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POBLE EN VIU
Els bolets com a rerefons d’un merescut
homenatge a Emili Patiño
El diumenge dia 24 d’octubre el Grup
Boletaire Bescanoní va celebrar la
vintena exposició de bolets
’i el dia 7 de novembre, la cuinada
i degustació de bolets
Amb aquestes dues mostres pretenen
donar a conèixer bolets autòctons
i altres productes de la temporada
Aquest any, la comissió organitzadora volia potenciar el
Boletus aereus, el siureny, també anomenat siurol, siureny o sureny, un comestible excel·lent de color marró i
de carn blanca que es troba majoritàriament en alzines,
suros i castanyers. El Grup Boletaire també va organitzar una mostra gastronòmica, amb més de cinquanta
receptes culinàries a base de bolets cuinats de forma
tradicional però també amb plats innovadors.
Amb motiu de l’exposició de bolets, l’Ajuntament va
voler aprofitar l’acte per retre un homenatge a Emili
Patiño, president de l’associació del Grup Boletaire de
Bescanó.
L’alcalde va fer un parlament en què va destacar la feina feta durant aquests vint anys d’exposició i va donar
les gràcies a tota l’associació, però molt especialment a
l’Emili Patiño, per haver estat l’impulsor indiscutible
dels amics dels bolets.
Com a record li van entregar una reproducció dels
gegants del poble. D’aquesta manera l’entitat municipal
simbolitzava el reconeixement pel seu treball, la seva
dedicació i la seva estima al poble de Bescanó durant
aquestes últimes dècades.

Emili Patiño rep de mans de l’alcalde, Xavier Soy, un petit obsequi.La
Sala Polivalent va ser el marc de la vintena cuinada i degustació de
bolets. Fotos: Salvador Fàbrega.

Monòlegs, marxa de BTT i Nadal a La Torre
Per Ivan Coca
El mes d’octubre passat vam organitzar la 2a Marxa
Gironina de BTT entre policies i bombers. La marxa
consistia en dues rutes, de 35 i 18 km. A l’arribada
vam donar un obsequi i un bon esmorzar a tots els
ciclistes
Cal dir que aquests mesos de fred hem tingut i tindrem un monòleg mensual, els quals podreu gaudir i veure’ls publicats a
l’agenda mensual de la Sala. El dia 21 de novembre vam poder
gaudir de l’actuació d’Angelito el Largo. Aquest madrileny ens
va fer passar una bona estona amb les seves dosis d’humor.
A més, per Nadal també hem programat activitats com ara el
Karaoke Nadalenc per a la nit de Nadal o el cagatió sorpresa,
amb diferents sortejos de premis amb cada consumició.I per
acabar l’any ve la festa de cap d’any a la Sala La TORRE. No us
la perdeu! Ja podeu reservar la vostra entrada per sopar i la
festa.
Des de l’organització de la Sala us desitgem bones festes!

La Marxa de BTT entre bombers i policies. Foto: E. Rubirola.
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Jaume Noguer,
campió provincial de becada
Per Jaume Noguer i el Club de Caça de Bescanó

Sóc un gran aficionat a la
cacera, però la becada
concretament és
apassionant perquè encara
tens la sensació d’estar
caçant una peça
autènticament salvatge.
Aquest fet es demostra
amb l’evolució que ha
tingut, molt més esquerpa
durant els últims anys

bat fins aquí. Va ser la Tata qui em va
ensenyar que sense passió i esforç és
molt difícil trobar becades. Més endavant vaig fer fer criar la Tata amb
un bretó d’en Xico, i va tenir
set cadells, dels quals em
vaig quedar la Cuca, una de
les millors gosses que tindré mai. Amb ella vam viure escenes de caça realment
inoblidables; amb ella vaig

La becada o polla brina és una au molt
solitària i que emet dos crits diferents.
Aquest ocell té el bec molt llarg i el plomatge és de color castany al dors i
groguenc a les parts inferiors, i té
unes bandes de color negre darrere
el cap. Gràcies a aquesta coloració,
que es confon amb la del medi, i
als seus costums tranquils i poc
sorollosos, passa desapercebuda al
bosc. L’època de la becada és de
novembre a mig febrer.
A la cuina, la seva carn és molt
fina i saborosa. Per aquest motiu
és una de les aus més apreciades en
la gastronomia, sobretot guisada
amb armanyac o brandi, i fins i tot
la podem trobar com a paté o mousse.
En la cacera de la becada és imprescindible la tasca del gos. Jo vaig començar
amb un gos de raça bretona que em va
donar en Joan Blanch de Bonmatí, del
restaurant Can Jans. Li vull agrair des
d’aquí aquest regal, ja que, sense
aquesta gossa, la Tata, no hauria arri-

ser dues vegades subcampió provincial. Actualment té disset anys i està
jubilada.
Posteriorment va venir en Murri, un
setter anglès que vaig comprar al País
Basc i amb el qual caço actualment. Les seves principals
virtuts són la seva fortalesa
física i el seu bon olfacte;

En Jaume, amb el seu gos Murri.
Foto: Ester Rubirola.

XIV Campionat Provincial de Becada
El dissabte 30 de gener d’enguany es va celebrar el Campionat Provincial de Becada i el guanyador va ser el bescanoní Jaume Noguer i Casademont. El campionat es va celebrar en un vedat de Caldes de Malavella, en els terrenys de Can Croses, i
hi van participar 24 caçadors. En Jaume va ser el campió amb dues becades. En total, només es van capturar cinc becades.
L’anècdota va ser que una estava anellada amb el codi «DIS MUSEUM PARIS GY. 90573»: la becada era una femella que
havia estat anellada feia gairebé un any, concretament el 23 de febrer de 2009, al municipi de Neroude-sur-Doce, a 444
quilòmetres del municipi on es va capturar; és a dir que va portar l’anella durant 341 dies.
El pròxim campionat provincial se celebrarà als terrenys del vedat de Bescanó, aquest mes de gener. Desitgem que en Jaume tingui la mateixa sort.
El 18 de desembre es va disputar el campionat d’Espanya, i en Jaume hi representava Bescanó i la Federació Territorial de
Girona. El campió d’Espanya és el que podrà anar al Campionat Europeu de Becada.
Des d’aquí volem felicitar en Jaume per aquests èxits i pels que, segur, li han de venir. Ànims i molta sort, Jaume!
4

POBLE EN VIU
té vuit anys i està en el seu millor
moment. Amb ell vaig ser subcampió
provincial i aquest any he sigut campió
provincial. Per acabar l’apartat de gossos, aquest any m’he comprat un setter
anglès, en Taques, que té un any, per
tal de començar a iniciar-lo a la cacera.
Els meus inicis com a caçador van ser a
Bescanó, i els consells i l’experiència
dels meus companys de cacera em van
ajudar molt. De ben jovenet caçava
amb en Gregori Rubirola i posteriorment amb l’Enric Collell, en Josep
Collell, en Baldiri Torres... Amb ells
hem compartit molt bones estones de
cacera i de taula tot sopant a La Barca
de Bescanó. Gràcies a en Josep Collell
vaig entrar a l’extens vedat de Sant
Esteve de Llémena, del qual em va
ensenyar molts racons.
Personalment, crec que hi ha tres factors importants a l’hora de caçar: un
bon gos, tenir una bona forma física i
sort. Cal remarcar que la cacera de la
becada no és gens fàcil al principi, ja
que pots caure en l’avorriment i en el
desencís quan tens poques possibilitats
d’èxit de trobar becades.
Vull donar les gràcies a la gent que
m’han acompanyat en aquest campionat com a jutges, ja que sense ells no hi
hauria pogut participar. Els meus jutges han sigut l’Andrés Quiñones, en
Pere Quiñones, en Miquel Noguer i l’Isidre Bustins. Moltes gràcies a tots!
També vull donar les gràcies al president, Josep Blanquera; a en Josep
Xifre, i a tota la junta de la Societat de
Caçadors, per haver-me facilitat els tràmits per poder participar en els campionats.

Nous serveis
de Càritas
Per Càritas Parroquial
de Bescanó

Un dibuix de becades.

Finalment, vull destacar la importància
que va tenir per a mi veure des de ben
petit el meu avi Met i el meu pare,
Miquel, anar a cacera i començar-me a
impregnar d’aquest bonic esport. També vull agrair l’ajuda, des de sempre, en
la cura i l’alimentació dels gossos de
tota la família, especialment la de la
meva mare, Júlia.A tots ells els dedico
aquest campionat.
Deixant de banda la cacera de la becada, com he mencionat al principi també he practicat altres tipus de cacera,
com ara la del senglar i la del conill.
Aquesta, especialment, la trobo molt
entretinguda. De tant en tant, acompanyo l’Enric Collell i en Jaume Cervià, que disposen d’una bona conilla
del conill, i realment és una cacera
molt maca.
Per acabar, voldria fer una defensa de
la cacera general, que està mal vista per
molta gent. És una activitat ancestral,
sense la qual l’home no hauria pogut
evolucionar, ni tan sols sobreviure. Per
això crec que, ben practicada, es
mereix un respecte.

Càritas Parroquial de
Bescanó us informa
dels nous serveis i
dels horaris
ALIMENTACIÓ:
Atenció a les persones derivades
dels serveis socials, quinzenal o
mensual (obert de 5 a 6 de la
tarda).
SERVEI DE ROBA:
Obert cada dimecres de 5 a 6 de
la tarda. Recollida de roba neta i
planxada. Venda a baix preu (accessible a tothom).
ALTRES SERVEIS:
Visites a majors de 70 anys que
ho demanin expressament. Dirigit a persones que viuen soles i
que tenen escassos recursos econòmics.
TALLER DE COSTURA (servei gratuït):
Pensat per a persones empadronades a Bescanó interessades a
aprendre les coses bàsiques i
mancades de diners per pagar
una professora.

Neteja
dels boscos
El Club Esportiu de Caça de Bescanó, a banda de les activitats pròpies d’aquest grup, un
cop l’any organitza unes jornades de neteja
dels boscos del municipi.
Els abocadors incontrolats de deixalles són
fruit de la deixadesa i de la manca de civisme d’algun irresponsable, o d’alguns irresponsables, que llencen al bosc el que els fa
nosa en comptes de fer-ho a les deixalleries.
Aquesta actitud, cada vegada més freqüent,
perjudica greument el bosc i la natura.
Des d’aquí volem fer una crida al civisme i al
respecte per la natura perquè tots en puguem gaudir.
L’equip de caçadors voluntaris encarregat de la neteja dels boscos.
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Aquesta vegada el Casal d’Avis ha fet
una excursió en autocar al Tirol
Per Neus Salvadó
Entre els dies 12 i 18 del mes de setembre passat, un grup de membres del
Casal vam sortir de viatge per conèixer el Tirol. Aquesta nova aventura ens va
portar a diferents paisatges i ciutats de Suïssa, Àustria i Alemanya
La primera etapa tenia com a final
Berna (Suïssa), on ens vam aturar
només per sopar i dormir. La jornada
següent ens vam desplaçar al llac
Constança per tal de visitar l’illa de
Mainau, on es cultiven tot tipus de
plantes exòtiques, tropicals i cactus. Al
mes de setembre l’atracció principal
eren les més de 20.000 dàlies (de 240
tipus diferents), les 1.200 espècies

diferents de roses i la impressionant
col·lecció de 3.000 orquídies. Una
vegada finalitzada la visita a Mainau, i
ja de vespre, vam arribar a Thaur, on
passaríem les quatre nits següents.
L’endemà molt de matí ens vam dirigir al castell de Neuschwanstein, a
Baviera (Alemanya). Es tracta d’un
castell de «conte de fades» construït

pel rei Lluís II (l’anomenat rei Boig) i
visitat per més d’1,3 milions de persones a l’any. Després de dinar vam
pujar al famós funicular de Hungerburg a Innsbruck, que connecta el
mateix centre de la ciutat amb les pistes d’esquí.
L’etapa següent del nostre viatge va
ser Salzburg, on vam contemplar la
fortalesa de Hohensalzburg, situada a
119 m sobre la ciutat i on s’accedeix en
funicular. Es tracta de la construcció
d’aquest tipus més gran i més ben
conservada d’Europa. Al mateix indret
vam visitar el palau de Hellbrunn, joia
arquitectònica dotada d’un parc
esplèndid que té els jocs d’aigua com a
principal atractiu. Com a curiositat cal
destacar que part d’aquests jardins es
van utilitzar en la filmació de la
pel·lícula Sonrisas y lágrimas.
L’endemà, després d’esmorzar, vam
visitar Innsbruck, posant especial
atenció en el palau imperial de Hofburg, el més important d’Àustria després del de Viena. Seguidament, vam
pujar al trampolí de salts de Bergisel,
símbol de la ciutat d’Innsbruck. Situat
a la muntanya de Bergisel, és el més
modern del món i és conegut pels seus
47 m d’altura i perquè ofereix una vista panoràmica de 360º. Després de
dinar vam visitar uns pobles típics del
Tirol engalanats amb gran profusió de
flors i que ens van deixar una
excel·lent impressió donada la seva
bellesa.
I així vam arribar al final del nostre
viatge. El dia següent i ja de tornada
cap a casa, vam fer una aturada per
dinar a Sirmione i vam continuar el
viatge fins a Gènova, on ens vam quedar a dormir.
L’endemà ja vam arribar a Bescanó,
després d’haver fet una parada tècnica
a Aix-en-Provence per dinar i estirar
una mica les cames.

El grup de bescanonins i una gran partida d’escacs. Fotos: Neus Salvadó.
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Tothom qui ho desitgi pot veure les
fotografies a: http://picasaweb.google.com/bescanocasal/VIATGEALTIROL#
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6a trobada de matrimonis
Per la Comissió organitzadora

El 3 d’octubre passat vam celebrar per sisena vegada la trobada de matrimonis
casats a la dècada dels seixanta i setanta, fills de Bescanó o que hi estan
empadronats
La festa es va iniciar amb una interessant
visita guiada al Museu del Castell de Peralada, on al final no hi va faltar una copa
de cava. Va seguir el dinar a Can Pau de
Cantallops, amb ball a la discoteca del
mateix restaurant.
Aquest any hi va haver la novetat de la
renovació d’una part dels integrants de la
comissió organitzadora de la festa. A les
acaballes del dinar i després d’obsequiar
totes les parelles assistents, es va homenatjar aquestes persones que formaven
part de la comissió.
A la foto es pot veure el present que se’ls
va fer en senyal de reconeixement per la
cura que havien posat en l’organització de
la festa els cinc anys anteriors.
Tot va sortir com s’esperava. Els assistents, satisfets i els organitzadors, contents i esperant que per molts anys tots
plegats puguem celebrar aquesta diada de
joia i germanor i que ja comença a ser una
tradició més del nostre poble.
Junts anem passant els anys
La teva mà amb la meva,
Que fàcil és caminar
Encara que hi hagi tempesta.

El grup d’homenatjades aquest any.

Vilanna va celebrar la seva festa major,
en honor de sant Mateu, els dies 18 i 19 de setembre
La pluja va impedir fer la festa
al pla de l’església com es
tradicional i es va traslladar a
la Sala Polivalent de Bescanó
Allà s’hi van instal·lar els inflables
per a la mainada i s’hi van fer les sardanes i el sopar de germanor, que va
aplegar més de dues-centes persones. Un ball de fi de festa a càrrec del
grup musical Tu rai! va amenitzar la
jornada. Aquest any, com a novetat,
es va organitzar un joc de paintball
que es va dur a terme en uns camps
del pla de Vilanna i que era obert a
joves i adults.
La festa es va tancar diumenge amb
una missa solemne i un vermut.

Alguns dels participants al paintball. Foto: Jordi Bosch.
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Estanyol, escenari de la pel·lícula
«Passi el que passi»

Per Rosa Torrijos

L’Àlex (Marcel Tomàs, de la companyia Cascai Teatre) i Carlotta Bosch (model i actriu
resident a Nova York) són els protagonistes d’aquesta comèdia «indie» catalana,
rodada durant els mesos de març i agost a Estanyol, Aiguaviva i Bescanó
L’Àlex és un guionista que està escrivint un guió molt personal: la història
d’un cap de setmana en què es va proposar fer quatre vegades l’amor amb la
seva dona. Però la seva filla, una festa i
els seus amics i amigues no li ho posaran gens fàcil a l’hora d’assolir el seu
objectiu.

cipi privilegiat. I volíem que el film fos
maco estèticament, que respirés la
bellesa de l’entorn rural com en moltes
pel·lícules, comèdies, italianes o franceses de tipus rural. Per una altra banda,
la proximitat de la nostra productora a
Aiguaviva i la troballa del mas Grau a
Estanyol també va ser determinant.

Tinguem en compte que el mas és la
casa dels protagonistes del film i també
va ser la casa on va viure tot l’equip
durant el rodatge».
Esperem poder veure ben aviat el film a
la gran pantalla i que molts descobreixin aquesta petita Toscana estanyolenca a través de Passi el que passi.

L’estrena de la pel·lícula està prevista
pels volts de maig. De moment l’objectiu és créixer 2.0, és a dir donar a
conèixer el film a internet i en altres
mitjans. L’espai del Facebook
www.facebook.com/passielquepassi té
més de 4.000 fans, que s’hi han afegit
en poc més de dues setmanes. «Es pot
dir que no tenim pressa per estrenar, ja
que pensem que és millor, lentament,
fer aquesta promoció pausada», explica
el director.
El director del film, Robert Bellsolà
(Aiguaviva Films), va escollir el mas
Grau d’Estanyol i el restaurant Mas
Casilda de Bescanó per a l’enregistrament d’aquesta comèdia tan divertida.
Segons Bellsolà, «Estanyol és un lloc
preciós, molt semblant a la Toscana italiana, que tan famosa és però que no té
res a envejar a l’entorn d’aquest muni-

Fotograma de la pel·lícula Passi el que passi a Estanyol. Foto: Aiguaviva Films

Marxa popular i festa d’Estanyol
El mes de novembre passat Estanyol ens convidava a dues cites importants, la marxa popular i la festa
major dedicada al patró del poble, sant Andreu

Estanyol va acollir prop de 600 persones en aquesta
nova edició de la marxa popular, en què participants
de tot arreu van poder gaudir de dues rutes marcades i
un bon esmorzar que la comissió de festes va preparar
amb molta cura i abundància.
L’últim cap de setmana del mes va ser el torn de la festa, que es va iniciar amb un taller de cuina a càrrec de
Nuri Lladó. El dissabte, sota la vela i amb la calefacció
a tot gas perquè cap convidat passés fred (i així va
ser!), vam poder gaudir del sopar popular i el concert
de La Vella Lola, que va entusiasmar a tots els assistents.
El diumenge, el sol d’hivern va acompanyar-nos per
poder celebrar el ball dels gegants, un mercat d’artesans, la mostra de puntaires, els inflables, les sardanes
i l’ofici solemne acompanyat per Coral Josep Ruhí.
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Ballant sardanes per la festa major. Fotos: Pere Magrià

POBLE EN VIU
Segon campionat de bèlit a Bescanó
Per l’Associació d’Acció Cultural La Miquela

Els dies 2 i 3 d’octubre, l’Associació d’Acció Cultural La
Miquela va organitzar el segon Campionat de Bèlit de
Bescanó. Hi van participar nou equips: Can Barraca,
Desibèlits, Els Bons, Belitaires, Taronges i Els
Arreplegats, vinguts de diferents llocs dels Països
Catalans, i Límit7, Els Miquelets i Trullàs Independent,
que són del nostre municipi (i, pel que sembla, només
de moment)

Es van fer tres grups de tres equips, i els
primers de cada grup van ser els que el
diumenge van competir per ocupar els
llocs primer, segon i tercer.
La classificació va ser la següent:
Pimer, Can Barraca. Segon, Desibèlits i
tercer, Els Bons. Màxim canador: Jordi Bosch (Bèstia Límit7). Màxim
escapçador: Miquel Gil (Can Barraca).
Equip més simpàtic: Els Arreplegats.
Els dos dies que va durar el campionat,
l’organització va deixar a tothom que ho
volgués material per tal de poder practicar aquest joc de carrer que sembla que
s’està recuperant a les nostres comarques.
El diumenge ens van visitar uns gallecs i
ens van explicar que a Galícia hi ha molta afició a un joc semblant que es diu la
billarda.
Gent gran del poble ens comentava que
ells de petits hi jugaven i es feien les
canes i els bèlits amb talls de pals que
trobaven pel bosc.
Va coincidir que l’Agrupament Escolta
Pare Claret de Girona acampava pels voltants de Bescanó i van venir a animar el
seu equip, Desibèlits, fent molta gresca.

Can Barraca, l’equip guanyador del 2n campionat de bèlit. Foto: AAC La Miquela.

El tradicional dinar de germanor
Per l’Associació Gent Gran de Bescanó

Després de les vacances d’estiu, durant el mes de setembre es van preparar el curs
d’arts aplicades, altres labors i algunes excursions
De l’estiu cap aquí cal destacar la Festa
de Germanor celebrada a l’hotel La
Terrassa de Platja d’Aro, que va esdevenir una autèntica diada de germanor
com ens mostra la fotografia del brindis col·lectiu.
En celebrar la nostra festa al setembre,
l’excursió mensual es va fer el 29 d’agost, que va servir per tenir un record
històric amb el títol Espai i memòria
de l’exili. Entre diferents activitats,
destaca la visita al monument a la
Retirada, a coll de Belitres, i al monument a Walter Benjamin a Portbou.
A l’octubre, temps de tardor, panellets
i castanyes, res millor que una excursió
per fonts, boscos i esglésies del Montseny, al santuari de Sant Martí del
Brull, a Viladrau i a Sant Hilari
Sacalm.

Durant aquests mesos també s’han fet
excursions a París, del dia 1 al 5 d’agost; a Luchon per la festa de les flors,
els dies 22 i 23 del mateix mes, i pel
pont de la Diada, pel cor dels Pirineus:
Añisclo, Bielsa, Amsa, etcètera.

Per acabar la temporada de tardor, pel
pont del Pilar es va visitar la bonica
regió francesa del Perigord.
Aquests dos últims mesos de l’any s’ha
fet un taller preparat i dirigit especialment per decorar la llar per Nadal.

Brindis col·lectiu
al restaurant La Terrassa.
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Concert de Santa Cecília

Per Coral Josep Ruhí

El 20 de novembre passat, per celebrar la festa de Santa Cecília, la Coral Josep Ruhí va
organitzar un concert amb el suport de l’Ajuntament de Bescanó, a qui agraïm molt
sincerament la col·laboració i ajuda que sempre dóna a la coral
Tot i que l’escenari habitual de les nostres actuacions és el temple de Sant
Llorenç, aquesta vegada vam escollir
l’església de l’Assumpta, ja que va coincidir amb la visita pastoral del senyor
bisbe a la parròquia. Ens vam sentir
molt honorats de poder actuar davant
el bisbe.
A més, hem d’afegir que en aquesta
ocasió vam poder comptar amb l’actuació d’una coral invitada, la Coral Alzina
d’Alcarràs (Lleida), uns nous amics que
hem fet i que retrobarem a la primavera quan els tornem la visita.

Solé i Perich, Sant Llorenç. Un cop acabat el dinar, ens vam acomiadar. En tot
moment es van sentir molt ben acollits
i ens van agrair totes les atencions
rebudes.
Quant a les actuacions que hem fet
aquest any hi ha, entre altres, la cantada de caramelles a Sant Julià de Vilatorta, un concert a Palamós, al Coll, a
l’Exposició de Flors de Girona, a Castell
d’Aro, la missa de festa major de Sant
Llorenç al nostre poble, l’actuació al
geriàtric Maria Gay, l’ofici solemne en

honor de sant Andreu a Estanyol i, el
dia 26 de desembre, el tradicional concert de Sant Esteve, que com sempre
tanca les nostres actuacions anuals.
No podem oblidar-nos d’esmentar la
castanyada que, com cada tardor, fem a
Constantins. Una diada en plena natura, on, a més d’un bon dinar i castanyes, no hi va mancar bon humor,
harmonia i germanor, tres característiques que identifiquen la Coral Josep
Ruhí.

Abans del concert, l’alcalde, Xavier
Soy, els va donar la benvinguda i els va
agrair la visita a Bescanó, i posteriorment els va fer entrega d’una reproducció dels gegants del poble, en Llorenç i
la Miquela, cosa que els visitants van
apreciar molt.
L’endemà vam anar tots junts a fer una
visita guiada pel nucli antic de Girona
perquè coneguessin una mica la ciutat.
Després vam anar a dinar a Banyoles; a
les postres els vam obsequiar en nom
de l’Ajuntament amb un exemplar del
llibre Cants i rialles de la Coral Josep
Ruhí i un altre llibre dedicat a la història de Bescanó amb el temple de Sant
Llorenç com a referent, escrit per Lluís

Concert de Santa Cecília a l’església de l’Assumpta.

La Biblioteca disposa de Wi-Fi

Per la bibliotecària

A la Biblioteca, les noves tecnologies permeten estar connectat gratuïtament a
internet amb el sistema Wi-Fi. A més, la Biblioteca segueix fomentant la lectura
entre els joves programant com cada any contes. I també ha fet entrega dels premis
de la tercera edició de la Bibliocursa.
El dia 22 d’octubre es van entregar
els premis de la 3a Bibliocursa de
Bescanó coincidint amb L’Hora del
Conte. Aquest any hi ha hagut pocs
participants, però han llegit molt: 62
llibres en total. Els guanyadors
aquest any van ser: Laia Geli, Marta
Angelats, Aina Busquets, Clara Angelats i Marc Martín.
Aquest curs 2010-2011 continuem
organitzant L’Hora del Conte, i abans
de finalitzar l’any haurem contat:
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Una castanyada de por amb Joan
Boher, Contes amb teca amb Elena
Ballester, Contes d’humor amb en
Roger, i Per Nadal cada conte al seu
corral amb Va de Contes.
Aquest setembre hem tingut novetats
a la biblioteca: tenim zona Wi-Fi.
Tant a dins de la biblioteca com a tota
la plaça de les Nacions, tots els usuaris que vinguin amb el seu portàtil
poden treballar lliurement connectats
a internet. Una millora que des de la

Biblioteca valorem molt positivament.
I també continuem amb el servei de
préstec interbibliotecari: amb el carnet de la Biblioteca de Bescanó es pot
anar a qualsevol biblioteca de Catalunya i sol·licitar un préstec.
I també des de Bescanó podem
sol·licitar llibres de qualsevol biblioteca i en 15 dies els tenim aquí i l’usuari els pot utilitzar.

POBLE EN VIU
Les tradicions al Club Patinatge Bescanó
Per Club Patinatge Bescanó. Eva Maria Moreno

Ja fa gairebé un trimestre que hem començat a rodar. Novament l’activitat del Xuli-patí
ha engrescat més nens i nenes a provar el patinatge. L’escoleta va creixent i el grup de
les grans ja prepara nous xous amb què ens sorprendran a final de curs
A l’escrit publicat a l’edició passada
vam fer una descripció dels valors que
per a nosaltres aportàvem amb la
pràctica del patinatge. Avui us volem
presentar una nova vessant, que és
com apostem pel manteniment de les
tradicions pròpies de la nostra cultura
tant a través de la participació del
club en els actes populars com amb la
celebració de festes i costums propis
del nostre país a dins del club mateix.

participant en la rua.

A la tardor ja és tradició reservar-nos
un dissabte per coure les castanyes;
aquest any, a més a més, s’ha arrodonit amb un dinar improvisat. Un any
més també s’ha organitzat una sortida
a les Fires de Girona per als nens i
nenes de l’escoleta, acompanyats per
les seves monitores i unes quantes
integrants del grup de les grans. S’ho
van passar pipa! I l’organització de
l’activitat va ser perfecta.

Com veieu, a part del temps destinat

I a l’estiu, colònies! Aquesta va ser
una novetat del curs passat. Durant
tres dies del mes d’agost un grup molt
nombrós d’integrants de l’escoleta
van gaudir d’unes colònies. Novament
es va comptar amb la implicació del
grup de les grans, que amb esforç,
responsabilitat i una gran dosi
d’il·lusió van organitzar tres dies
intensos d’activitats variades.

als entrenaments, la preparació i la
participació en competicions, l’organització del festival de fi de curs, etcètera, també en destinem a
passar-nos-ho bé.
Som un club actiu. Som una gran
família que tenim nous projectes i ens
agrada pensar en la idea que aquesta
família s’anirà ampliant cada vegada
més. Per tant, us volem animar a formar part d’aquesta família.
Acosteu-vos al Club!

També ens agrada celebrar el Nadal i,
com si d’una família es tractés, entre
els patinadors es prepara un tió. I
com a club també estem implicats en
l’organització de la Quina de Bescanó.
Per Carnestoltes mostrem a la resta
del poble les nostres millors «gales»

A les Fires de Girona! Foto: CPB.

Rasca i guanya!
Aquest últim trimestre de l’any l’Associació de
Comerços i Serveis de Bescanó ha estat molt activa
fent sortejos, celebrant la festa del comerç i
distribuint targetes «rasca-rasca» amb premis de fins
a 3.000 euros
A finals de setembre l’associació va
tornar a programar la Festa del
Comerç, una iniciativa que va néixer
l’any passat amb la finalitat de
donar-se a conèixer d’una manera
lúdica. En aquesta segona edició,
petits i grans van poder passar l’estona jugant a jocs educatius, saltant
als inflables i sopant a la fresca.

Una família jugant a la Festa del Comerç.
Foto: Rosa Torrijos.

Per Nadal, la mateixa associació ens
ha proposat uns rasca-rasca amb
premis valorats en 100 euros i 20
euros, amb un total de 3.000 euros
en premis. Per poder-hi participar
només ha calgut fer les compres de

Nadal i Reis als comerços associats,
i aquests han obsequiat els seus
clients amb butlletes rasca-rasca.
D’aquesta manera, 93 persones han
pogut gaudir d’aquests premis.
A més, cada quinze dies, l’associació
fa un sorteig de vals de descompte
per valor de 30 euros a un establiment associat diferent cada vegada.
Actualment ja porten quasi 500
euros regalats en total. Per poder
entrar en aquest sorteig només cal
disposar de la targeta fidelització i
tenir una mica de sort.
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POBLE EN VIU
Campionats de tennis a Bescanó
El dia 21 de novembre es va celebrar el primer torneig de tennis infantil,
que es va repartir en dues categories
En la primera categoria, en què van
jugar nens i nenes d’edats de 6 a 8
anys, va resultar campió l’Esteve
Matamala i subcampiona, la Clara
Comerma.
En la segona categoria van jugar nens
i nenes d’edats d’11 a 14 anys, i van
quedar guanyadors la Nora Massaneda (campiona) i en Martí Vall (subcampió), i els classificats tercer i
quart van ser l’Ernest Capdevila i en
Raúl Sánchez.
També cal mencionar que el mes de
juliol passat es van celebrar les finals
del segon torneig de tennis individual, i hi van jugar dos grups. En el grup
A van esdevenir campió en Carles
Seres i subcampió en Jonathan Carvajal. En el grup B, el campió va ser
en Toni Carvajal, i en Jordi Bosch va
quedar en segona posició. Els trofeus
es van entregar després del sopar
conjunt amb tots els participants.

Els campions del torneig celebrat el novembre passat.

Us convidem i us animem a participar en la propera lliga i els tornejos
que s’organitzaran al gener. Ens ho
passarem molt bé!

Per a més informació:
tennis.bescano@gmail.com
o bé:
tennisbescano.blogspot.com

Presentació de la nova temporada
del Club de Bàsquet Bescanó
El mes d’octubre passat va tenir lloc la presentació de la nova temporada
del Club de Bàsquet Bescanó i de la nova junta
Com a novetats més destacades, cal fer referència al canvi
de junta que ha tingut lloc en substitució de la que encapçalava fins ara Jordi Llach.
La nova junta la integren Pere Busquests com a president,
Quim Marcé com a vicepresident, Jordi Puig com a tresorer i Nuri Riu com a secretària.

Al llarg de l’acte es van presentar els diferents equips de
totes les categories del Club. Formen l’entitat deu equips,
des de preinfantil fins a sub-25, que agrupen uns 120
jugadors.
Esperem que puguem continuar gaudint dels èxits aconseguits en les temporades precedents.

Una imatge dels integrants del Club de Bàsquet Bescanó, temporada 2010-2011. Foto: Pere Magrià
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Consolidació de les polítiques de Joventut
Per Àngel Simón. Regidor d’Hisenda i Joventut

A punt de finalitzar aquest any 2010 i seguint les pautes que ens vam marcar des
de l’equip de govern com a objectiu per potenciar les polítiques de Joventut,
podem afirmar amb tota fermesa que la joventut del nostre poble ha trobat el seu
espai i la seva motivació en el grup JO+B, referent de molts dels joves en
l’organització d’un munt d’activitats diverses
La nostra premissa és continuar
donant suport, com ja hem estat fent
des del 2009, a les figures del tècnic
de Joventut i el dinamitzador juvenil,
perquè puguin seguir proporcionant
al nostre jovent totes les eines i recursos que facin de Bescanó un poble
actiu i dinàmic quant a polítiques de
Joventut.
Aquest any hem estat capaços de
mobilitzar al voltant de 60 nois i noies
de 12 a 17 anys que han participat
activament en l’elaboració dels diferents programes i activitats que ells
mateixos s’han proposat realitzar.
Així, doncs, podem afirmar que s’han
consolidat activitats com les acampades, les sessions de cinema, la gran
participació del nostre jovent a l’Estiu
Actiu, i, alhora, s’han estrenat noves i
divertides propostes, com per exemple el paintball, el submarinisme, el
piragüisme, etcètera, amb un notable
èxit de participació.
Creiem que aquest és un bon camí a
seguir, implicant els nostres joves en
activitats de treball i comunicació en
equip, en què puguin aportar la seva
visió i fomentar el seu desenvolupament personal, amb valors com ara la
responsabilitat i la implicació en el
grup.
Encara ens queda molt per fer, per

Sala de Joventut La Torre, en ple funcionament. Foto: Ester Rubirola.

aquest motiu seguirem donant suport
a les actuacions destinades al nostre
jovent, proporcionant en la mesura
que sigui possible un espai més personalitzat dins del local de Joventut per
tal de promoure altres temes com són
ara educació-formació, salut, habitatge i orientació laboral o professional,
així com un espai de reunions i de
cartelleria informativa.

Eleccions al Parlament 2010
a Bescanó
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament
de la Generalitat celebrades a Bescanó
el 28 de novembre del 2010:
Cens
Vots
Abstenció
Nuls
Blancs

3.384
2.279 (67,35%)
1.105 (32,65%)
25
67

Només em queda agrair a tot el
col·lectiu de joves que integren el
JO+B la seva col·laboració i participació animant-los a continuar intervenint activament en totes les activitats
lúdiques, esportives o culturals que
vulguin realitzar d’ara en endavant.
Des de l’Ajuntament els donarem tant
suport com faci falta.

CiU

1.099

48,76

ERC

229

10,16

Rcat

201

8,92

PSC

184

8,16

SI

155

6,88

ICV-EUiA

110

4,88

PP

94

4,17

EV-GVE

28

1,24

CenB

23

1,02

PXC

21

0,93

Cs

17

0,75
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Entre les bambolines d’El Teatre

Per Rosa Torrijos

El Teatre Bescanó s’ha convertit en un espai obert tant a professionals com a
companyies, però sobretot és un escenari on els nostres artistes locals poden
projectar les seves obres, assajar els seus projectes, i on els bescanonins podem
gaudir de bon teatre
Encara no fa un any que el teatre va
reobrir les seves portes, però durant
aquest temps la direcció ha treballat
de valent per no només consolidar
aquest espai escènic amb grans projeccions, sinó també per donar cabuda
als nostres artistes.
Per aquest motiu, Nando Massaneda,
Tati Cervià, Toni Pujol, Eva Rigau, la
companyia Traspunt Teatre i ara la
nova companyia Alba Nova, han pogut
projectar les seves obres damunt de
l’escenari i gaudir del caliu del públic
de casa.
A banda, aquest espai serveix per acollir cada setmana els assajos de les
companyies locals i el grup de teatre
de l’Escola de Teatre del Gironès.
Espai obert amb Sergi López i
Miquel Gallardo
Després de les dues actuacions del
Temporada Alta, Non Solum de Sergi
López i Don Juan, història amarga de
mi de la Companyia Pelmànec, el
públic assistent va poder conversar
amb els dos actors protagonistes. D’aquesta manera els assistents es poden
apropar una mica més a l’obra, al protagonista i al món del teatre.
Estada a El Teatre de Pla i
Comelade i la companyia
Mentidera Teatre
Albert Pla i Pascal Comelade s’han reunit per primera vegada per crear un
projecte en comú, Somiatruites.
Aquests dos artistes van escollir El Teatre Bescanó per poder crear aquest projecte, fer els assajos i les sessions de
fotos, i per aquest motiu es van
instal·lar durant unes setmanes al
nostre teatre. A més, TV3 va
gravar-hi algunes imatges
durant la sessió de fotos que
va dur a terme el fotògraf
David Ruano i que van
servir per a un reportage del programa Ànima del canal 33.

La companyia Mentidera Teatre també hi va estar uns dies assajant l’obra
Tot, guardonada amb els Premis
Masó.
Le Croupier,
a l’institut La Miquela
El cellerenc Carles Cors (Le Croupier)
va oferir una xerrada als estudiants de
l’institut La Miquela. En aquesta trobada va explicar el procés que segueix
una cançó des que s’escriu, es compon
i passa per la gravació, fins que arriba
al públic a través d’un CD, d’internet o
d’un concert. La xerrada va durar prop
de dues hores i els joves van poder
veure el resultat damunt de l’escenari
en el concert que va oferir Le Croupier
el diumenge 14 de novembre. I a més,
van poder gaudir d’un 50% de descompte en les entrades.
Maduixes per als més petits
Els nens i nenes de P3, P4 i P5 van
poder gaudir de l’espectacle de clown
Maduuuuixes a càrrec de companyia
La Bleda. En aquesta obra una pallassa molt divertida i tendra
explicava a través d’una
maduixera i altres
plantes el cicle de la
vida.

Beca Primer Acte
El dissabte 11 de desembre, a la Sala
La Planeta de Girona, va néixer oficialment la beca Primer Acte, que
convoquen conjuntament la Fundació
Casademont, l’Ajuntament de Bescanó i Temporada Alta, i que destina
30.000 euros a un projecte de producció teatral escrit en llengua catalana i adreçat a públic infantil o
familiar. El muntatge que resulti
guanyador s’estrenarà el novembre
del 2011 a El Teatre Bescanó, dins el
cicle Temporada Alta, i serà programat al TNC de Barcelona. El termini
de presentació d’obres es tanca el dia
31 de gener de 2011 i el veredicte es
farà públic el proper mes d’abril.
La Fundació Jaume Casademont, des
dels seus inicis, ha estat vinculada a
convocatòries culturals de Bescanó,
primerament amb els Premis Literaris i ara amb la convocatòria d’aquesta important beca destinada al públic
infantil i familiar, una franja que,
malgrat tenir un públic extens i consolidat, no disposava fins en aquest
moment d’una convocatòria tan
decidida, qualificada i quantificada com aquesta i amb el reconeixement explícit de grans
marques teatrals com són ara
Temporada Alta i el TNC.
El jurat de la beca Primer Acte el
formen Josep Domènech
(Temporada Alta), Quim
Marcé (director d’El
Teatre Bescanó), Bernat Puigtobella (TNC),
Francesc Rosell (tècnic
de teatre infantil i familiar) i Ferran Baile
(periodista especialitzat).

Nando Massaneda actuant damunt
l’escenari d’El Teatre Bescanó.
Foto: Pere Magrià.

14

INFORMACIÓ MUNICIPAL
Una nova passera sobre el riu Ter
uneix Bescanó i Sant Gregori
Fa unes setmanes es va construir
una passera sobre el riu Ter just al
darrere de la benzinera
Aquesta passera serveix per al trànsit de camions que
han de treure els àrids de l’altre costat del riu, ja que
no poden passar pel mig del poble de Sant Gregori.
Aquesta era també una de les condicions de la llicència d’obres. Els camions han d’anar cap a Salt. L’altra
condició és que s’ha d’asfaltar, i comptem que d’aquí
a pocs dies es farà.
Aquesta passera, tot i ser privada, ha estat molt ben
acollida pels veïns de Bescanó i de Sant Gregori, ja
que s’han ampliat les possibilitats dels camins per
anar a caminar i per fer en bicicleta i connecta la nostra Via Verda amb la Via Verda del Llémena.
A partir d’ara treballarem per aconseguir que es pugui
quedar d’una manera definitiva perque es converteixi
en un lloc de passeig per a vianants i bicicletes. Per als
cotxes ja tindrem dos ponts que travessaran el riu, a
Bescanó i a Montfullà, quan es construeixi la variant
del nostre poble, que esperem que sigui molt aviat.
I, el que és més important, no ha costat ni un euro a
l’Ajuntament.

El passallís del Ter acabat. Foto: Ester Rubirola.

La nova creu de pedra a Montfullà
La nova creu de pedra i la
millor accessibilitat són
algunes de les millores
fetes a l’entorn de l’església
de Montfullà
Fa pocs dies que s’han acabat d’una
manera oficial les obres de millora de
l’entorn de l’església de Montfullà.
Només faltava la col·locació de la creu de
terme del pedró de l’església, i hi va quedar instal·lada el mes novembre. Feia
molts anys que la creu era una reproducció feta amb llauna i ara, amb el projecte
de la millora de l’entorn de l’església, s’ha
restaurat amb pedra.
Les obres han consistit a millorar l’accés a
l’església pel costat de darrere, des de la
urbanització, amb unes escales i una rampa per garantir l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda. També s’ha
ordenat tot l’entorn de l’església amb un
accés de vehicles per a l’entrada a l’església i al cementiri els dies d’enterrament.
El cost de les obres ha estat de 35.000
euros i ha estat finançat per l’Estat dins el
pla d’obres per als ajuntaments.

La nova creu de pedra i l’església de Montfullà. Foto: Ester Rubirola.
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ELS GRUPS POLÍTICS PARLEN
Entesa per Bescanó

El nostre municipi, vist des de Sant Grau
Bescanó vist des de Sant Grau ens ofereix una perspectiva real de les grans infraestructures que
estan envaint els nostres pobles: tota la MAT, la segona canonada d’aigua, la segona planta
potabilitzadora, el traçat de la variant, el pont pels àrids sobre el riu Ter...
Cap d’aquestes obres és necessària per
al poble, però ens genera unes servituds per a tota la vida i deixa unes petjades permanents sobre el nostre
territori
Per això us proposem que aixequem la
vista tots plegats, a vol d’ocell, des de
Sant Grau. El primer que trobem és
Vilanna.
A la foto veiem una perspectiva real de
la construcció de la Subestació Transformadora de Vilanna, en construcció,
i la primera fase acabada de la línia de
molt alta tensió (MAT). La premsa catalana acaba de publicar que entrarà
en servei de manera immediata. Això
és una quarta part del que ha de venir
a Vilanna, on s’han de construir més
subestacions, una central tèrmica de
cicle combinat i noves línies elèctriques. Tot estarà en funcionament el
2014, segons els responsables de Red
Eléctrica de España.
Com pot ser que tot això s’hagi pogut
fer a Vilanna? Doncs amb el silenci i la
complicitat dels polítics que ens han
governat, sens dubte. El dia 19 de novembre passat es va realitzar a Bescanó un debat sobre el tema La MAT i
les eleccions, amb presència de CiU, el
PSC, ERC i ICV, alcaldes (el nostre no
hi era) i associació de veïns afectats. La
conclusió més estrident va ser la de
l’alcaldessa representant de CiU, que
va manifestar sentir-se desinformada
pel govern. Li vam recordar que la
MAT es va dissenyar fa 15 anys, quan

CiU governava a Catalunya, i que llavors era el moment d’informar la població catalana.
En fi, continuem el nostre vol d’ocell.
Seguim el carril bici, des de Vilanna
fins a la Pilastra. Tot obert, i des de fa
mesos. Impracticable per als vianants i
per a les bicis. Són les obres de canalització de la segona canonada d’aigua
provinent del Pasteral i que condueix a
la segona potabilitzadora d’aigua de
Girona, Salt i Sarrià. Això afecta Montfullà. El pla de Santa Anna ja no serà
mai més el mateix i amb un gran risc
d’expansió de totes aquestes obres pel
futur. També ens l’han adjudicat inesperadament. I no oblidem que tot el
carril bici des de Montfullà fins a Vilanna s’haurà de tornar a obrir per ferhi passar la canonada de gas que
alimentarà la central tèrmica. De fet,
després de Vilanna, a Montfullà els toca la pitjor part de les grans infraestructures. El traçat de la variant de la
carretera N-141 a Montfullà manté el
traçat pel pla de Montfullà i just pel
damunt de la central elèctrica, segons
el darrer projecte avaluat ja mediambientalment.
Cap d’aquestes grans infraestructures
es veuen des del poble de Bescanó, tal
com defensa l’alcalde contínuament.
Certament, no es veu el que no volem
veure, però hem de ser conscients que
amb l’actual política de CiU el nostre
municipi és un pol d’atracció d’infraestructures que ningú desitja i a Vilanna

i a Montfullà ens toquen totes.
Però Bescanó tampoc se n’escapa. Després d’anys i panys de reivindicacions
per a la construcció d’un pont sobre el
riu Ter, per facilitar la mobilitat amb
Sant Gregori, s’ha permès la construcció d’un pont «provisional» només per
al pas de camions d’àrids. Això ja és
una infraestructura d’ús privat amb lamentables condicions de seguretat.
A què respon aquesta política municipal? Això és progrés econòmic i social?
Quines són les compensacions per al
municipi? I les compensacions per als
veïns de Vilanna i Montfullà? Hem fet
algun referèndum, com han fet altres
pobles catalans, per acceptar o no
aquestes immenses infraestructures
que desdibuixen el nostre territori? Et
sents informat pel teu ajuntament?
A vista d’ocell tot queda molt més clar.

La Subestació Transformadora de
Vilanna vista des de Sant Grau.
Foto: Entesa per Bescanó

LES DADES

Per Pilar Bayé

Moviments naturals de població
A Bescanó, com a tot arreu, a part del moviment de població causat per la migració i
immigració, també hi trobem els moviments naturals de població que provoca el cicle
natural de la vida, els naixements i les defuncions.
Al quadre podem veure per anys el total de població dividit per sexes i també els naixements
i les defuncions de cada any separats per sexes
Veient aquest quadre ens adonem que el poble creix, perquè hi ha més naixements que defuncions. També podem veure que
neixen més nens que nenes i que moren més homes que dones; per tant, en aquest cas, el tòpic que hi ha més dones que homes, a la nostra població només es compleix a mitges.
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ELS GRUPS POLÍTICS PARLEN
Convergència i Unió per Bescanó

La força del poble en temps de crisi
Parlar de crisi no és avui cap novetat per a ningú. Poc o molt ens afecta a tots, i ningú ens pot dir
si s’acabarà aviat. Aquesta incertesa és sens dubte una de les coses que més mal fan en aquests
moments. De totes maneres, no és la primera vegada que des de l’Ajuntament diem que ens en
sortirem. Ens cal sacrifici i, el que és més important, saber adaptar-nos a aquesta nova situació.
I això serveix per a tots els àmbits, per a la família, per a l’empresa i per a les institucions
Amb aquest escrit i en aquests moments que estem vivint, volem fer un
reconeixement a la força del poble, una
força que prové de totes les persones
que treballen per al poble als clubs, a
les entitats i a les associacions. No és la
primera vegada que en parlem. El mateix alcalde a molts parlaments ha dit
que «els pobles que prosperen són els
que la seva gent s’estima» i que una
manera molt directa de demostrar
aquesta estima i aquesta bona predisposició és treballant per al poble en algun club o entitat.
Una cosa és clara: de res serviria que
des de l’Ajuntament planifiquéssim i
construíssim molt bones infraestructures i instal·lacions municipals si després no s’hi fessin activitats. I els
ajuntaments petits i mitjans no podem
professionalitzar els responsables d’aquestes activitats. Ara els ajuntaments
estem en un moment complicat: cada
vegada més, se’ns demana des d’altres
administracions que assumim noves
competències, però no milloren el nostre finançament. A l’Ajuntament, com
a administració més propera, cada vegada se li exigeix més i cada vegada tenim més problemes de finançament.
És per això que, una vegada més, valorem l’esforç de totes les persones que
treballen per al poble, que són moltes,
i que gràcies a elles a Bescanó tenim

moltes activitats. Només cal anar un
dia a la zona esportiva a partir de les
cinc de la tarda per veure la quantitat
de nens, nenes i joves que fan esport o
altres activitats.

tats que de tot tipus es fan al nostre
municipi, veurem que tenim un poble
viu i dinàmic del qual es parla sovint a
la premsa i a molts fòrums de gent de
fora del nostre municipi.

És per això que des de l’Ajuntament, a
través de les diferents regidories, sempre hem tingut una especial atenció
amb aquestes persones posant a la seva disposició unes bones instal·lacions,
netes i endreçades, i donant-los tot el
nostre suport i dedicació. I ens agradaria fer molt més, però ja hem comentat
abans que les possibilitats econòmiques dels ajuntaments són limitades.

I això no és mèrit de l’Ajuntament: és
mèrit de tota la gent que ho fa possible, encara que, això sí, amb el suport
de l’Ajuntament.

Si al llarg de l’any analitzem les activi-

Per això, ara que ens cal l’esforç de tothom per sortir d’aquesta crisi, des de
l’Ajuntament ho valorem d’una manera molt sincera i ho agraïm.
En nom de tot l’Ajuntament i de tot el
poble, MOLTES I MOLTES GRÀCIES.

En qualsevol acte o festa la participació ciutadana és molt important. Foto: Pere Magrià

Naixements i defuncions (2000 - 2010)
Any
Any 2000
Any 2001
Any 2002
Any 2003
Any 2004
Any 2005
Any 2006
Any 2007
Any 2008
Any 2009
Any 2010

Total
3186
3269
3419
3534
3648
3763
3859
4121
4242
4452
4561

Població
Homes
1604
1644
1715
1764
1827
1894
1940
2075
2120
2228
2276

Dones
1582
1625
1704
1770
1821
1869
1919
2046
2122
2224
2285

Total
46
36
52
47
50
54
55
56
71
50
48

Naixements
Homes Dones
23
23
19
17
22
30
26
21
26
24
31
23
28
27
30
26
32
29
26
24
24
24

Total
32
20
29
32
31
34
22
28
29
32
37

Defuncions
Homes Dones
17
15
7
13
17
12
17
16
16
15
22
12
12
10
19
09
15
14
18
14
15
22
17

BESCANÓ PETIT
LA LLAR D’INFANTS BESCANÓ NINS

La tardor a la llar d’infants
A la llar d’infants Bescanó
Nins ens agrada molt cantar,
ballar i riure. Per aquest
motiu hem decidit que
celebrarem una festa
contínua amb grallers,
gegants, correfocs, castellers i
sardanes

Les castanyeres ens ensenyen els
productes de la tardor i el mural de festa
major amb les cares de les nostres
educadores.

Aaaaaleeeegria!!! Que és festa major a
la llar d’infants Bescanó Nins!!!
Com que a les nostres educadores i a
nosaltres ens agrada molt ballar, cantar
i riure, aquest any tindrem festa major
tot l’any, amb gegants, grallers, castellers, sardanes i correfocs. Ens assegurarem de passar-ho d’allò més bé amb
l’ajuda de les Nuris, la Sandra, la Isabel,
la Rosa, la Txus i l’Ariadna, que sempre
rumien la millor manera de fer-nos
gaudir i a la vegada fer-nos aprendre
moltes coses.
Ens ha agradat la tardor perquè els arbres es desfullen, el pati s’omple de colors vermells, grocs i marrons, i quan el
vent bufa les fulles aixequen el vol, cosa
que fa que les castanyeres trobin el camí
per arribar fins aquí. La Pepeta i la Ra-

mona van arribar ben carregades: ens
portaven nous, castanyes, pellons, carbasses, moniatos, pinyes..., i nosaltres
els ho vam agrair cantant la seva cançó
mentre elles ballaven fent «cloc-cloc»
amb els seus esclops.
Les castanyeres ens havien explicat que
les castanyes petaven quan les feies al
foc, però nosaltres, que som xafarders
de mena, ho volíem comprovar, així que
una tarda vam decidir fer foc i coure-les
al pati, i déu n’hi do, com diu la cançó:
«Pet patum, pet patum, foc, castanya i
fum!»
Entre carbasses, bolets i caragols, també
teníem temps per anar a fer volts. I així
ho vam fer: els grans vam anar a can
Ferrer Pagès a recollir castanyes i ens
hi vam fer un collaret molt maco!- i els
petits, com que encara no podem sortir
amb la corda, vam fer un viatge dintre
de la classe amb l’ajuda del conte de La
Rondineta i la Lleugera.
De la tardor ja hem parlat, però moltes
coses no us hem explicat: és que faríem
un missal i arribaríem al Nadal! És per
això que ens acomiadem i un altre dia ja
ens veurem.

AMIPA CEIP DOCTOR SOBREQUÉS

La castanyada, una tradició amb sabor de tardor
El 28 d’octubre vam celebrar
la castanyada a la nostra
escola
Els preparatius van començar uns dies
abans, quan tots els nens van portar un
grapat de castanyes. Les mestres les van
recollir i les van posar al magatzem de
la cuina. I un dia abans, els alumnes de
cicle superior van fer el tall a les castanyes, aprofitant les estones de pati.

de cicle inicial van explicar i representar el conte, disfressats tal com requeria
l’ocasió, i la resta dels alumnes van cantar i ballar al ritme de les cançons que
havien assajat amb la professora de música, la Rut. Enguany, i per primera ve-

Durant tot el matí, i amb l’ajuda d’alguns pares, es va preparar tot el muntatge necessari per torrar més de 150 kg
de castanyes. Uns pares van dur la llenya necessària, uns altres les torradores
i uns altres diaris, caixes i paelles. Hem
d’agrair especialment l’ajuda del senyor
Alfons Planes, gran col·laborador de la
castanyada a l’escola durant molts anys.
A la tarda tota la mainada, des de P3 fins
a 6è, va participar en l’actuació teatral
del conte de la castanyera. Els nens
18

Les mares fent la castanyada.

gada, l’escola ha obert les portes als pares, mares i familiars i hem pogut compartir tots junts aquesta celebració.
Després de la representació, tots vam
menjar castanyes… boníssimes!

BESCANÓ PETIT
LA LLAR D’INFANTS EL CARRILET

Castanyes i tresors
per als més menuts
Benvinguts a tots i totes a la llar d’infants El
Carrilet. El curs ja ha començat i està ple de
sorpreses...
Aquest curs a la llar d’infants El Carrilet hem obert una aula de
P1 (nens i nenes d’1 i 2 anys), que juntament amb l’aula de P2
(nens i nenes de 2 i 3 anys) fan un total de 40 infants al nostre
centre.
A la classe dels Conills (els més petits), l’inici del curs ha estat
una mica dur, ja que han hagut d’adaptar-se a una nova situació que per a ells era desconeguda: separar-se de la família i
estar amb altres nens i educadores que no coneixien. Però a
hores d’ara tots els que han començat estan ben adaptats i vénen molt contents, almenys així ens ho diuen les famílies.
A les classes dels Eriçons i les Granotes, aquesta etapa ja la tenim superada i tots han vingut amb moltes ganes de passarho bé i de retrobar-se amb els seus companys.
El dia 5 de novembre a la tarda tots junts vam celebrar la castanyada i gràcies al bon temps ho vam fer a fora, al pati, on
vam poder berenar i tot. Vam tenir un castanyer que ens torrava les castanyes i una castanyera que ens les repartia. Tot
plegat, molt divertit!
Durant aquest primer trimestre hem treballat la tardor i hem
preparat alguna sorpresa que hem deixat a la capsa dels tresors. Aquesta capsa dels tresors és un recipient que té cada
nen i que els pares han decorat amb l’ajuda dels nens i nenes, i totes fan molt de goig. Gràcies per la vostra col·laboració, famílies!

La castanyera ensenya a la mainada les castanyes que estan a
punt de ser torrades. Mireu, mireu, que quiets que estem...

BIBLIOJOCS

La Bibliojocs, un espai d’aprenentatge i joc
Amb el nou curs escolar, ha
arrencat de nou la
Bibliojocs, amb energia
renovada i molta diversió
Les monitores som la Teresa, que ja la
coneixeu tots, una mama per als nens, i
l’Ester, una monitora nova que ha començat aquest curs amb moltes ganes
de fer jugar. Totes dues intentem que els
nens i nenes s’ho passin molt bé, despertem la seva creativitat amb jocs, cançons, tallers, danses i un munt més
d’activitats, que no us podeu perdre.
Aquest curs gairebé som una seixantena
de nens i nenes de 3 a 7 anys els que
compartim les tardes a la Bibliojocs.
L’objectiu de la Bibliojocs, any rere any,
és educar a través del joc, una eina d’aprenentatge molt adient per desenvolupar valors i actituds tan importants com
són compartir, respectar, perdonar,
imaginar i, sobretot, jugar.

Vam començar el setembre descobrint
el cos humà. Hem viscut les aventures
del Pirata Xocolata i ara, hem preparat
el Nadal fent manualitats per decorar
l'arbre, el Tió..., i segur que alguna sorpresa deixaran els Reis Mags.

També anem a la biblioteca alguns divendres, a escoltar els contes de les sessions que organitza la Biblioteca de
Bescanó.
En resum, la Bibliojocs és un espai de
lleure on junts aprenem jugant.

Els nens i nenes de la Bibliojocs, amb caretes de pirates.
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A la tardor, cultura, natura i lleure!
La castanya, unes colònies a Vilanna, la visita al diari El Punt i tallers per conèixer l’entorn
natural del municipi, són algunes de les activitats que els alumnes de l’escola Doctor
Sobrequés han dut a terme aquest trimestre

Colònies a Vilanna.

La castanyada a l’escola
Ens ho vam passar molt bé. Tots els
cursos vam ballar, des de P-3 fins a 6è.
Aquest any ha estat una festa oberta a
totes les famílies. Uns quants pares i
mares van coure castanyes per a tothom.
Va venir molta gent. El ball que va tenir més èxit va ser el de 5è i 6è. Hi havia un nen que es diu Jhoan que es
ficava una perruca i feia de Michael
Jackson.
Després dels balls van donar els premis del concurs SEC-ART i tot seguit
vam menjar castanyes. Va ser una festa molt divertida!
Luna Benito - 4t A

Hem anat de colònies a Vilanna
El dijous dia 21 d’octubre vam anar
d’excursió per conèixer de més a prop
el riu Ter. En arribar a can Batllori
vam mesurar la velocitat de l’aigua i
l’amplada del riu. Anava a mig metre
per segon i portava molta aigua.
Vam esmorzar a la Pilastra i, amb la
panxa plena, vam continuar treballant.
Vam observar la vegetació de ribera i
buscar macroinvertebrats dins l’aigua.
En acabar vam caminar pel carril bici
fins al final de la Grober, on vam
20

dinar i jugar una estona. Després vam
dibuixar el riu i la vegetació de ribera.
Llavors vam agafar un camí estret al
costat del riu que ens va portar fins a
la carretera. La vam creuar i vam caminar fins a la casa de Vilanna.
Ens vam instal·lar per grups i vam jugar. Després de sopar vam fer un joc
de nit, el del contrabandista, que era
molt divertit. Pels volts de les 11 vam
anar a dormir. Ens va costar agafar el
son, però al final ens vam adormir.
L’endemà ens vam llevar, vam endreçar-ho tot, vam ben esmorzar, vam fer
una gimcana i vam tornar a l’escola.A
la gimcana m’ho vaig passar molt bé.
El contrabandista va ser genial, però
gairebé no vam poder dormir.
Carla Salas - 4t A

Aprendre a estimar la natura i
el nostre entorn
Des de fa uns quants anys els nens i
nenes de 5è nivell de l’escola estudiem
la vegetació de l’entorn en uns tallers
subvencionats per l’Ajuntament.
Aquest any ho vam fer els dies 6, 7 i 8
d’octubre. És una activitat molt enriquidora perquè ens ajuda a aprendre
quina és la vegetació que predomina
als boscos del nostre poble, els ani-

mals que hi viuen, els seus costums,
els rastres que deixen...
Tot comença un dia a la tarda, quan
els monitors ens fan veure que nosaltres vivim en un món en què no estem
sols, que les plantes i els animals formen part d’aquest món i que nosaltres
hem d’aprendre a estimar-los. I com
que no hi ha res millor per estudiar les
plantes i els animals que anar-los a
veure, l’endemà fem una sortida pel
bosc del nostre entorn. Ens adonem
que al bosc hi viuen molts éssers vius i
que aquest éssers deixen senyals que
nosaltres podem interpretar.
Ens van ensenyar a distingir els arbres
dels arbustos i de les herbes, vam
aprendre a classificar cada espècie i a
veure quina era l’espècie dominant en
cada estrat.
A la tarda vam anar buscant rastres
dels animals: plomes, nius, pinyes rosegades, excrements… Ens ho vam
passar molt bé i, l’endemà, amb totes
les restes trobades, vam fer un estudi
d’un dels animals que viuen als nostres boscos per grups, i tot el que vam
trobar ho vam explicar en un mural.
Per acabar ho vam explicar als nostres
companys de classe.
Va ser una activitat molt entretinguda i
divertida i vam aprendre moltes coses.

Els nens i nenes de 6è visiten
El Punt
Els nens i nenes de 6è de l’escola Dr.
Sobrequés van anar al diari El Punt el
4 de novembre, perquè estan treballant un projecte sobre els mitjans de
comunicació.
Primer van anar a la sala d’actes, on
els van fer una explicació sobre l’origen de la Farinera, que és l’edifici on
hi ha El Punt. Quan va acabar l’explicació, van anar a la sala de redacció,
on els van explicar com maqueten cada pàgina del diari.
Finalment van visitar l’arxiu, que és
on es guarda un exemplar de cada dia
d’El Punt. A la sortida van regalar un
diari a cada nen. L’endemà van visitar-lo els nens i nenes de 5è.
Martí Vall - 6è B

BESCANÓ PETIT
SES LA MIQUELA

Una data
per recordar:
7 de setembre
de 2010
Per Joaquim Cullell
i Peracaula,
director del SES La Miquela

El 7 de setembre passat vam
veure néixer un nou recurs
al servei del poble de
Bescanó: el SES La
Miquela, un centre docent
públic on s’imparteixen els
estudis d’ESO que comença
amb l’objectiu de satisfer la
necessitat de donar una
formació de qualitat als
nois i noies del poble fins
als 16 anys sense que hagin
de marxar a fora, i també,
per què no?, amb la
intenció de poder-los oferir
d’aquí a uns anys la
formació pel postobligatori
(batxillerat)
Per assolir aquest objectiu, hem procurat aconseguir tots els recursos necessaris. Disposem d’un mòdul de
gestió per al professorat i serveis totalment informatitzats, una aula d’informàtica de 15 ordinadors fixos amb
pissarra digital i totes les aules classe
amb canons interactius d’última generació. A més a més, tots els alumnes i les alumnes tenen un ordinador
portàtil personal per tal de donar-los
l’atenció i la formació que han de preparar-los per a la vida personal, social
i laboral en el futur.
Entenem l’educació com un procés de
desenvolupament i perfeccionament
de totes les capacitats personals: físiques, intel·lectuals, relacionals... Per
això volem que els nostres alumnes
trobin en el SES els mitjans i l’ambient propici per al seu creixement integral.
El curs escolar 2010/2011, l’hem ini-

Imatges de les instal·lacions del nou centre educatiu SES La Miquela.

ciat amb 56 nois i noies de 1r d’ESO
distribuïts en dos grups de 28 alumnes, set professors i un conserge.
Quant a l’organització general de centre, podem dir-vos que hem dissenyat
un PEC (projecte educatiu de centre)
exclusiu, que entre moltes altres coses vol potenciar l’assoliment i el domini de tres llengües: el català, el
castellà i l’anglès. En aquest sentit,
l’alumnat fa cinc hores setmanals en
castellà i pot fer fins a sis hores setmanals en anglès.
També hem elaborat un marc horari
escolar de dilluns a divendres de 9 del

matí a 5 de la tarda, concordant amb
el de primària, que ofereix a l’alumnat
i a les famílies una proposta d’activitats diversificada cada dia.
Per concloure, voldríem fer-vos saber
que al llarg del segon trimestre està
prevista la jornada de portes obertes,
a la qual hi esteu tots convidats per tal
d’ensenyar-vos les instal·lacions
abans descrites. També hem de recordar als pares i mares de sisè que a
partir del 3 de febrer s’inicia el període de preinscripció d’alumnes a 1r
d’ESO.
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L’ENTREVISTA
Una de les seves obres és el
monument dedicat a la família
que es troba a la plaça del
Mil·lenari de Bescanó. També
imparteix classes de plàstica a
l’escola del poble.
Actualment també treballa els
colors en una activitat
relacionada amb la salut, la
reflexologia cel·lular per
estimulació fotònica (Resfo),
una tècnica complementària a
la medicina tradicional per
ajudar a recuperar les funcions
cel·lulars de l'organisme humà
tant en l’aspecte físic com en el
psíquic.
Corella és una persona
compromesa amb els seus
ideals. Per aquest motiu ha
estat un dels impulsors de
Vilanna-Bescanó Natura, una
associació que està en contra
de la línia l’alta tensió que ja
s'ha desplegat i que afecta el
municipi bescanoní. També es
va definir contra la
permanència a l'OTAN en el
controvertit referèndum que
es va realitzar l'any 1986.
A més, en Manel ha estat
membre de diferents
associacions locals: ha ocupat
el càrrec de president de
l'AMiPA durant dos anys i fins
no fa gaire era el secretari del
Club de Bàsquet Bescanó.
La font de Sant Sebastià i la
muntanya de la Miquela són
els dos espais del poble que
més li agraden per anar-hi a
passejar. Se sent molt còmode
vivint a Bescanó i considera
que el poble està molt ben
dotat quant a instal·lacions i
infraestructures.
Una de les coses que li
agradaria canviar de Bescanó
és la politització en algunes
qüestions cíviques, perquè veu
que quan et poses a treballar
per alguna qüestió social la
mateixa població etiqueta les
persones segons els colors
polítics que hi ha al poble.
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Corella,
fotografiat amb
una escultura
seva instal·lada a
la plaça del
Mil·lenari.
Foto: Ester Rubirola

Manel Corella,
l’artista de Bescanó

Per Rosa Torrijos

Manel Corella és un artista molt polifacètic. Ha combinat
durant molts anys la pintura, l’escultura i altres tècniques
de dibuix, com ara les caricatures i el retrat, que encara el
duen cada estiu a la Costa Brava a fer temporada
Manel Corella i Polo va néixer a l’Aragó,
en un petit poble de Terol anomenat
Torrijo del Campo, el 27 de juny de 1956.
A l’edat de 7 anys va arribar a Catalunya
amb la seva Mare, la Dominica, i el seu
germà petit, en Lluís. Per a ell va ser com
tornar a néixer perquè va coincidir l’arribada a Barcelona amb el retorn del seu
pare, l’Argiminio, que havia marxat a Alemanya a treballar de carreter feia uns
anys però que no havia tingut gaire sort al
país germànic i havia acabat fent de
miner. Aquesta confluència de fets i canvis encara emocionen a Corella perquè va
recuperar el pare i perquè la seva família
va trobar un lloc on tornar a començar.
Un cop a Barcelona va estudiar als Jesuïtes del Clot fins als 16 anys. Els professors
li van aconsellar estudiar alguna cosa que
se li donés bé, i de fet l’assignatura que
més li agradava era dibuix. Per aquest
motiu, en Manel va decidir fer disseny
gràfic a l’Escola Massana de Barcelona.
Alguns professors treballaven amb aquarel·les i això va agradar a Corella, que de
seguida va seguir el professorat fent sortides i practicant aquesta tècnica en pintures naturalistes. Un cop acabats els tres

anys de carrera, va decidir anar voluntàriament a fer el servei militar, perquè d’aquesta manera ell podia escollir el seu
destí, Madrid.
A Madrid l’anomenaven “el catalán”, això
el va fer reflexionar sobre els seus orígens,
una reflexió que el va portar a comparar
la cultura i la política catalanes amb les
espanyoles i a definir-se activament contra un règim que arribava a la seva fi amb
la mort del dictador Franco. En aquell
moment va decidir aprendre a parlar
català.
Mentre era a Madrid va conèixer una jove
madrilenya, la Paloma González. «Ella
encara no ho sabia, però jo sí: la Paloma
seria la meva dona, però haurien de passar alguns anys encara».
Mentrestant, a Barcelona, el seu pare va
caure malalt i va morir. Llavors va creure
que el millor era fer-se càrrec de la seva
família, i va demanar poder tornar a Catalunya, però no li ho van permetre. La
mare es va veure obligada a treballar tot i
tenir quasi 50 anys.
Quan va tornar a Barcelona va començar
a treballar per l’editorial Ceac i va seguir

L’ENTREVISTA
pintant i fent sortides amb els antics
professors de la Massana, però Corella
ho va deixar perquè volia experimentar pel seu compte altres tècniques,
com ara l’expressionisme abstracte,
molt influenciat per Pollock i altres
pintors americans emergents en
aquell moment. Va seguir aquest
corrent una temporada fins que va
descobrir que el que el motivava molt
era treballar pel seu compte. Per
aquest motiu va deixar l’editorial per
anar a la costa a fer retrats.
Els primers anys pintava a Sitges, però
l’any 1977 va anar a parar a Mallorca a
fer temporada i va seguir durant
alguns anys tornant-hi a l’estiu. Durant
l’hivern continuava pintant al seu estudi influenciat sobretot pel francès
Matisse i pintors alemanys.
La seva inquietud el va portar a preparar un viatge a Grècia, acompanyat per
un altre pintor català. El viatge amb el
Dyane 6 va ser llarg i van anar parant
per pintar i així guanyar-se la vida.
Quan va tornar del viatge, l’any 80, va
decidir anar a Madrid i retrobar-se
amb la Paloma. Després de dos anys
de viure a Madrid, es van instal·lar a
Girona i va seguir fent temporada a
l’estiu, aquesta vegada a l’Estartit, i
aquest cop, en comptes de retrats, feia
caricatures.
L’any 1982 es van instal·lar a Bescanó,
en una casa del carrer Sant Sebastià.
Corella de seguida es va sentir còmode
al poble i a la casa; la Paloma va trigar
una mica més a adaptar-se, però ara
no canviarien Bescanó per cap altre
lloc. Aquí són feliços amb els seus fills,
la Natàlia i l’Adrià.
Quan vau venir a viure a Bescanó?
Era l’any 1982. No coneixíem el poble,
però ens van dir que hi havia un habitatge buit al carrer Sant Sebastià. De
seguida vaig saber que era el lloc perfecte per fer-hi arrels. A més diposava
d’un espai que podia utilitzar com a
estudi.
Quan va començar a fer classes
de plàstica a l’escola?
Era l’any 1994. Hi havia un grup de
pares amb ganes de dinamitzar l’escola i donar la possibilitat de fer activitats extraescolars noves. Amb aquesta
iniciativa vaig començar a fer classes
de plàstica a la mainada, i encara
segueixo.
Quines obres podem veure a Bescanó?
L’Ajuntament em va fer un encàrrec

per commemorar el 50è aniversari de
l’Associació de Veïns de Patronat. Vaig
fer una escultura treballada amb ferro
dedicada a la família. Està instal·lada a
la plaça del Mil·lenari.
Ha seguit formant-se, de més
gran?
Sí. Vaig veure que les noves tecnologies començaven a dominar el mercat
del disseny gràfic i vaig posar-me estudiar a Girona un parell d’anys disseny i
multimèdia assistit per ordinador. I
vaig acabar treballant una temporada
per a Costa Brava Televisió fent muntatges publicitaris en vídeo.
Sempre ha procurat involucrarse en associacions locals...
Sí, he estat president de l’AMPA i
secretari del Club Bàsquet Bescanó.
Mentre vaig estar a l’AMiPA vam dotar
l’escola amb una aula informàtica,
plantejar diferents activitats escolars i
gestionar la venda de llibres.
És una persona políticament
activa, no? Amb quins moviments s‘ha sentit identificat?
Sí, sempre he cregut que cal mobilitzar-nos quan toca. L’any 1986 es va
plantejar un referèndum per continuar
o no a l’OTAN. Ara potser no li donem
importància, però en aquell moment
cal tenir en compte que no feia gaire
que s’havia acabat el franquisme i
encara hi havia por entre la població.
Vaig treballar perquè en el referèndum
sortís que no. Fins i tot vam pintar un
mur del carrer de Dalt. Però el resultat
va ser completament diferent.
I Bescanó-Vilanna Natura?
Vam crear una associació per poder
informar sobre la MAT perquè ningú,
ni l’Ajuntament ni la Generalitat, no
ens explicava què era i què implicava
una línia d’alta tensió. Vam intentar
trobar gent que volgués fer-se ressò de
la nostra negativa a aquesta implantació perquè, al nostre entendre, podia
perjudicar molt la societat bescanonina. Però la majoria de les persones de
l’associació eren de fora del municipi;
els veïns del poble no van participar
gaire en aquesta qüestió. Això va ser
una mica decebedor per a mi.
Quina ha estat la posició, segons
el seu punt de vista, del govern
municipal en aquesta qüestió?
Penso que hi va haver dues fases en
l’actitud municipal. Primer de tot, i
abans de les eleccions municipals,
semblava que estaven d’acord amb

Una caricatura d’en Gil Costa feta per
Manel Corella.

aquesta infraestructura, però després,
amb els resultats inesperats a la baixa
per part del grup de CiU, crec que es
van desconcertar i van canviar d’actitud definint-se en contra i fent al·legacions. Però el que penso és que sempre
han tractat el tema com a polítics professionals i no com a bescanonins i
com a ciutadans. Penso que per a ells
ha estat tan sols una qüestió política
que podia posar en perill el seu estatus.
Com se sent ara que ja la tenim
aquí?
Ja ho sabíem, que això seria així. El
que més em dol és que l’administració,
sigui quina sigui, no ens representa a
nosaltres, sinó a uns interessos econòmics, i que ens ho han venut com una
millora per al territori quan en realitat
no és així.
I ara què fa? Segueix amb les
caricatures o ha evolucionat cap
a una altra tècnica?
Sí, a l’estiu segueixo anant a la costa a
fer caricatures. Però, fa un temps, a
partir d’un mal molt fort que vaig tenir
a l’esquena, vaig descobrir una tècnica
anomenada Resfo (reflexologia
cel·lular per estimulació fotònica), que
és una tècnica complementària a la
medicina tradicional que a partir dels
colors ajuda a recuperar les funcions
cel·lulars de l’organisme humà tant en
l’aspecte físic com en el psíquic. Ara
estic estudiant-la i treballo en una consulta a Badalona i també aquí a casa.
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PER CAMINS I CORRIOLS
Caminar i descobrir

Per Pere Magrià. Colla Excursionista Isards

Quan parlem de senderisme ens imaginem caminant per la natura o pujant una
muntanya, però aquesta activitat també serveix per descobrir, tot caminant, ciutats i
pobles, i això pot ser tan beneficiós com anar per espais naturals.

Dalt del Taga des de Pardines.
Foto: Pere Magrià.

19 de setembre: el Taga des de
Pardines
El Taga, aquesta petita però alhora
gran muntanya que amb prou feines
passa dels 2.000 metres, ha estat pujada unes quantes vegades per la nostra
colla, però aquesta darrera fou una
mica original. Sortint d’aquest meravellós poble que és Pardines, i sense gaire
esforç, vam arribar a la collada d’Ogassa en només dues hores, i ja després
d’esmorzar tan sols ens quedaven pocs
minuts per tocar la gran creu situada al
punt més alt. La sorpresa fou que, si bé
ens pensàvem que estaríem sols, ni
més ni menys 350 persones assolien el
Taga tot participant en una marxa provinent d’Ogassa. Allò semblava un
aplec! Sort que la gana de mica en mica
feia acte de presència i ens recordava
que teníem el dinar encarregat al restaurant Can Serra de Pardines. És un
establiment amb bon preu, net, de
menjar casolà i bon tracte.
2 d’octubre: travessa UlldeterNúria-Queralbs
La travessa Ulldeter-Núria és una de
les més populars de l’excursionisme
català. Pot fer-se sense presses en unes
cinc hores i gaudir d’un espectacle de
paisatges gairebé verges. Tot i així, amb
mal temps, es poden presentar entrebancs que malauradament cada any fa
perdre la vida a algun excursionista.
Membres de la nostra colla, entre els
quals hi havia el que escriu, hi vam
tenir seriosos problemes l’any 1966: la

nostra joventut, la falta d’experiència,
el fet d’haver escollit temporada hivernal i, sobretot, la tempesta de neu que
ens va sorprendre, van fer que caminéssim més de dotze hores pel mig de
la boira tornant al mateix lloc de sortida (refugi d’Ulldeter).
Aquesta vegada tot va anar bé. Vam
sortir de Vallter en direcció al lloc on
neix el nostre riu Ter, al coll de la Marrana i, travessant la coma del Freser,
fins a la barraca refugi de Tirapits. Allà
tenim sempre el sa costum d’esmorzar
per seguir en direcció al Nou Creus, tot
fent parades per admirar l’immens i
dilatat paisatge dels estanys de Carançà
amb el pics Carlit i Peric al fons.
Arribats al santuari, els més forts van
decidir continuar caminant fins a Queralbs i els altres van baixar fins a aquesta població amb el cremallera.
6 de novembre: voltants del
Serradell (Alta Garrotxa)
L’espai d’interès natural de l’Alta Garrotxa està compost per molt indrets,
pics, ermites, rieres, i tot un grapat de
camins que si hom no està habituat als
mapes, a la brúixola, al GPS o desconeix la zona, possiblement es pot perdre. Cada any ja va sent habitual que
l’helicòpter dels Bombers hagi de rescatar muntanyencs algunes vegades,
tant a l’estiu com a l’hivern.
La sortida la férem del poble de Sadernes tot enfilant-nos dalt de la cinglera
de Bistoltes, des d’on, tot esmorzant,
contemplàrem un espectacle de muntanyes fins a l’infinit. Passant per la
masia del Serradell, arribàrem a la

impressionant i aèria cinglera del Treu
Petit, lloc on dinàrem gaudint mentrestant de l’excel·lent menú d’unes vistes
espectaculars, sobretot del Bassegoda i
el Canigó. Emprenguérem la forta baixada per Sant Feliu de Riu, la riera de
Sant Aniol i el pont d’en Valentí fins,
novament, a Sadernes.
20 de novembre: escletxes de
l’Euga des de Sant Privat
Realment les prediccions meteorològiques aquest dia no estaven del tot al
nostre favor, però tampoc feien preveure la nevada que ens sorprengué a tots.
Una forta i constant pujada d’hora i
mitja ens va portar fins a la masia
abandonada de la Freixeneda, lloc on
ens mereixíem fer la parada per cruspir-nos l’esmorzar. Però, qui ho havia
de dir?: van començar a caure petites
volves de neu que ens aconsellaven plegar veles i seguir caminant cap al nostre objectiu de les Escletxes de l’Euga o
també dites de la Freixeneda. Mentrestant la nevada s’anava intensificant i
anava agafant al terra i a les branques
dels arbres. Tot i així, ens vam endinsar
a la fageda per trobar les escletxes, que
són unes formacions rocoses al mig de
bosc difícils de localitzar i que no es
veuen a primer cop d’ull. En vam visitar tres, però la nevada, que no amainava, ens va fer desistir de continuar i
vam decidir emprendre el camí de
retorn cap als cotxes, ara ja enmig d’una tempesta de neu que, a mesura que
anàvem baixant d’altitud, s’anava convertint en pluja.

Voltants de Serradell a l’Alta Garrotxa. Foto: Pere Magrià
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MASIES DE VILANNA
MASIES

Imatges del Castell des del pont de Bonmatí; les escales d’accés al Castell, i la torre
de planta rodona. Fotos: Eva Batlle.

El Castell, gran fortalesa defensiva
Per Eva Batlle i Serarols

El Castell és un edifici de rajol construït l’any 1906 amb la finalitat de defensar el
pont de Bonmatí i la seva colònia tèxtil. Es troba situat al costat de la via verda del
carril bici Olot-Girona i davant de l’antiga estació de tren de Bonmatí
Història d’un poble veí 1
A partir de mitjan segle XIX, a Catalunya es va iniciar un nou procés que
amb els anys havia de canviar la forma
de vida dels pobles situats a prop del riu
Ter. L’expansió de la indústria tèxtil en
el transcurs del segle XIX aprofitant
l’aigua dels rius per moure els telers va
significar l’arribada d’un gran canvi
econòmic que afectava directament la
societat tradicional.
L’arribada de la indústria tèxtil, però,
no només va afectar la vida dels pobles
dels municipis del Ter, sinó que també
va provocar que es construïssin nous
nuclis de població. Aquest és el cas de
la colònia de Bonmatí, que es va començar a edificar a finals del segle XIX
i principis del XX i va ser impulsada per
Manuel Bonmatí de Cendra. Així doncs,
la construcció d’aquesta nova colònia

tèxtil, que actualment constitueix un
barri més del poble, requeria la necessitat d’un pont que comuniqués la població amb la carretera de Girona a
Amer.

Els orígens del Castell
i/o casella peó
L’any 1906, amb la construcció del pont
de Bonmatí, es va veure necessària la
construcció d’un gran edifici per poder
defensar el pont i també la colònia. És
per això que el Castell és un edifici defensiu, elevat i de molt difícil accés. La
seva gran muralla no deixa veure la
seva gran infraestructura, però sí la
seva gran torre de planta rodona que
defensa l’escala d’accés al Castell des de
la carretera N-141.
Amb el pas dels anys, però, el Castell va
ser la casa o casella de dos peons cami-

ners, l’últim conegut pels veïns del
poble com en Pere del Castell.
Així doncs, l’any 1955, en Pere Ribas i la
seva família van anar a viure al Castell,
propietat de l’Estat, a canvi de mantenir
la casella i treballar un tros de carretera.
La filla petita de la família Ribas, la
Carme, recorda molts bons moments
viscuts al Castell i com tota la família es
reunia al gran pati interior per celebrar
la festa de Bonmatí, les revetlles de Sant
Joan i les festes de Nadal.
Quan en Pere va complir els 65 anys i
es va jubilar, ell i la seva dona van anar
a viure a Bonmatí i el Castell va quedar,
durant uns anys, deshabitat.
1
Informació extreta del document “El riu
Ter o les paradoxes de l’aigua” d’Andreu
Bover. Revista de Girona; núm. 213; juliol agost de 2002.

Dades històriques
• El Castell és una construcció de rajol amb les obertures i els ràfecs decorats amb obra vista de maons,
molt similar a les estacions del tren d’Olot.
• Les decoracions de rajol tenen detalls d’estil modernista.
• L’edifici encara conserva la seva muralla de dos pisos i la torre de planta rodona.
• Fins l’any 1975 el Castell només disposava d’aigua de les cisternes.
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A FONS
Fusteria Narcís Sala,
setanta-cinc anys de vida

Per Rosa Torrijos

Tot i no ser la fusteria més
antiga del municipi, la
Fusteria Narcís Sala de
Bescanó va rebre de la
Cambra de Comerç de
Girona una distinció
d'establiment antic per
haver complert 75 anys. La
fusteria, encara que porta
actualment el nom d'en
Narcís, va ser fundada pel
seu pare, en Lluís Sala,
l'any 1935, en un local del
carrer Major, just davant
del taller actual
Lluís Sala i Trias va néixer l’any 1909 a
Llorà. De ben jove ja feia de fuster a
diferents pobles de Girona. «De fet,
en aquell moment només et calia
una caixa d’eines. La gent d’oficis es desplaçava on calia. El
meu pare havia treballat a Sant
Gregori, a Cornellà, a Santa Cristina d’Aro, a Banyoles, al Pla de
Sant Joan i a molts altres llocs.
Allà s’instal·lava fins que acabava la feina, i tant podia ser un
mes com un any», explica Sala.
En Lluís va treballar una temporada a
Santa Cristina en una fusteria i, quan
el propietari va plegar, entre els treballadors van voler seguir el negoci, però
no va acabar de prosperar la idea. Per
aquest motiu, Sala va decidir venir a
Bescanó, on tenia un oncle que feia de
flequer. «No recordo el nom de la
fleca, però eren de cal Gall». Un
cop instal·lat a Bescanó va fer de flequer i de fuster, i s’estava en una pensió anomenada Cal Corder, al nucli
antic.
L’any 1935 Lluís Sala va llogar un local
amb habitatge a la carretera de Girona
a Manresa, actualment carrer Major,
on va muntar el seu propi negoci. Però
poc abans de la guerra tots els oficis
van ser col·lectivitzats, és a dir que els
col·lectius d’oficis del poble treballaven en un únic local, un espai que havia estat un cinema, Cinemes El Toro,
situat també al carrer Major. Però la
feina més aviat escassejava i hi havia
força misèria. De seguida va esclatar la guerra civil.
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Narcís Sala a la seva fusteria situada al carrer Major. Foto: Ester Rubirola

Sala era afí a la República i, tot i que
no estava d’acord amb algunes accions
dels republicans, com per exemple la
crema d’esglésies, quan l’any 1936 va
ser cridat a files, estava convençut de
la causa. Va lluitar a diferents fronts
fins que va caure a la batalla de l’Ebre,
on va ser ferit en una cama. El van
traslladar a un hospital i un cop curat
va marxar cap a França, a Argelers.
Era l’any 1939.
Al camp de refugiats passaven molta
gana i penúries, però no perdien l’esperança de tornar a Catalunya. «Un
dia avions militars del dictador
espanyol van repartir unes octavilles que deien que qui estés
lliure de sang podia tornar a Espanya i que no serien represaliats. Així que molts refugiats
van decidir creuar la frontera.
Allà els esperaven les tropes
franquistes i els van portar a la
presó. Pobre pare, hi va estar 3
anys, 9 mesos i 21 dies.»
Sala tenia 34 anys quan va tornar a
Bescanó. «Estava malalt i sec com
un vidre. Sort en va tenir de la
meva mare, que el va cuidar».
L’any 1948 en Lluís es va casar amb
Marina Soler i Trias, una bescanonina
nascuda a can Pardàs. Van tenir dos

fills, en Narcís i la Dolors.
Les eines de fuster l’esperaven al mateix lloc on les havia deixat feia quasi
nou anys, en un armari de l’antiga fusteria. Va poder reprendre la seva activitat econòmica al mateix local que
havia obert abans de la guerra, però
amb prou feines subsistien, no hi havia menjar. Es va trobar, segons Sala,
que el poble s’havia tornat més de dretes. Fins i tot rebia denúncies dels seus
veïns: «Alguns veïns, com en Conrado Sabatés, el van perjudicar
molt perquè era republicà; el
van denunciar al règim, i altres
veïns que haurien pogut fer alguna cosa no van moure ni un dit.
Per una altra banda, altres republicans, com ara el pintor Isidre
Vicens, en aquell moment veí de
Montfullà, el van ajudar a tirar
endavant donant-li feina».

La segona generació a la
fusteria Sala
En Narcís Sala i Trias, actual propietari de la fusteria, no va poder triar ofici:
li va tocar fer de fuster. Abans dels 14
anys ja treballava, perquè no li agradava gens anar a estudi. Recorda perfectament l’escola situada a can Sambola.

A FONS
Una foto antiga on surt en Lluís Sala
(el quart començant per l’esquerra).

El primer mestre que va tenir va ser el
senyor Vigué, una persona que el va
influenciar positivament a la seva vida. Però un cop li va tocar «pujar»
amb el mestre Ruhí, per a ell allò va
ser un canvi terrible: «Aquell mestre era un sargento! Era republicà però es va passar a l’altre
bàndol. Crec que devia parlar en
castellà fins i tot en somnis! I
com que a casa no podíem portar-li regalets ni cistelles de menjar, m’ho va fer passar molt
malament. Era una escola rònega, fosca i freda, molt freda. Sort
de les estones d’esbarjo, que jugàvem a pilota si en teníem, a bèlit o al pinso amb les bales». En
Narcís, doncs, no s’ho va pensar dues
vegades a l’hora de posar-se a treballar
fins i tot abans d’acabar els estudis.
Sala somriu mentre recorda una de les
primeres feines que va trobar. Els dijous «cantava peix» per a una botiga
del poble. A les set del matí, amb calces curtes i amb un plat a la mà, cantava pel poble: «‘Peix fresc per fregir
i per fer l’arròs de ca la Pilar
Amat’. Havia d’anomenar l’establiment perquè també en venien
a la plaça, a ca l’Ardalet». A l’estiu
anava a collir patates amb en Florenci
i a vegades a buscar els paquets al tren

per a la farmàcia. Tot plegat li permetia poder anar al cinema i menjar algun sandvitx o un entrepà de calamars
de l’Annita.
Als 14 anys va començar a treballar a
la fusteria del seu pare, però es va
adonar que calia aprendre més i tenir
visions diferents, perquè tot començava a canviar molt ràpidament. Per
aquest motiu va decidir treballar dos
anys a Bonmatí i dos anys més a Bescanó, amb en Selló. I va tornar a la
fusteria del pare un cop acabat el servei militar.
De seguida va adquirir maquinària
més moderna, tot i que de segona mà.
També va llogar en Fernando Carrera,
que havia treballat amb el fuster Olivé,
també de Bescanó. Aquests canvis li
van comportar poder anar ampliant el
negoci i adaptant-lo a les noves necessitats.
Però el canvi més important va arribar
l’any 1982, perquè Sala va adquirir el
local de davant de l’antiga fusteria,
una nau d’uns 1.000 metres quadrats
que li va permetre fer créixer el negoci. El pare, ja jubilat, va morir al cap
de tres mesos d’haver inaugurat el nou
taller. «Almenys ho va poder veure, perquè va caure malalt i es va
morir de seguida. Crec que ni
s’ho creia, que hagués pogut

comprar aquest local».
Sala es va casar amb la Joana Vila i
Tràfach i tenen dos fills, en Lluís i la
Laia. Inicialment en Lluís volia seguir
l’ofici de l’avi i es va posar a estudiar
per ser fuster, però un cop acabats els
estudis va decidir ser aparellador.
«L’ofici de fuster ha canviat
enormement. Hem passat de fer
servir xerracs o ribots manuals a
utilitzar eines totalment mecanitzades. Les feines també han
anat adaptant-se a les noves generacions: el meu pare feia taüts
i caixes per als camions i nosaltres muntem negocis com el König o les fleques de Casa Moner.
També ha canviat molt el tipus
de fusta; ara es treballa bàsicament amb conglomerats i no
amb fustes nobles. Ara, a més,
amb la crisi costa molt de tirar
endavant. Sort en tinc de la confiança dels clients i dels dos treballadors, en Salvador Serrano i
en Sam [Abbdesamad]».
En quasevol cas, el que no ha canviat a
la Fusteria Sala és l’amor per l’ofici.
Quan li pregunto a en Narcís el que farà els propers anys, em respon que seguirà treballant com sempre perquè,
tot i que no va poder escollir, ha après
a estimar aquesta feina.
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El pou de glaç

Per Lluís Solé i Perich

A la Ferreria guardaven la clau del pou de glaç. De clau només n’hi havia una i de porta,
també. La porta del pou era massissa i ferrada i només s’obria per fora, molt amunt sobre
l’abisme fosc on dormia el fred de l’hivern arraulit entre les parets rodones, sota la volta de
pedra. La porta només s’obria a principi d’estiu, quan els amos, la família Sabatés,
donaven l’ordre de desempouar glaç i es feien encara més rics venent-lo a ciutat. En Jeroni
de la Ferreria tenia dotze anys quan la seva germana de deu va agafar les febres terçanes
que s’escampaven pels aiguadeixos del Ter. Les febres duraven tres dies i provocaven
deliris que es repetien cada vegada més sovint.
En Jeroni passava les nits desvetllat,
patia veient la seva germana recaragolant-se roent de febre entre llençols
suats mentre cridava i al·lucinava.
Una nit, veient l’agonia de la seva germana i la resignació dels seus pares, va
fer el cor fort i, agafant un fanal, amb
l’espelma apagada perquè no el descobrissin, va baixar al soterrani on tenien
la carbonera de la farga i va desenterrar
la clau del pou que hi tenien amagada.
Volia robar un tros d’aquell glaç tan
blanc i compacte, tan fred, per calmar
la febre de la seva germana. Va baixar
pel camí fins a les basses i xipollejant
per l’aigua fosca es va endinsar en l’espessor obscura que amagava l’enorme
massa del pou. Va pujar pel camí que
rodejava el terraplè del pou i es va encarar a la porta. La clau va fer girar el
pany rovellat amb un carric-carrac escandalós. Tant li feia. Era hivern i el vigilant no seria a la barraca de dalt fins al
temps de la calor, quan el gel anava car.
Va estirar amb gran esforç la porta pesant que es resistia a girar sobre les
dues xarneres enferritjades. Per l’escletxa que s’obria es va escapar una bafarada glacial que li va llepar la cara.
Al caire de l’abisme tenebrós que s’obria davant seu, sota la llinda de la porta que l’arrecerava de qualsevol mirada,
va encendre l’espelma del fanal i, quan
el va encarar a la negror espessa del
pou..., una figura humana deformada
era davant seu! El cor li va fer un salt,
va aclucar els ulls i va recular fins al
marge del camí. Dins el pou ballava una
llum somorta...
Va tenir l’instint de fugir, però, abans
de fugir, havia de tancar la porta, el descobririen, si no. I la seva germana? No
li podia pas fallar. Quin remei li duria?
—Qui hi ha? –gosà cridar, alçant el fanal.
—Qui hi haaaaa? Qui hi haaaaa? –va
sentir que li repetia una veu cavernosa
des del fons del pou.
Li va tremolar el fanal i també va
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tremolar una llum que hi havia dins el
pou. Llavors en Jeroni va moure lentament el fanal a dreta i esquerra..., va fer
un pas cap a la porta oberta. Era el seu
fanal i ell mateix que es reflectien als
blocs de gel polit i cristal·lí. Va recobrar
els ànims. Va entrar al pou ple de glaç
fins al sostre. Els pans de glaç jeien sobre els seus llits de boll i fullaca, la palla humida que trepitjava omplia l’aire
de resclosit. Els blocs de glaç eren
enormes, pesaven el doble que ell. Se
n’enduria un tros. Però va pensar que

no podia pas escrostonar un bloc de
l’entrada, ho notarien. Es va endinsar
entre els pans de glaç, rere una pila hi
havia un forat profund, insondable,
una escala formada per blocs de glaç
baixava recaragolant-se cap a les tenebres. Segurament l’hi havien deixat per
comprovar l’estat de conservació de les
capes inferiors i per desempouar els nivells més baixos. No hi pensava pas explorar.
Allà mateix va escantonar un fragment
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de glaç i el va embolicar amb palla del terra i se’l va guardar
a la gorra. Acabava de robar, se sentia culpable, però ho feia
per necessitat. Llavors va sentir la veu de la seva consciència.
—No em deixis...
Va quedar garratibat. Aquella veu no era pas la seva consciència.
Va estar quiet uns segons que se li van fer eterns. S’estava
glaçant.
Escoltava i només sentia el gel que cruixia i es lamentava; per
la porta oberta s’escapava la bafarada freda. Ressonava el repic d’alguna goteta que es desfeia i moria sobre les fulles seques del terra. No, no tot eren gotetes: sentia un trepig sobre
les fulles mortes...
Una bafarada va sortir rere una pila de blocs d’una boca que
somicava: —No em deixis...
Hi havia algú al pou! En Jeroni va apagar l’espelma d’un bufet i va córrer a les palpentes entre les piles de glaç buscant la
porta, va ensopegar amb els ganxos i els perpals i les serres i
els motllos que servien per empouar, i enmig d’aquell terrabastall encara va sentir: No em deixis... Va empentar la
porta pesantíssima i la va estampar contra els brancals de pedra picada. La foscor i la bogeria van quedar recloses en
aquell pou de tenebres. Va passar la clau amb mans nervioses i es va apartar de la porta.
Una suor freda l’amarava o el glaç se li estava desfent. Va córrer cap a casa.

Va pujar escales amunt. Havia de posar el gel que es fonia ràpidament al front roent de la seva germana...

Va desfer el farcell de llençols rebregats i
humits... No hi era! La seva germana, enmig
dels deliris nocturns que la desvetllaven, l’havia
sentit i l’havia seguit. Havia entrat al pou rere
seu. El fred del glaç li havia rebaixat la febre i
l’havia tret del deliri. Debilitada com estava
després de tres dies enfebrada, no va ser a
temps de seguir-lo quan corria buscant la
sortida. El cridava amb la seva veueta dèbil:
—No em deixis...
Van trobar la nena arraulida al fons de les escales de glaç, els
peus descalços dins el fang glaçat que es formava al fons del
pou… Amb les mans garratibades pel fred havia descalçat algunes pedres del mur circular. Però rere les pedres només hi
havia el terraplè espès i inacabable que embolcallava el pou.
Havia cavat la seva pròpia tomba. Ningú va gosar tornar les
pedres a lloc.
Quan el pas dels anys va descalçar la terra que embolcallava
el pou abandonat, va quedar al descobert el forat del mur per
on només havia escapat l’ànima de la nena del glaç. Avui hi
ha una porta. No hi anéssiu pas les nits d’hivern quan el baf
fred de la nena que busca la sortida del pou emboira aquell
indret i la seva veu us crida des de la porta:
—No em deixis...

Resum meteorològic
Dades facilitades per Xavier Duran

La temperatura

Les pluges
Nombre de dies

ANY 2010

>=
20mm

>=
1mm

5,6

2

0

0

Agost

75,8

6

3

2

Setembre

77,0

4

2

2

Mesos

35,2

14,4

Juliol

23,1

37,5

12,7

19,2

32,0

8,2

Temp.
mitjana

Temp.
màxima

Juliol

24,5

Agost
Setembre

Velocitat
mitjana

Total
en mm

ANY 2010

El vent
Mesos

>=
10mm

Temp.
mínima

Mesos

Velocitat Dies amb més
màxima de 50 km/h

Mesos

Total
en mm

Evaporació
>=
1 mm

>=
5 mm

>=
10 mm

Juliol

5,1

1,6

5

Juliol

168,3

31

26

0

Agost

4,2

56,3

2

Agost

138,0

31

13

0

Setembre

3,5

50,0

1

Setembre

94,9

29

1

0

Per veure resum anual cal anar la web de l‘Ajuntament de Bescanó:
http://webspobles.ddgi.cat/sites/bescano/Pages_LeftMenu/meteorologia.aspx
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MEDI AMBIENT i METEOROLOGIA
Anellament d’orenetes a Bescanó
Per Eugeni Domingo

A mig setembre va tenir lloc al nostre municipi un destacat fet científic
relacionat amb les orenetes. Diferents experts van realitzar l’anellament més
important fet mai a Catalunya, d’un estol de més de 10.000 exemplars. Es va
dur a terme abans de la seva migració cap al sud, cap a zones amb
temperatures més moderades, en diferents dies
Amb aquest anellament es van identificar unes 4.068 orenetes, que es reunien cada capvespre en un camp de
blat de moro situat a Bescanó. L’estudi fet pels ornitòlegs experts en anellament ha permès saber que entorn
del 90% de les aus eren joves i que el
seu estat de salut era bo, segons la seva musculatura i el greix corporal.
Les orenetes o orenetes vulgars (Hirundo rustica) són uns ocells amb certa inclinació a formar grans grups. En
l’època de les migracions volen en
grans grups per traslladar-se d’un lloc
a un altre. A Catalunya n’arriben els
primers exemplars cap al febrer, però
la major part de les orenetes solen arribar a l’abril o al maig, i retornen cap
a l’Àfrica al setembre. Fan nius de
fang arrodonits en llocs arrecerats, sovint en edificacions, sota els ràfecs, en
porxos o sota els balcons.
A banda dels ornitòlegs hi van acabar
col·laborant una quarantena de persones, entre els anelladors, els auxiliars de l’anellament i persones que
van ajudar en diferents àmbits. Durant els nou dies que va durar l’operació, hi van haver diferents captures
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amb un procediment que consistia a
col·locar unes xarxes al camp de blat
de moro i, un cop els ocells hi quedaven atrapats, ficar els exemplars en
caixes i anellar-los al mateix punt
abans de tornar-los a deixar anar.
Aquest anellament científic massiu ha
de permetre conèixer els hàbits migratoris d'aquestes aus, que aprofiten
els punts més baixos dels Pirineus per
seguir el seu camí cap al continent
africà. A priori es pot dir que les dades
d’exemplars joves indiquen una bona
descendència a Europa.
L’anellament ha de permetre també
en un futur conèixer els viatges que faran els ocells en altres països europeus.L’anellament científic d’ocells és
un mètode d’estudi basat en el marcatge individual de les aus. A Catalunya l'anellament està organitzat per
l'Institut Català d'Ornitologia (ICO).
Actualment l'ICO disposa d'uns 200
anelladors experts, la majoria volun-

taris, que anellen al voltant de 80.000
ocells cada any. De tots aquests anellaments només se’n torna a recuperar posteriorment un de cada 100, de
manera que qualsevol informació
d’algun ocell anellat pot ser molt valuosa.
Per saber com heu d’actuar en cas de
trobar algun ocell anellat o alguna
anella, heu de consultar la pàgina d’anella trobada:
www.ornitologia.org/anellament/que
ferane.htm

Bibliografia:
www.elpunt.cat/bescano.html
www.ornitologia.org
http://ca.wikipedia.org/wiki/Oreneta_comuna

UN COP D’ULL
PRESENTACIÓ
A BESCANÓ

Els Reis de Bescanó
l’any 1966

Per Pere Magrià i Pou

Feia ja set anys que el Dr. Latorre (A. C. S.), en Lluís Comamala, en Josep Trias i altres havien tingut
la bona idea de celebrar al poble l’arribada dels Mags d’Orient. Molt ha canviat des de llavors fins a
arribar a l’actual cavalcada, ja que els cavalls han estat substituïts per tractors arrossegant les seves
carrosses, i també ha variat l’itinerari, la lluminositat, i no parlem del vestuari, tot l’entorn, els regals finals per a tots els nens i nenes... Inclús ara ja no s’aturen a cap església per adorar el nounat.
No deu ser moda...
Ho podeu veure, doncs, en aquestes fotos de fa quaranta-quatre anys que han estat descansant en el
meu arxiu format per més de 900 carrets de 36 fotos cada un.

La banda de música esperant davant de can Pardàs els
tres cavalls amb Ses Majestats com a genets.

La comitiva arribant a la Plaza de España per tal de
descavalcar i apropar-se a Sant Llorenç per a l’adoració.

La banda de música dalt de l’escenari del Cine Unión fent
el darrer toc.

Ses Majestats asseguts i a punt de repartir piruletes,
mentre el patge reial llegia i traduïa al mateix temps el
complicat sermó d’agraïment al poble de Bescanó.
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Productes per la terra i de la terra

Ara també a Bescanó!
Ens trobareu al Carrer Major, núm. 155
Més informació al tel. 972 44 03 81

VALL DE’N BAS
Ctra. Santa Coloma s/n
Tel. 972 69 31 57

VIC
Ctra Ripoll, 49. Pol. Ind. Mas Beuló
Tel. 93 886 27 18

BESCANÓ
C/ Major, 155
Tel. 972 44 03 81

RIPOLL
Ctra. Vallfogona, 29
Tel. 972 71 40 86

LA BISBAL
C/ Aigüeta, 174
Tel. 972 64 31 88

LES PRESES
C/ Avellana, 4
Tel. 972 69 34 08

OLOT
C/ Terrassa, 20
Tel. 972 26 20 87

GIRONA
Ctra. Palafrugell, 10 (Pedret)
Tel. 972 21 87 91

VILAFANT-FIGUERES
Ctra. de Besalú a Roses, 18
Tel. 972 50 87 98

www.grupmorera.com

