’n les rebaves que
tenien, fins a posar-los en 12 rimes als
coberts.
Montfullà havia tingut dos forns. Al darrere del Garatge Internacional es trobava el forn del Marquès. El més gran,
però, era el de la Rajoleria d’en Pol, ara
propietat de Josep Tió, l’avi i el pare del
qual la compraren i de la qual encara en
podem veure les restes al costat de la
carretera, al marge esquerre anant de
Bescanó cap a Salt.
A prop d’aquests dos forns, a l’altre costat de la carretera, n’hi havia un altre, el
forn de can Caselles, que pertanyia al
municipi de Salt.
Aquest forn va deixar de funcionar l’any
1966. Posteriorment es va plantejar reprendre’n l’activitat, però la fabricació
amb els mitjans propis no era rendible,
fins al punt que s’hi podien arribar a
perdre 10 cèntims de pesseta per peça
fabricada.
Cal fer esment que per renovar la bòbila de la Pera, que fins fa ben poc identificàvem de lluny per la seva gran
xemeneia, van ser emprats els rajols refractaris del forn de Montfullà.

L’Alexandre Armengol i un embarrat per moure la maquinària.

Tipus de rajols
Al forn de Montfullà habitualment s’hi fabricaven les peces
següents:
- Totxo de 5x14x29 centímetres, com una teula de xocolata.
- Maó de 4 centímetres de gruix, massís.
- Maó de 2,5 centímetres de gruix, massís.
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La mecanització també va introduir-se
al forn de Montfullà. El procés de treball
va canviar adaptant-se a la nova forma
de treballar, i s’empraven carretons per
traginar les peces quan sortien de la màquina fins on s’apilonaven per assecarse. Se’n conserva part de l’embarrat que
feia funcionar el molí (per triturar la ter-

- Rajola per enrajolar les eres, de 12 mm de gruix.
- Teula, que era una peça molt delicada. Demanava un tipus
de terra especial que s’anava a buscar al Ter, al pas d’en
Prat, de Sant Gregori. Per anar a buscar-la, els treballadors
travessaven el riu a l’altura de l’església de Salt.
- Posteriorment peces perforades (totxanes, maons).
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Rajolers i jornalers
A la rajoleria de Montfullà hi havien treballat quatre o
cinc jornalers: Alexandre Armengol; Lluís Cornet, de can
Parera d’Anglès i cunyat de l’Alexandre Armengol, que
ens ha ofert la informació de primera mà; Josep Escarrà,
en Graners, que portava el carro, i Josep Soler (dalt del
matxo a la fotografia).
En Joan Prunell, de Fornells, era el rajoler.
El rajoler treballava nou hores: arrencava la terra, la portava amb un tombarell –carro amb una caixa amb què es
pot colar–, d’un metre cúbic de capacitat, al peu de l’era.
El rajoler, així, es cuidava de l’elaboració més delicada del
rajol: emprava el motlle de cada mida, embassava la terra, treia les impureses del fang, el posava a les vagonetes,
el pastava, començava la filada. Amb l’ajut d’una conca
de fusta, escampava la pasta sobre el terra, dins el motllo. Hi passava la mà, deixant-hi marcades les empremtes digitals. En Joan Prunell, de can Faldilleta de Salt, hi
va fer de rajoler des dels 24 anys fins als 65, quan es va
jubilar. Era fill de Quart i vivia al carrer Llarg de Salt.
L’Alexandre Armengol (1931) va treballar dotze anys als
forns de Montfullà. El jornal, ben suat, s’havia de cobrar:
el banc d’entrada a la rajoleria era també el de l’esperada
setmanada.
La casa contigua a la rajoleria, que la Teresa Armengol va
fer arreglar molt bé, encara contempla les rimes de rajols
davant i els pics negres dels teulats del forn.
El germà del cunyat de l’Alexandre Armengol feia les teules: amb l’ajut d’un motlle de fusta, fent rodolar el motllo
de la pasta sobre una taula, dret.

ra) i la màquina que injectava l’argila i
feia les peces buides, comprada a Puigcerdà. El canvi de procés cap a la mecanització va fer abaixar el preu dels rajols
uns 30 o 40 cèntims de pesseta per peça. A més, els productes acabats amb
processos industrials pesaven més.
Va ser aleshores que l’Alexandre Armengol va canviar de feina i se’n va
anar a la Grober, i el seu cosí, en Graners, se’n va anar a treballar a cal Valent de Salt.
En l’àmbit de la construcció, l’espècie humana ha emprat els recursos naturals de
què disposava al seu entorn: l’aigua, la
terra, la pedra i la fusta, per fabricar tot
tipus de material d’obra. A les rajoleries
s’han fabricat els diferents elements ceràmics coent amb llenya la terra que prèviament s’havia condicionat amb l’aigua.

La rajoleria i el seu forn
Una rajoleria estava formada per diferents espais funcionals: el saplà, on es
preparava i polia la terra que, transpor-

Treballadors de la
rajoleria. Josep Soler
(sobre el matxo),
Alexandre Armengol
(rere el matxo) i, al
davant, Josep Escarrà i
Lluís Cornet, cunyat de
l’Alexandre Armengol.

tada a l’era, es treballava manualment
per fer-ne teules, rajols, cairons... Posteriorment, un cop assecades a l’aire lliure, aquestes peces es coïen al forn.

l’església de Montfullà, i la de la baixada
de can Pol, la de la central de Montfullà,
s’arrencava la matèria primera a l’hivern,
amb el pic i la pala, per preparar-la.

Al forn de Montfullà hi havia tres eres:
dues amb una bassa cada una, de 2x1,20
metres cada una d’elles, i una altra on es
podien estendre 2.000 rajols.

D’aquí se n’extreien dos tipus de terra:
una argila més negra i una argila més
blanquinosa, de menys pes.

Aquest forn tenia dues boques per la
part de fora dels laterals, per on s’hi posaven els feixos de llenya que havien de
ser cremats. Del forn de Montfullà encara en queda el cobert on s’apilava
aquesta llenya.
Era un forn de flama invertida, un forn
intermitent que s’havia de carregar, escalfar, coure i desenfornar cada vegada
que s’hi elaborava una cuita. Els forns de
flama invertida permetien distribuir d’una manera més uniforme les flames a tot
l’interior del forn on es feia la cuita.

El procés
De dues terreres, la de la Pineda, sota

Tant l’una com l’altra eren terra compacta. També se’n comprava a Vilafreser, d’on venia una terra de color entre
vermellós i blanquinós.
Els encarregats de la tria de la terra sabien escollir l’argila adient sense anàlisis de laboratori. Com tants altres oficis,
el coneixement de les terreres s’assolia
amb l’experiència.
La terra s’escampava i preparava principalment a l’hivern. Amb el matxo se’n
traginava en volums d’uns 3 metres cúbics cada dia, i d’aquests 3 metres cúbics
en sortirien uns 1.000 rajols. I tot s’elaborava a mà.
Llavors es posava aigua a la bassa i s’hi
tiraven les terres, per estovar-les i barrejar-ne els diferents tipus.
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Allisant amb un estiró la superfície
del terra sobre el qual
s’emmotllarien les peces.

Els motlles s’omplien amb argila.

Un rajol massís, a punt de coure

Quan es tenia la terra embassada, se’n
treia el fang, amb què s’omplien les vagonetes. Aquest fang es pastava una mica fins a obtenir una argila homogènia,
que era el material que s’emmotllava per
fer les diferents peces.

que feia. Per fer dos totxos necessitava
un grapat de fang.

quals encara podem veure els pilars, cairats i cabirons.

Les diferents peces que s’havien de fabricar s’emmotllaven individualment i
s’anaven fent sobre la terra allisada prèviament formant filades. Després de desemmotllar-les se n’escataven les vores
amb un cescle per treure’n les rebaves, i
es posaven a assecar sota un porxo fins
que assolien el nivell de sequedat i rigidesa adequat per transportar-les i coureles al forn.

A l’entorn dels forns s’havia de disposar
de coberts suficientment grans per aixoplugar els rajols i les teules (coberts tan
grans com els de la rajoleria El Temple
del Perelló).

Abans d’emmotllar les peces calia preparar el lloc de treball. Per això, amb un
estiró s’allisava el terra on s’havien de fabricar les peces.
Un cop el terra allisat s’hi posava el motlle, format per una espècie de marc de
fusta amb les dimensions internes de la
mida que es volia fabricar.
Aquest motlle s’emplenava a mà, amb el
fang que es traginava en una conca de
fusta, i s’allisava la superfície amb un picador. Sovint, en aquest procés allisador,
després de rentar-se les mans en una
conca, el rajoler deixava l’empremta dels
seus quatre dits marcats sobre les peces
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Per fer les teules calia donar-los forma
després de fer la peça plana a terra. Per
això es dipositaven les peces planes desemmotllades sobre un altre motllo de
fusta arrodonit, que els donava la seva
forma característica.
A l’era del forn d’en Pol de Montfullà
s’arrengleraven en ratxes, en rimes (fileres) de 12 peces, sota els porxos dels

La cuita
Per omplir el forn d’aquesta rajoleria,
que tenia unes dimensions interiors
aproximades de 3,60x3,20 metres, es
necessitaven uns 22.000 totxos de 5
centímetres per fornada. Evidentment
el nombre de peces era diferent segons
la quantitat de peces fabricades de cada
mida.
El forn estava format per unes voltes, i
s’hi posava l’obra per coure a sobre amb
uns trencajunts de 5 o 6 centímetres,
que permetien el pas del foc i la cocció
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adequada de tot el material. Es feien 33
filades (3,60 metres d’alçària) amb peces de 14x28x10 centímetres (totxana
de 10).
Un cop ple el forn, calia encendre el foc.
Prèviament, per fer foc s’hi esmerçaven
entre 73 i 76 hores. Durant les 24 primeres hores, que el forn començava a
escalfar-se, hi treballava un home sol. A
partir del segon dia s’hi posaven dos homes per allargar el foc.
La llenya, enfeixada, es manipulava
amb la forqueta, i se’n cremaven de
2.000 a 2.500 feixos per cuita. Cada
cop es ficaven de 12 a 15 feixos a cada
una de les boques del forn.

Totxanes assecant-se.

Durant l’hivern de l’any 1954, en Salvador, de can Pol de Trullars, va tallar llenya de can Roura i en va fer 11.300
feixos. El combustible ha estat, doncs,
el bruc i l’arboç. Les feixines de bruc tenen un tret especial: la flama crema de
pressa i no desprèn gaire cendra.
El foc es feia cada mes i mig, a cada nova cuita. A l’any es feien nou cuites.
Les temperatures que havia d’assolir el
forn eren molt elevades. Amb tot, fer
una cuita implicava, aproximadament,
unes 75 hores seguides, nit i dia.
Una bona cuita exigia un control permanent del foc. Per saber si els rajols
eren cuits, es regien pel foc de dalt.
L’any 1966 l’Alexandre Armengol s’encarregava de vigilar el foc per tal que no
fes cap remolí, fet que alteraria la temperatura i podria malbaratar la cuita,
que no podia sortir defectuosa perquè,
si no, enfonsaria la petita empresa rajolera.

Carretons i tombarells per traginar les peces.

L’Alexandre Armengol recorda quan a
cal Nin de Vilanna s’hi va portar un carro de rajols. Amb el matxo traginaven
les terres i el producte elaborat.

45

La Pilastra- agost 2011

Quaderns

> Comerços antics

> Per Rosa Torrijos

Forn de pa Can Ferran, pa d’abans,
pa de tota la vida
En Ferran Alsina i la Marta Iglesias van obrir el seu propi forn de pa l'any 1997, però els orígens del
forn Can Ferran cal buscar-los al barri antic, en una casa que queda entre la plaça i el carrer
Tramuntana. Allà es va obrir la primera fleca del poble, can Martí. Aquest establiment, regentat per
l'Enriqueta Rigau i en Fernando Alzina, es va convertir en botiga de queviures, fleca i hostal
Amb els anys, can Martí passaria a mans d’en Joaquim Vall-llosera, però per poc temps. En Josep
Marcó, l’oncle d’en Ferran, va entrar-hi a treballar de mosso durant l’any i mig que va estar obert. Passat aquest temps en Fernando va traspassar-li el negoci. Era l’any 1956.
Marcó era fill de can Xapes de Vilablareix i havia après l’ofici als Rellotges de
Girona i sobretot al forn d’en Xicu d’Amer. Ben aviat l’establiment va anar adquirint el nom de can Xapes. «Els joves
de llavors li deien can Xapes, mentre que
la gent gran seguia anomenant-lo can
Martí. Tot i que no era hostal, la gent venia a comprar el pa i a fer el got de vi o la
barreja i s’asseien al menjador de la casa
a jugar a cartes», ens explica en Ferran.
En aquell temps, a can Xapes es feia pa,
llonguets, croissants de pa els diumenges
i, com era costum, la coca de sucre que
s’utilitzava per fer la torna, ja que un cop
pesat el pa aquest no sempre feia el quilo exacte i el pes que faltava es canviava
per un tall de coca. «De pa amb cereals
no se’n feia, només es feia pa blanc. El pa
negre el feien a les masies i era considerat el pa dels pobres. Des de fa uns deu
anys aquest tipus de pa s’ha posat de
moda; diuen que és més sa i que va bé
per a la operación biquini».
Arran de la mort del pare d’en Ferran,
la seva mare es va traslladar a Bescanó,
i ell, tot i que només tenia 7 anys, ja feinejava per la fleca de l’oncle. «Jo vaig
néixer a can Vilosa d’Aiguaviva i anava
a escola a Girona. Era molt petit, però
recordo molt bé el forn de llenya i com
les feixines es col·locaven a l’interior del
forn i el pa a sobre. Actualment la llenya
no pot tocar la massa i, per tant, hi ha el
que en diem una escopeta, és a dir que
es col·loca igualment a l’interior però
per sota d’una base que evita el contacte. Una altra curiositat era que hi havia
gent que portava a molrar la farina i
ens la venia, i nosaltres els feiem uns tiquets que podien bescanviar per pa;
normalment era gent de diners o de
moltes propietats».
Can Xapes era un negoci familiar. Hi treballaven el tiet, les tietes, la M. Àn46

gels, la seva germana, i ell mateix, en
Ferran, que combinava la feina de la fàbrica amb la de flequer. «Estava bé a la
fàbrica d’embotits, però no m’agrada estar tancat. Per tant, quan va tocar decidir
vaig optar per fer de flequer, tot i que

En Ferran i la Marta,
a la fleca situada
al carrer Assumpta.
Foto: R. T.

sempre li havia promès a la dona que no
ho seria. És un ofici que m’agrada, però
per fer-lo calen moltes hores».
L’any 1997 i arran de la jubilació d’en Josep, en Ferran juntament amb la seva
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dona, la Marta, van muntar la seva pròpia fleca al carrer Assumpta. Al mateix
establiment hi van instal·lar un forn elèctric, però no els agradava com quedava el
pa, així que durant una temporada el pa
es va seguir fent a la plaça. Actualment
disposen d’un forn de llenya a l’antic magatzem de can Ribes i segueixen fent el
pa de forma artesana. «Seguim pesant el
pa peça a peça i el pa es fa sense tren de
treball. Ara a molta gent no li agrada el
pa amassat, prefereixen el pa industrial
com la baguet».
Els gustos han canviat i a la fleca s’hi han
anat adaptant. Tenen molts productes i
tots són d’elaboració pròpia: pa blanc, pa
de cereals, integral, xapates, croissants i
magdalenes de molts gustos, motllos i
fins i tot pastisseria el cap de setmana. A
causa de la demanda s’han vist obligats a
fer algunes coses no tan artesanes com
ara baguets. «La gent del poble segueix
comprant pa de pagès, però la gent que
ha vingut de la ciutat prefereix aquest tipus de pa menys elaborat i menys gustós. Un pa de pagès dura tres dies i està
fet amb farina d’alta qualitat».
La feina de flequer és dura i no es poden
comptar les hores... En Ferran a la nit
encén el forn de llenya; mentrestant,
agafa la massa mare reposada del dia
abans i hi afegeix farina, llevat, aigua i
sal, i l’amassa mecànicament. Ho deixa
reposar una mitja hora. Un cop reposat
es tallen les peces a mà i es pesen una a
una. Llavors es funyeix, és a dir se li dorna la forma; ho torna a deixar reposar un
parell d’hores ens uns calaixos de fusta i
tapat amb una tela, i finalment els enforna de tres en tres... És a dir, pa d’abans,
pa de tota la vida.

El forn de llenya. Foto: R. T.

> Ens voleu ajudar a fer un reportatge?

Sous bessons o trigèmins i heu nascut
o viviu al municipi de Bescanó?
La revista La Pilastra vol fer un reportatge i una foto conjunta amb els bessons que viviu o heu
nascut a Bescanó, Estanyol, Montfullà o Vilanna.
És igual l'edat, el sexe, si sou univitel·lins o bivitel·lins o trigèmins.
Per fer possible aquest reportatge, ens agradaria que us poséssiu en contacte amb nosaltres abans
del 8 d'octubre del 2011, enviant-nos un correu eletrònic a: disseny@juglansdisseny.com o bé a
casal@bescano.cat
Poseu-hi la Ref. Bessons i indiqueu: noms i cognoms, data de naixement, ofici, telèfon de contacte i
adreça electrònica.
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> Per Rosa Torrijos

> Innovació a l’empresa

Vivers Ter, innovació vegetal
Vivers Ter va iniciar el seu negoci de jardineria l’any 1987 a Vilanna com a comercialitzadora de
plantes i arbustos i fent enjardiments, sobretot per a obra pública. Actualment desenvolupa
projectes molt innovadors i agosarats: folrar edificis amb vegetació mitjançant el que s’anomena
jardins verticals i cobertes vegetals
L’Àlex Puig i Coll va néixer a Sant Cugat
del Vallès l’any 1953. Va estudiar a l’Escola de Jardinera Rubió i Tudurí de Barcelona. Un cop acabada la formació i
amb poc més de 18 anys, va decidir
marxar a l’estranger a aprendre idiomes
i noves tècniques de jardineria.
Després d’uns quants anys voltant per
Anglaterra, França i Alemanya, va tornar a Catalunya amb ganes de posar en
pràctica algunes de les coses que havia
après els darrers anys, però no ho volia
fer a Sant Cugat, i va escollir les comarques gironines per dur a terme el seu
projecte.

aguantin bé l’exposició de sol/ombra on
està ubicat l’edifici.
Actualment Vivers Ter treballa sobretot
per a l’empresa privada. En els últims
anys ha creat jardins de grans dimensions com a l’Expo Saragossa, la Ciudad
Financiera del Banco Santander o els
Laboratoris Ferrer. També ha fet projectes al Líban, França i Andorra.
A banda, Vivers Ter ha creat un sistema
de depuració in situ que permet utilitzar les aigües residuals per a reg dels
parcs i jardins. És un sistema molt simple i pràctic que es nodreix en part, d’e-

nergia solar..
«En un futur hem de ser capaços que la
ciutat es converteixi en boscos i espais
verds», ens explica Puig. I realment, les
instal·lacions de Vivers Ter en són un
exemple: pots passejar pel jardí de la
teulada d’un dels edificis i, si estàs cansat, seure en un dels bancs o beure aigua
de la font, admirar les parets vegetals
d’una altra construcció i fins i tot pots
assistir a una xerrada en una sala feta de
palla amb una forma ondulada que li
dóna un gran encant... Innovació vegetal cent per cent.

La família Marcet d’Estanyol era una vella amistat familiar i el va acollir durant
un temps mentre s’intal·lava a Anglès.
És aquí on va crear el seu primer negoci
de jardineria, prop de can Biel.
Però l’any 1987 va triar Vilanna per instal·lar la seu de Vivers Ter, una empresa
que va néixer per donar servei sobretot a
l’empresa pública. Els seus clients van
ser durant molts anys bàsicament ajuntaments i administracions que tenien la
necessitat de crear i mantenir parcs i jardins públics, entre ells l’Ajuntament de
Bescanó, i les dues rotondes d’entrada i
sortida del poble en són un exemple.
Però el mercat ha anat canviant i Vivers
Ter està alerta de les innovacions no només del món de la jardineria sinó també
de l’arquitectura. Les ciutats creixen, el
formigó envaeix els nostres pobles i ciutats, i la necessitat de crear pulmons i
espais verds és una realitat. Però no és
fàcil crear parcs i jardins allà on la construcció està massificada, per tant cal
buscar fórmules diferents: estem parlant
dels jardins verticals i sostres vegetals,
és a dir, folrar les parets i els teulats amb
vegetació amb un sistema que no malmeti l’estructura de l’edifici. El resultat
és que la vegetació esmorteeix l’impacte
visual que l’edifici en si faria sense
aquest bosc particular.
Els tipus de plantes que utilitzen poden
ser autòctones, exòtiques, caduques i perennes, sempre que siguin plantes adaptables al tipus de clima i que
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Puig a les instal·lacions de Vivers Ter de Vilanna i en un sostre vegetal. Fotos: E. Rubirola
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> Per Eugeni Domingo, ambientòleg

> Medi ambient

El reciclatge de vidre
Existeixen evidències que l’ús del vidre es remunta a l’Edat del Ferro i que posteriorment en van fer
servir els egipcis, els fenicis, els romans, els venecians..., fins que al segle XIX es va descobrir la seva
capacitat per conservar els aliments i se’n va disparar la producció exponencialment
El vidre és un material molt valuós per
a l’envasat perquè compleix diferents
propietats i/o requeriments. És un envàs higiènic, aïllant, inalterable, que
conserva el producte i és resistent, barat
i reciclable. Admet moltes presentacions
de cara al màrqueting i a Espanya els
mercats que més creixen són els envasos de productes de «sector afegit», és a
dir, vins, olis, conserves i aliments infantils.
Es pot dir que el sector del vidre a Espanya està format per unes poques empreses (14) i dóna feina a uns 3.000
treballadors. Els principals productes de
vidre consumits són envasos de vidre,
vidre pla i articles per a la cuina. El sector del vidre com a sector industrial comença a mostrar el seu compromís amb
el medi ambient. Els principals reptes
són la reducció de les emissions de CO2
i l’augment d’envasos reciclats. En
aquest sentit, les empreses estan realitzant investigacions per aconseguir nous
dissenys, millorar la resistència i reduir
el pes dels envasos i aplicar mètodes de
producció.
Amb el reciclatge de quatre ampolles de
vidre aconseguiríem l’energia suficient
per al funcionament d’una nevera durant un dia, i amb el reciclatge de tres, la
necessària per rentar la roba de quatre
persones amb una rentadora. Els beneficis que aporta el reciclatge de vidre al
medi ambient són inqüestionables. Es
redueixen la despesa d’energia, la con-

taminació a l’atmosfera i el consum de
matèries primeres. El procés es basa en
l’obtenció de calcí, producte de granulometria fina resultant de la fragmentació
i neteja del vidre considerat residu.
Aquest producte és apte per a la seva fusió, directament o junt amb les matèries
primeres abans citades, aconseguint una
reducció del punt de fusió de tot plegat
i una matèria primera idònia per continuar la producció de vidre segons el
procés existent. Segons estudis realitzats
en el sector, poden assolir-se estalvis energètics globals de fins a un 27%. Les ràtios habitualment utilitzades en la
indústria vidriera estimen que de cada
quilo d’envàs de vidre reciclat s’obté
pràcticament un quilo d’envàs nou, estalviant 1,2 quilos de matèria primera i
0,13 de combustible. Actualment s’està
plantejant tornar a fomentar l’ús d’envasos reutilitzables com fa uns anys.

espanyola. Quasi 2.130 empreses envasadores de vidre estan adherides al sistema de recollida selectiva d’Ecovidrio i
la seva gestió comprèn la recollida, el
transport, l’emmagatzematge i el reciclatge dels envasos de vidre, així com la
vigilància de les operacions i els llocs de
descàrrega. També dota d’identitat els
envasos que recicla mitjançant el Punt
Verd, que implica una «garantia de recuperació» i informa que l’envasador ha
pagat perquè aquell envàs es recicli o
valoritzi.
Precisament són les empreses envasadores adherides les que financen les seves activitats, complint així amb les
seves responsabilitats ambientals i legislatives (la llei d’envasos).

El reciclatge de vidre a Catalunya s’acosta ja als 30 anys i els catalans som els
que més vidre reciclem, a raó de 10 quilos reciclats per habitant i any. Des del
1995, és una societat sense ànim de lucre la que s’encarrega de gestionar la recollida selectiva de residus de vidre a
Espanya. Ecovidrio va néixer com un
sistema integrat de gestió de residus que
continuava amb els programes mediambientals del sector del vidre i que a
més estava en consonància amb la necessitat d’adaptar les estructures del reciclatge a la normativa europea i
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> Per Laura Tornés i Font

> Orígens

Els cognoms de Bescanó (II)
En el present article i en següents de «La Pilastra» us volem presentar els cognoms més freqüents a
Bescanó, indicant la seva presència, el seu origen i el seu significat i fent una comparativa amb la
comarca del Gironès, la província de Girona i tot Catalunya
Seguint el cicle iniciat a l’anterior número de La Pilastra, us volem donar a conèixer els cognoms més freqüents a
Bescanó, del número onzè al vintè. La informació sobre la freqüència i l’ordre de
cognoms de Bescanó, l’hem extret de
l’article de Pilar Bayé publicat a La Pilastra número 30.
Doncs bé, llinatges bescanonins actuals,
per ordre de presència del lloc 11è al 20è
són: Martínez (31 freqüències), Bosch
(30), Serrano (28), Jiménez (28), Fernández (28), González (27), Ferrer (27),
Boada (27), Prat i Prats (27, 8+19) i Alsina (26).
Martínez. Cognom d’origen castellà i
de caràcter patronímic derivat del nom
de fonts Martín, d’origen llatí amb el significat de ’guerrer’ i derivat de Mart, el
déu romà de la guerra. Com en llinatges
semblants, els seus orígens es troben en
la idea de convertir el prenom del pare
en cognom dels fills afegint-hi el sufix –
ez, que vol dir ’fill de’. Es tracta d’un dels
cognoms més freqüents a Espanya i
Amèrica, tant que fins i tot un municipi
de Califòrnia s’anomena així, malgrat
que el seu origen sembla que se situa a
Biscaia. És el segon llinatge més freqüent
tant a Catalunya com a Girona i al Gironès, amb 239.769, 16.750 i 3.972 freqüències, respectivament, entre primer i
segon cognom.
Bosch. Cognom d’origen català, un dels
més notoris, habitualment escrit amb –
ch final malgrat no tractar-se de la forma
normativa, que hauria de ser amb –c final. Prové del nom genèric bosc, d’origen
germànic, amb el sentit de ‘lloc poblat de
molts arbres’. A tot Catalunya és el setanta-cinquè més habitual, amb 17.632
freqüències, que puja fins al vint-i-tresè
lloc a la província de Girona, amb 4.638,
i al dissetè a la comarca del Gironès, amb
1.478.
Serrano. Antic llinatge d’origen castellà, possiblement de la zona de Burgos,
que és un derivat del nom de caràcter
orogràfic sierra amb el sentit de ’persona que viu en una serra’ o bé ’pertanyent
a les serres o a les seves proximitats’. Es
tracta del vint-i-tresè llinatge més freqüent a Catalunya, amb 37.708 freqüències; el quaranta-tresè a la província
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de Girona, amb 2.821 freqüències, i el
trenta-sisè al Gironès, amb 788 freqüències.
Jiménez. Antic cognom originat a la zona de Navarra i Aragó, de caràcter patronímic, amb el sentit de ’fill de Jimeno’,
una variant medieval del nom bíblic hebreu Simeó. Tanmateix, alguns etimòlegs
afirmen que té un origen navarrès, eizmendi, que significaria ’aquell que és una
fera de la muntanya’ . És un llinatge habitual a Espanya, i a Catalunya es converteix en el dotzè amb més freqüències,
amb 87.829; el catorzè a Girona, amb
6.760, i el desè al Gironès, amb 2.012
freqüències.
Fernández. Llinatge d’origen espanyol
de caràcter patronímic amb el sentit de
‘fill de Fernando’, que és un nom de baptisme d’origen germànic, Fredenand,
evolució del god Frad ‘intel·ligència’ i el
sufix –nand ‘agosarat, audaç’. Es tracta
d’un llinatge molt habitual a la península Ibèrica i a Hispanoamèrica que esdevé el sisè a Catalunya, amb 196.871
freqüències, i que ascendeix al cinquè
lloc a la província de Girona i al Gironès,
amb 15.523 i 3.651, respectivament.
González. Cognom espanyol d’origen
castellà que també funciona com a nom
de fonts. És d’origen patronímic i significa fill de Gonzalo’, un prenom d’origen
medieval, Gundisalvus, amb el sentit de
‘guerrer, home disposat a lluitar’. En l’actualitat es tracta del vuitè cognom a tot
Catalunya, amb 183.564 portadors, que
ascendeix a tot Girona i a la comarca del
Gironès al setè, amb 14.081 i 3.441 freqüències respectivament.
Ferrer. Dissetè llinatge en presència a
Bescanó. Prové d’un nom d’ofici amb el
sentit de ‘qui treballa el ferro’ i se’l pot
trobar escrit de diverses maneres, en singular o plural: Ferré, Farré, Farrer, Ferré, Farrés... Es tracta del cognom situat a
la trenta-sisena posició en l’àmbit català,
amb 31.133 portadors, que ascendeix, però, al lloc vint-i-dosè a la província i al
vint-i-tresè a la comarca, amb 4.680 i
1.156 freqüències respectivament.
Boada. Cognom català també d’origen
incert al qual se li donen dos possibles
ètims, el primer del llatí medieval bova-

ta ’lloc de bous’, que apareix amb les formes boata i boada amb el significat de
‘servei a prestar llaurant’, i un segon del
català boada, ‘cambra superior del forn
de coberta voltada’, relacionat amb el
castellà bóveda i, per tant, amb el llatí
vulgar volvita ‘volta’. Es tracta del quatre-cents vuitantè cognom més freqüent
a Catalunya, amb 3.952 freqüències, que
passa a ser el cent cinquanta-vuitè a la
província de Girona, amb 1.048 posseïdors, i el noranta-dosè al Gironès, amb
396 freqüències.
Prat / Prats. Cognom català provinent
del nom comú llatí pratum, un cognom
que ha originat una bona colla de topònims. Es tracta del cognom número cent
vuitanta-sisè a nivell nacional català,
amb 9.196 freqüències, que decendeix al
lloc cent vuitanta-novè a la província de
Girona, amb 889 portadors, i al dos-centè a la comarca del Gironès, amb 226.
Tanmateix, això varia si hi afegim la forma singular Prat, ja que la tenen 12.426
portadors a tot l’àmbit català, 2.238 a la
província de Girona i 464 a la nostra comarca, és a dir, que, si sumem els dos llinatges, el total de portadors a Catalunya
és de 21.622, acostant-se al lloc número
seixantè del total.
Alsina / Alzina. Es tracta d’un cognom
català provinent del substantiu llatí ilicina ‘alzina’, que és el nom de l’arbre que fa
aglans, que també s’anomena dialectalment aulina. Es tracta del llinatge número dos-cents quaranta-quatrè a l’àmbit
català, amb 8.124 portadors, dels quals
només en quaranta-cinc casos s’escriu
normativament amb –z, que ascendeix,
però, al noranta-sisè lloc a la província de
Girona (1.497, i només set amb la forma
normativa) i al vuitanta-novè al Gironès
(401 i 2.409 freqüències, i només quatre
amb la forma normativa).
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