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Les «Pastanagues» de Bescanó
En aquesta ocasió La Pilastra ha volgut parlar d’una queixa molt divertida que ha fet El
Teatre Bescanó per mostrar el seu desacord
amb la pujada de l’IVA, que en el cas de la
cultura ha passat del 8 al 21%. I ho ha fet en
forma de pastanagues. Aquesta queixa ha fet
la volta al món i ha estat portada a diferents
diaris i mitjans de Catalunya, d’Espanya i de
tot el món! Diaris com «The New York Times», «International Herald Tribune» o
«The Independent» se n’han fet ressò.
Una vegada més volem donar les gràcies a tots
els col·laboradors que edició rere edició ens
ajuden a confeccionar la nostra revista, la revista que re ecteix la vida dels bescanonins.
Desitgem que us agradi.
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> Per Josep Blanquera i Manel Orellana (SPEAC)

50è aniversari del Concurs de Pesca
Infantil a Bescanó
Ara fa cinquanta anys, concretament el 13 d'agost del 1962, coincidint amb la festa major,
es va dur a terme el primer Concurs Infantil de Pesca a Bescanó
Tot va començar aquell dilluns del 1962
amb una important participació de 44
nens inscrits. Aquell concurs es va celebrar un dissabte a la tarda amb una durada de dues hores, de 4 a 6.
La classificació de guanyadors, que segurament farà reviure a més d’un els
records d’aquella jornada, va ser la següent:
1. Carmen Boada
2. Josep Fabregó
3. Josep Blanquera
4. Josep Tulsà
5. Josep M. Vinardell
6. Josep Collel
7. Josep M. Suñé
8. Llorenç Solé
9. Joaquim Roca
10. Xavier Mercadal
L’organització d’aquell concurs va ser a
càrrec de socis de la SPEAC que van posar el primer gra de sorra per configurar una tradició que perdura amb el pas
dels anys, fomentant un noble esport
com és la pesca i una jornada de complicitat entre pare i fill, gaudint de la
natura i del nostre privilegiat entorn.
A en Carles Ventura, en Joaquim Blanquera, en Ricard Rigau, en Narcís Alsina i l’Alfons Huix, amb la col·laboració
de la fusteria Remigio Salló, a tots ells
els volem agrair el compromís d’haver
fet el primer pas d’aquesta llarga caminada. Lamentablement algun soci ja no
es troba entre nosaltres, i per aquest
motiu ens agradaria que aquesta publicació també servís per dedicar-los un
emotiu homenatge en record seu.
Bona pesca i que puguem continuar sumant anys.
Concurs Infantil Festa Major’12
El dissabte dia 11 d’agost es va celebrar
el concurs de pesca infantil. La concentració es va fer al restaurant La Barca i
l’horari del concurs va ser de 2/4 de 10
del matí a 2/4 de 12 del migdia, amb un
total de 27 inscrits.
El lloc de pesca per a aquesta edició va
ser la bassa situada al Golf Girona. Tot i
disposar del nostre tram de riu, aquest
no està en les millors condicions per realitzar concursos, un fet bastant lamentable, i esperem que torni a ser el lloc

Un moment del concurs d’aquest estiu i els participants al 50è Concurs de Pesca Infantil de Bescanó. Fotos: SPEAC

ideal per disputar i gaudir de jornades
de pesca. Per aquest motiu i per poder
donar un mínim de garanties quant a
captures i diversió entre els participants, la junta de la SPEAC va decidir
que el concurs es realitzés a la bassa del
Golf Girona, que va ser un encert, ja que
la gran majoria van gaudir de la jornada
i el nombre total de captures va arribar
a la quantitat de 586 peces.
El concurs es va desenvolupar sense incidències, però va ser a l’hora d’acabar
que es va produir un petit incident que
va generar una situació de nervis entre
els pares assistents i que va quedar com

l’anècdota del dia. Un noi va relliscar
pel pendent i la lona ubicada al terra de
la bassa, amb la consegüent caiguda a
dintre de l’aigua. Acte seguit i amb el
pendent mullat, tres dels pares que van
acostar-se per treure el nen de l’aigua
van acabar relliscant i també a dintre de
la bassa. Es va provocar una situació de
nervis, ja que la lona impedia que les
persones pugessin i els feia retornar a
dintre de l’aigua. Per sort, amb l’ajuda
de la resta dels pares, la situació es va
controlar ràpidament i no va passar
d’un petit ensurt.
3
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> Associació de Gent Gran

Celebrant el
tradicional dinar
de germanor
El diumenge 30 de setembre es va
celebrar la diada de germanor amb
un dinar i algunes sorpreses més
Una vegada més, el lloc escollit va ser el restaurant La Terrasa de Platja d'Aro. Els inscrits vam
marxar a les 10 del matí de Bescanó per tenir
una mica de temps per passejar i visitar el mercat de Sant Feliu de Guíxols o bé anar a missa.
Un cop a Platja d'Aro encara diposàvem d'una
mica de temps lliure abans d'anar a dinar i fer
festa. Durant l'acte es van sortejar alguns regals
cedits per la CAM de Sabadell i Estètica Dolors,
i, com sempre, vam tallar el pastís.
També cal destacar que l'associació ha estat recollint donatius per a la propera edició de La
Marató de TV3 i que les activitats i els tallers
programats també van seguint el seu curs... I a
més, de tant en tant, podem gaudir d'alguna
excursió!

Tallant el pastís i la taula presidencial. Fotos: Pere Magrià.

En Pepet de can Pardàs va fer 100 anys
En Josep Soler i Trias va
celebrar aquest estiu el seu
100è aniversari envoltat de la
família i amics
La celebració es va fer a les piscines de
Bescanó, perquè el seu fill és l'encarregat del bar. A la festa s'hi van aplegar
unes 30 persones entre amics i familiars. A en Pepet el que li va fer més il·lusió va ser el pastís que li van regalar i
poder bufar les cent espelmes amb els
seus cinc néts i tres besnéts.
L'alcalde, Xavier Soy, i els regidors Josep Rosa i Xicu Boada, també es van voler unir a la celebració fent-li una visita
al seu domicili i obsequiant-lo amb un
pastís i un ram de flors.
En Josep Soler i Trias és una de les persones més grans del poble. Va néixer el
dia 14 d'agost de 1912, a can Pardàs (al
carrer de Dalt). I, com molt bé ens explicava en una entrevista per a aquesta revista: «He viscut molt, jo! Primer
l'època d'Alfonsu XII, després la República, la guerra de Franco i ara
4

En Pepet ara fa
un parell d'anys.
Foto: Ester Rubirola.

una democràcia!»
En Josep ja té 100 anys i realment ha
viscut molt: ha vist aparèixer pel carrer
Major el primer cotxe, un Ford de color
groc que era de «l'amo» de la fàbrica, i

ha vist com es transformava el poble i la
gent. En Pepet, tot i la seva edat, té una
salut i una ment envejables i se sent feliç
per la vida que li ha tocat viure.
Per molts anys més, Pepet!

Poble en viu

La Pilastra - desembre 2012

> Colla Excursionista L’Isard

Adéu, amic Enric
El 10 de novembre ens deixava l’Enric Martí, membre de la Colla Excursionista L’Isard
Des d’aquestes pàgines el volem recordar i fer-li alhora un senzill i merescut reconeixement

Una de les darreres
sortides amb els Isards
es recull en aquest
escrit que l’Enric
Martí, que escrivia
sovint, va fer després
de l’excursió al coll
de Mantet
Diumenge 20 de febrer del 2011.
Ens trobem a dos quarts de set (socors!), al punt de sortida oficial.
Som en Narcís, la Montse, en Xevi i
la Núria Ginesta. És fosc i plovineja, però quan surt el sol ja no plou i
el dia promet força; efectivament
les nuvolades han marxat i ha entrat una mica de mestral que ha aixecat el dia sense apretar gaire.
L'Enric Martí era un gran amant de la naturalesa i tenia molt bon sentit de l'humor.

Des de les marxes populars, els pessebres
de Sant Grau o els camins de ronda de la
Costa Brava fins a les travesses pel Mont
Perdut, la Pica, l’Aneto, el Perdiguero, els
Carros de Foc i la Porta del Cel, s’obre un
ampli ventall d’espais naturals, uns de
més muntanyosos, altres de més planers i
alguns de molt esquerps, que uns i altres
hem anat compartint, al llarg dels anys,
amb l’Enric.
L’Enric ha estat un esportista nat, amant
de la natura i compromès amb tot el que
això implica. Amb ell hem resseguit puja-

des i baixades, camins i corriols, tarteres,
colls i pics. Hem escalat i hem grimpat.
Han estat jornades de molt bones companyies. Si la duresa del camí o alguna inclemència del temps feia feixuc el trajecte,
un to d’humor, unes paraules d’alè i de
suport o un somriure de complicitat suavitzava l’esforç. Hem compartit l’alegria
de fer cims i la plaença de l’esforç.
Cadascú guarda records que potser han
aflorat més ara però que continuaran
aflorant per temps que passi, per muntanyes que pugem o camins que resseguim.

Hem pujat fins al coll de Mantet.
Força neu que ens ha obligat a calçar-nos primer grampons i després
raquetes.
Hem gaudit molt del paisatge i la
bona companyonia. No hem arribat al cim, però sí a les envistes.
Força arrecerats hem fet un petit
break, sense asseure’ns. Hem fet
una petita variació per retornar i
després de fer el canvi de raquetes
hem baixat còmodament fins al
pàrquing.
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> Coral Josep Ruhí

La coral, al Pont de Suert
El cap de setmana dels dies 20 i 21 d’octubre, la Coral Josep Ruhí de Bescanó vam anar al
Pont de Suert a fer un intercanvi que teníem pendent des de feia 12 anys... Sí, sí, 12 anys!
ploure i vam haver de baixar cap al Pont
de Suert per assajar i després oferir el
gran concert. Un cop acabat el concert,
ens van oferir un gran sopar i després ja
vam pujar un altre cop cap al balneari
per poder disfrutar del partit del Barça.
El diumenge al matí ens vam llevar
aviat per esmorzar i a les 10 del matí
l’Helena va pujar per poder-nos ensenyar totes les instal·lacions del balneari, però per falta de temps no vam poder
disfrutar de les piscines, les saunes i totes les activitats que s’hi poden fer. És
per això que ens han quedat les ganes
de tornar a anar a cantar al Pont de Suert per poder disfrutar de totes les activitats que ofereix el balneari.

La coral de Bescanó, durant el viatge a la Vall de Boí.

Va ser un cap de setmana en què vam
dormir ben poc, amb molt d’autocar,
molta aigua i una tarda de dissabte molt
entretinguda.
Vam marxar a les 6 del matí de Bescanó, vam parar a Ponts a esmorzar i, un
cop ja ben esmorzats, vam poder gaudir
de paisatges meravellosos i molts però
molts revolts fins a arribar al Pont de
Suert. Allà, a l’estació d’autobusos, ens
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esperaven l’Helena, presidenta de la coral, i el seu marit, un cantaire de la coral. Ens van donar la benvinguda i
després vam seguir el nostre viatge fins
a arribar al Balneari de Caldes de Boí,
on només vam poder gaudir del dinar
del dissabte i l’esmorzar del diumenge.
Ben dinats vam poder visitar diferents
esglésies romàniques, però va ser una
visita molt ràpida, ja que es va posar a

Després vam anar seguint el viatge fins
a arribar un altre cop al Pont de Suert,
on vam poder visitar la Fira de la Girella. Un cop vista la fira ens vam dirigir a
Boí per poder dinar al restaurant La
Cabanna. Va ser un dinar molt i molt
bo, i per acabar de fer el dia complet
vam fer sortir els cuiners i els vam dedicar una cançó.
A la tarda vam emprendre el viatge de
tornada cap a Bescanó, aquest cop, però, per l'autopista...
Com podeu comprovar va ser un viatge
curt i ben passat per aigua!
Des d'aquestes ratlles us diem que si teniu ganes de cantar assagem els dimarts
a 2/4 de 9 del vespre en una de les sales
del Teatre de Bescanó. Animeu-vos a
formar part de la Coral de Bescanó.
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Foto de presentació de tots els equips del club amb els entrenadors, col·laboradors i la junta. Foto: Pere Magrià.

> Club Bàsquet Bescanó

Ja són 110 jugadors al club
Un any més el Club de Bàsquet Bescanó ha començat la temporada esportiva, i el mes d’octubre
passat vam fer la festa de presentació amb tots els membres que formen part del club, els pares
i tothom que ens hi va voler acompanyar
Durant l'acte, el club va felicitar els jugadors pel seu comportament i rendiment. Després es van donar obsequis a
tots els jugadors, la maleta esportiva, la
camiseta, tot l’equipament als jugadors
nous i un petit detall als jugadors veterans. Aquesta festa va acabar amb un
petit refrigeri, al qual van assistir els jugadors, familiars i amics.
Aquesta temporada tenim un total de 9
equips: 2 de minis femenins, 1 de pre-

infantil masculí, 2 de cadets (un de
masculí i un de femení), 3 de sèniors
(un de femení i un de sub-25) i, per acabar, un equip sènior en la categoria de
3a catalana.
Tots els equips van començar la temporada amb molt bon peu, però actualment tenim força jugadors lesionats,
cosa que fa que els resultats no siguin
els esperats.

En total, el club té 110 jugadors/es, 8
entrenadors i 6 joves que comencen a
formar-se com a entrenadors.
Actualment, com cada any, ja estem
preparant la Gran Quina de Bescanó
juntament amb el patinatge i el futbol.
Esperem la participació de tots els bescanonins, ja que la quina ens permet tirar endavant els nostres clubs tot l’any,
però també ens fa gaudir d'una bona
estona per les festes nadalenques.
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> Sala la Torre

Concerts en directe a l'estiu i tornejos,
concursos i monòlegs a l'hivern
El fred ha arribat i a la Sala La Torre, després d’una bona temporada d’estiu
i d’haver gaudit de més de 10 actuacions en viu, totes gratuïtes, ja estem duent a terme
la nova temporada d’hivern
Vam pensar que la millor manera de començar era amb unes bones rialles i
amb molt bon humor, així que vam programar ni més ni menys que Carlitos,
col·laborador en antigues edicions del
programa La Cosa Nostra de l’Andreu
Buenafuente, entre altres. L'actuació va
tenir lloc el dia 5 de desembre i no cal dir
que va tenir molt bona acollida.
També aprofitem per informar que durant aquesta temporada d’hivern estem
preparant a La Sala un torneig de futbolí
amb premis per als guanyadors i també
un concurs de fotografia relacionada
amb el poble. Properament podreu trobar més informació a la nova web de La
Sala www.latorresala.com.
En breu a la nostra web sortirà l’agenda
de Nadal amb les activitats que es desenvoluparan.
Aprofitem per desitjar a tota la gent del
poble unes Bones Festes.

El músic Uat Boada va protagonitzar una de les actuacions en directe d'aquest estiu a
la Sala La Torre. Foto: Ivan Coca.

> Càritas Bescanó

Trobada de voluntaris de Càritas Catalunya
El dia 20 d'octubre del 2012, tretze voluntaris de Càritas Parroquial Bescanó ens
vam trobar al recinte Fòrum de Barcelona amb la resta de voluntaris de Càritas
Catalunya, sota el lema «Portadors d’esperança»
Va ser un acte de reconeixement a la labor portada a terme en favor dels més
necessitats. Les 3.800 persones representants de moltes altres Càritas Parroquials existents a Catalunya que ens vam
aplegar allà vam poder viure una jornada de festa i de germanor.
Al matí, la senyora Carme Borbonès,
presidenta de Càritas Catalunya, es va
adreçar als assistents per donar-nos la
benvinguda, fer la presentació de l'acte i
seguidament donar la paraula a l’arquebisbe de Barcelona, el Dr. Lluís Martínez
Sistach. Aquest, després d'una entusiasta salutació als presents a l'acte, va cedir
el torn de la conferència al cardenal
8

arquebisbe de Tegucigalpa (Hondures),
Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga,
president de Càritas Internacional, qui,
tot lloant el treball del voluntariat a Catalunya, va fer una excel·lent exposició
de la greu situació de pobresa que viuen
milions de persones al món, així com la
urgent necessitat de destinar més recursos per apaivagar la manca d'aliments i
evitar una catàstrofe humanitària. La
seva intervenció va ser fortament ovacionada.
Al migdia vam dinar al mateix Fòrum i
a la tarda vam celebrar l’eucaristia a la
Sagrada Família, acte que va ser el més
important i emotiu. Va ser oficiat pel

mateix cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, acompanyat d'altres
bisbes.
El temple oferia una magnificència extraordinària i els milers de persones assistents feien evident que a tots ens unia
una mateixa inquietud: mostrar-nos solidaris amb aquells que sofreixen.Per a
tots van tenir un significat rellevant les
paraules que es van dir al final de l'eucaristia: «Les nostres mans no poden solucionar els problemes del món, però
davant els problemes del món tenim les
nostres mans.» El cant del Virolai va
cloure una jornada inoblidable.
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> Per Eva M. Moreno

> Club Patinatge Bescanó

Els èxits dels nostres patinadors
En el món del patinatge els mesos que van de març a octubre són l’època en què la intensitat de la
competició augmenta a causa de la quantitat de celebracions de tornejos i competicions
En la competició individual, les patinadores i els patinadors del nostre club
acostumen a obtenir brillants resultats.
Com que el patinatge és un esport del
qual no se’n fa ressò mediàtic (us poso
com a exemple la poca transcendència
que ha tingut en els mitjans de comunicació l’assoliment de la medalla d’or en el
mundial júnior pel patinador gironí Kevin Bordas), per això ens fa molta il·lusió
compartir amb el poble de Bescanó els
èxits dels nostres patinadors.
Així, en el trofeu de la copa Girona celebrat el 28 d’octubre passat, en la categoria infantil Laia Batchellí va quedar en la
setena posició i en la categoria cadet Meritxell Font va ser campiona destacada.
Pel que fa a la copa territorial, en categoria juvenil Maria Carballo va obtenir la
tercera posició.

Per acabar, entre les més petites del club
que van participar en competicions, del
grup B es va tornar a completar el podi
amb tres representants del nostre club:
Abril Hernández, Abril Vinyoles i Abril
Tirado. Del grup A i C, l’Andrea Fernández i l’Adriana Mudarra van aconseguir la
segona posició.
A banda de tota l’activitat merament esportiva i de competició, com ja us hem informat en anteriors ocasions, continuem
celebrant activitats molt divertides que
ens permeten créixer personalment i fer
caliu entre els membres del club. Així, el
20 d’octubre es va fer la castanyada, i hi
van participar gairebé un centenar de
persones, entre pares, mares, entrenadors i patinadors. Una vegada més s’ha
organitzat la sortida a les Fires de Girona

i, com a novetat molt important, el cap de
setmana dels dies 10 i 11 de novembre, les
patinadores del grup de xou van dur a
terme una miniestada a la rectoria de Vilanna combinant els entrenaments al pavelló de Bescanó. L’experiència va
resultar molt satisfactòria, tant pel que fa
a les relacions humanes i socials com pel
que fa al treball, l’esforç i la millora del
rendiment en grup. Aquesta estada ha
servit també com a activitat de preparació per a la propera competició, que se celebrarà el mes de gener a Fontajau.
Per acabar, el CP Bescanó volem fer arribar un missatge de felicitació a tot el poble de Bescanó per aquestes festes de
Nadal, desitjant també que el proper any
vingui carregat de salut, feina i amor per
a tothom!

El 29 de setembre, a Anglès, la Laia Batchellí va aconseguir la setena posició, i en
les categories cadet, juvenil i sènior es
van coronar els podis amb les actuacions
de la Meritxell Font, la Maria Carballo i la
Laura Turon, respectivament.
Pel que fa al grup d’iniciació B, la Carla
Gabarron i l’Aina Garcia van obtenir la
segona i la tercera posició. Entre els nostres representants en la categoria d’iniciació A, l’Ignasi Ciurana va aconseguir la
primera posició i la Nora Font la tercera.
L’Aina Roura i la Sara Pérez van quedar
campiona i subcampiona en la categoria
de promoció; en el grup B de la mateixa
categoria es va completar el podi obtenint
la primera, la segona i la tercera posició
per part de la Núria Ramos, l’Íngrid Lanzas i la Clàudia Pueyo, respectivament.

Patinadors i patinadores ensenyant alguns dels trofeus.
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> Club Tennis Bescanó

Primer torneig infantil de tardor
Del 29 de setembre al 7 d'octubre es va disputar, a Bescanó, el 1r Torneig Infantil
de Tardor de tennis en categoria infantil i benjamí
Després d'uns partits molt interessants, es va arribar a les semifinals infantils amb dos jugadors que van
dominar els partits, en Raül Sánchez i
en Marc Rieradevall.
Un cop a la final, els dos jugadors van
disputar un partit molt igualat i ple d’emoció. A la fi es va decantar del costat
d’en Marc Rieradevall i va deixar com a
finalista en Raül Sánchez, amb el resultat de 6/2-7/5.
En la categoria de benjamins es va disputar un fantàstic triangular entre els
jugadors bescanonins Clara Comerma,
Nora Alquézar i Esteve Matamala, i
aquests dos últims van resultar finalistes del torneig. Un cop a la final, el jugador Esteve Matamala va resultar
campió i Nora Alquézar va ser la sotscampiona jugant al millor de 10.

Els guanyadors del torneig i alguns participants.

> Per Laura Tornés i Font

Marc Felipe Alsina obté un nou
reconeixement matemàtic internacional
Continuem informant-vos de l'evolució del bescanoní
Marc Felipe i Alsina en el seu periple matemàtic.
Si en el darrer número de «La Pilastra» us informàvem
de la seva participació a l'Olimpíada Internacional de
Matemàtiques, a l'Argentina, en aquesta ocasió us volem
comentar com li va anar a Bolívia, a l'Olimpíada
Iberoamericana de Matemàtiques
La darrera setmana de setembre del
2012, en Marc Felipe Alsina, estudiant
de 2n de batxillerat de l’institut Vicens
Vives de Girona, va viatjar a La Paz, la
capital de Bolívia, per participar com a
integrant de l’equip espanyol a l’Olimpíada Iberoamericana de Matemàtiques, on va aconseguir una meritòria
medalla de bronze.

El jove bescanoní Marc Felipe.
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L’accés a aquesta prova matemàtica internacional, en Marc se l’havia guanyat
gràcies al diploma d’honor que havia
assolit a l’Olimpíada Internacional de

Matemàtiques celebrada a Mar del Plata (Argentina) el mes de juliol passat,
atès que únicament hi assistien els quatre millors classificats de cada estat participant a l’Olimpíada Internacional.
L’olimpíada es va acompanyar d’una
ruta turística per algunes zones de Bolívia, el país organitzador, i que el va
portar, entre altres indrets, a les famosíssimes ruïnes del Machu Picchu, ja al
Perú. Moltes felicitats al nostre jove
matemàtic.
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> CE Bescanó

El futbol, en ple creixement a Bescanó
Ha començat una nova temporada i podem dir que al CE Bescanó tenim el rècord quant a jugadors
inscrits. Això demostra que tot i les dificultats econòmiques que ens envolten el club sempre intenta
fer créixer la nostra entitat tant en nombre de socis com de jugadors i col·laboradors
Enguany són més de 200 jugadors inscrits en les diferents categories: l’escoleta, prebenjamins B de 1r any,
prebenjamins A de 2n any, benjamins
B de 1r any, benjamins A de 2n any, aleví B de 1r any, aleví A de 2n any, 1r
equip infantil, 1r equip cadet, 2 equips
juvenils (1B que juga a la 2a divisió provincial i 1A que juga a la 1a divisió provincial) i, per acabar, 2 equips sèniors:
el que juga a 3a catalana i el que ho fa a
2a catalana.

Volem donar les gràcies també a tots
els col·laboradors, delegats i entrenadors que estan treballant cada setmana
per la nostra entitat d’una manera desinteressada. Sense ells no es podria tirar endavant el club.
Us recordem que juntament amb les

entitats del bàsquet i el patinatge estem
preparant la Gran Quina de Bescanó,
que es farà durant les festes de Nadal.
Us volem animar perquè vingueu a jugar i col·laborar amb les nostres entitats. Aquest any la quina se celebrarà
els dies 25, 26 i 30 de desembre i els
dies 1 i 6 de gener.

Tots aquests equips han iniciat les seves respectives lligues. Alguns han començat d’una manera molt irregular i
altres ja estan jugant més regularment.
En l’inici de lliga hi ha dos equips que
han començat molt forts, han fet molts
punts: són el juvenil A de 1a divisió i els
nostres benjamins A de 2n any. Aquests
jugadors estan tenint una progressió
molt bona, i un dels màxims responsables del nivell assolit és el seu entrenador, en David Sánchez, jugador també
del nostre club en la 2a catalana.
En aquesta revista volem tenir un record molt especial pels tres socis que
durant aquest any han mort, que són en
Camil Navarro, en Ramon Navarro i en
Quim Blanquera; tots tres eren dels socis més antics de la nostra entitat. També volem recordar una persona molt
vinculada i estimada al nostre club que
fa pocs dies que ens ha deixat: en Josep
Teixidor Puig, pare del nostre jugador
del juvenil B Marc Teixidor.

Benjamí A de 2n any. D'esquerra a dreta: (a baix) Pau B., Albert M., Albert T., Sergi, Max
(a dalt). Oriol, Pol, Marc, Lluís, Pau Font i l'entrenador, David Sánchez.
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> Comissió de Festes d’Estanyol

Estanyol va celebrar la festa major
i la marxa popular
La Comissió de Festes d'Estanyol va organitzar, com cada any, la festa major del poble, que
es va celebrar entre els dies 23 i 25 de novembre
La pluja va fer ajornar la marxa, que es va acabar fent el dia 2 de desembre i en què hi van
participar més de cinc-cents marxaires
La data prevista per a la Marxa Popular
d’Estanyol era el dia 18 de novembre, però altra vegada el temps va fer de les seves i la cursa es va haver d’ajornar fins al
dia 2 de desembre. Tot i el canvi de data,
hi van participar prop de 550 persones.
De bon matí, teníem gebrada i fred, però més tard el sol va començar a escalfar, i això va fer que els participants
gaudissin de les dues rutes marcades,
una de poc més de 8 quilòmetres i l’altra
El mercat d'artesans i les
activitats a la plaça són un dels
atractius de la festa d'Estanyol.
Foto: Pere Magrià.

que quasi 16. Aquestes rutes mostraven
als caminants parts del poble com ara el
poblat iber, les vistes des del Casalot, el
volcà de la Crosa i els camps d’avellaners, que de bon matí estaven ben glaçats i ens recordaven que ja tenim
l’hivern a les envistes.
Després de la caminada hi havia l’esmorzar: entrepans freds i calents, begudes, coca, cafè i xocolata desfeta. Als
avituallaments s’hi podien trobar begu-

des, fruita i pa amb vi i sucre!
Per la festa major el temps també va
acompanyar, sobretot el diumenge, que
és el dia amb més afluència de públic i
que any rere any inclou més activitats
programades.
La festa va començar el divendres amb el
taller de cuina a càrrec de Núria Lladó.
El dissabte al matí es va dur a terme una
passejada de tardor, en què hi van participar una cinquantena de persones. Durant la ruta es van mostrar algunes
plantes medicinals que tenim als nostres
camps i boscos. La passejada va acabar
amb l’elaboració d’algunes receptes de
licors i infusions i amb un esmorzar amb
productes de la temporada.
Al vespre, a l’envelat, va tenir lloc el sopar popular i el concert a càrrec del grup
Time Machine, que va agradar molts als
assistents.
El diumenge la plaça es va omplir de parades d’artesans, balls de gegants i atraccions per a la mainada. Entre els actes
cal destacar la hissada de l’estelada, en
què hi va participar Jordi Torrent, president de l’Assemblea Territorial de l’ANC
de Bescanó, de l’Associació La Miquela i
de la Coral Josep Ruhí.
Durant l’acte, Rosa Torrijos, en presentació del poble d’Estanyol i de la Comissió de Festes, va llegir un poesia
patriòtica escrita per Sklat i publicada a
la revista Germanor l’any 1924:
Ignoren que tu tens força
i que aquí som catalans;
que enfront dels lleons rampants
que ostenta el Drap de Castella,
posaràs en contra d’ella
l’arma més forta i ufana:
la Bandera Catalana
–quatre barres i una estrella!–.

Un moment del concert a càrrec
del grup Time Machine.
Foto: Michel Kaufmann.
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La festa va cloure amb una audició de
sardanes i amb l’entrega del guardó Arrels, que es dóna com a reconeixement
per haver nascut o viscut a Estanyol.
Enguany els guardonats van ser la família Serrat-Faiges.
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Els guanyadors del
sorteig amb el president
de l'associació,
Pau Noguer,
i una de les associades,
M. Àngels Vilaplana.
Foto: Lluís Romero.

> Associació de Comerços i Serveis de Bescanó

Comprar a Bescanó té premi
L'Associació de Comerços i Serveis de Bescanó va organitzar el mes de novembre passat un
sorteig amb premis. Els guanyadors van rebre un televisor de 32 polzades, una estada d'un cap
de setmana en un hotel de Catalunya i vals de descompte per valor de 100 euros
Per Nadal i Reis també es durà a terme la campanya «Rasca i guanya», amb premis de 10, 100
i 500 euros. En aquesta campanya hi participen 35 establiments de Bescanó
El mes de novembre passat, amb la finalitat de dinamitzar el comerç local, l'associació de comerços va fer un sorteig
en què hi havia diferents premis. Per
poder entrar en el sorteig només calia
pagar un euro i omplir una butlleta de
participació.

Moreno, de Bescanó, que va guanyar un
televisor; Sandra Cazalla, que viu a Salt
però treballa a Bescanó, que es va emportar un cap de setmana en un hotel, i
Jaume Aluart, de Vilanna, que va rebre
100 euros per gastar als establiments
associats.

Les butlletes guanyadores es van adquirir a la cafeteria Les Voltes i a la Llibreria
F.F. Van resultar guanyadors: Manuela

I per Nadal..., més premis!
Per les festes de Nadal i Reis l'associació
ha preparat, per cinquè any consecutiu,

una altra campanya en què comprar al
municipi tingui premis de 10, 100 i 500
euros.
Es tracta d'unes butlletes rasca-rasca
que obsequien trenta-cinc establiments
del municipi a aquelles persones que
opten per comprar al comerç local. Els
premis es podran bescanviar per descomptes en les properes compres.
Molta sort a tothom!
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> Per Pau Frigola

22 anys d'exposició de bolets a Bescanó
Ara que està tant d'actualitat, cal esmentar que el Grup Boletaire de Bescanó ja fa molts anys
que ensenya i explica el món dels bolets, tants com 22!

Aquest any, amb l'ajuda dels seus col·laboradors, s'ha fet una exposició amb 145
espècies diferents de les nostres comarques, una mostra fotogràfica de l’expert
en fotografia micològica Àlex Alonso, la
tradicional exposició dels productes de
la tardor, bibliografia micològica i jocs
per la mainada tant a l’interior com a
l’exterior de la sala polivalent.
Però el que ha destacat més d'enguany és
la col·laboració dels nens, nenes i joves
de l'escola i de l’institut de Bescanó. Els
més petits han tingut el seu racó en l'exposició, on ens han ensenyat els seus murals i treballs relacionats amb els bolets.

La visita dels alumnes de l'escola a l'exposició de bolets i algunes imatges de l'exposició
que es va fer a la sala polivalent. Fotos: Joan Masoliver.
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Els nois i noies de l'institut també han
participat en el concurs de fotografia micològica, i tots ells van anar a fer una visita a la mostra l’endemà. Van poder
veure l’exposició i rebre una formació
sobre els fongs a càrrec del micòleg Josep Girbal.
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> Bibliojocs

> Per les monitores

Bibliojocs: una bona opció
Després d'unes quantes tardes de sol i jocs al parc, el setembre
ja va passar i, ben adaptats i coneguts, el nou curs a la
Bibliojocs ja funciona a tota màquina
Quan el fred de la tardor va arribar, a
nosaltres, amb els mitjans de transport com a centre d’interès, ens va trobar.
Quan l'escola acaba, les monitores esperem els nens i nenes inscrits a la Bibliojocs per a la recollida, i amb un
tren ben llarg ens dirigim cap a berenar al nostre local situat al costat de la
biblioteca.
En acabat, comencem l’activitat del
dia: contes, concursos, pintures, cançons, danses, construccions, endevi-

nalles i tot allò que et puguis imaginar.
Però el que més ens agrada són els treballs creatius i divertits que després
ens emportem a casa per ensenyar i
explicar a la família.
Hem fet serps recaragolades de fang,
xulíssimes polseres de colors o dolces
galetes decorades amb xocolates i sucres.
Pintant, dibuixant, enganxant, descobrint i sobretot jugant, aprenem a
compartir, respectar i fer-nos grans.

> Per la bibliotecària

> Biblioteca

Contes
musicals
i d'aventures
El dia 5 d’octubre van tornar
els contes a la biblioteca
infantil després de les vacances
d’estiu. Els dos primers van ser
contes musicals i d'aventures
Va venir el grup Capsa de Música, que
amb els seus contes musicats van fer
les delícies dels més petits i també dels
grans. Al final de l’actuació la contista
va donar a cada nen un full amb uns dibuixos per pintar.
El divendres 9 de novembre va venir
l’Albert Quintana, amb l’actuació Escull la teva aventura. Tant nens com
adults van sortir molt contents perquè
va ser una sessió molt participativa.
A la biblioteca cada setmana rebem la
visita dels nens de parvulari que vénen
a llegir una estona. També s’estan preparant unes sessions de grups de lectura juvenil organitzades per l’institut.
La nostra biblioteca està oberta de 2/4
de 5 a 3/4 de 8. Des d'aquest setembre
tenim noves adquisicions de novel·les
per a la lectura en el lleure. També recollim tots els suggeriments que ens
proposeu per comprar noves lectures.
Veniu a la biblioteca!, passareu una estona ben entretinguda, tant en els ordinadors com en la zona de premsa o
llegint un llibre…

Jocs, pintura i manualitats a la Bibliojocs.
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> Per les educadores

Benvinguts a un nou curs!!
Encara som molt petits, però cada dia naixem més espavilats i ens agrada més la festa. És per això
que aquest curs les nostres classes es diuen Petards, Xiulets, Globus i Serpentines
Per fer honor al nostre nom i segons el
que diuen les nostres senyoretes, som
una promoció «canyera», ens agrada
tot, sobretot cantar i ballar... De nosaltres se’n sentirà a parlar!!
Aquesta tardor ha començat fent-se
pregar, ja que feia molta calor i la castanya no volia sortir del pelló. Finalment ha arribat i la funció ha
començat, un clàssic de la nostra llar:
la castanyada al pati i les excursions a
Can Ferrer-Pagès.
També amb pinyes i fulles hem jugat,
amb la grana de les carbasses hem pintat i moltes coses més i, com que no
acabaríem mai, amb foto us les posarem perquè les aneu veient.

Els nens i nenes anem d'excursió a Can Ferrer-Pagès!!
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> Per les educadores

> Llar d'Infants El Carrilet

Dues aules molt dolces
Un nou curs ha començat i a la llar d’infants El Carrilet tenim dues aules ben dolces:
els Bombons i les Galetes
A l'aula dels Bombons hi trobem els més petits, que són 13, entre nens i nenes. Els de
les Galetes són els més grans, que sumen 19
en total.
Aquest any farem de pastissers: un dia, amb
l’ajuda dels nens i les nenes, prepararem galetes i bombons per endur-nos-en a casa.
Segur que gaudiran molt amb l’activitat i
tastant-los.
Tots junts hem celebrat la castanyada el dia
31 d’octubre, que va ploure, però ja vam trobar recursos per fer la festa ben divertida.
Durant aquest primer trimestre hem treballat la tardor i hem preparat alguna sorpresa
per a la carpeta dels tresors. Tots estem esperant la trobada amb els nens i nenes de la
Llar Bescanó-Nins...
Benvinguts, nens i nenes, a la llar d’infants
El Carrilet. El curs no ha fet res més que començar i està ple de sorpreses que tots junts
anirem descobrint...

A l'exposició de bolets i menjant magranes i altres fruites de tardor.
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> Pels alumnes i mestres

> Escola Doctor Sobrequés

Entre tots fem cultura
Ja fa uns quants anys que quan arriba la tardor l’escola organitza una exposició de treballs
fets amb fruits i productes de tardor. Tot va començar amb els moniatos, després van venir
les castanyes i els fruits secs, i aquest any ha tocat pastanagues
I no és perquè sí. Aquesta exposició sempre ha volgut fer veure als nens i nenes
que amb els recursos de la natura també
es poden fer coses boniques i alhora hem
volgut proporcionar una excusa de convivència dins les famílies a fi de passar
una estona junts nens i famílies pensant
què farem, fent-ho i gaudint d’una estona de convivència familiar. És per això
que no hi ha premis «al més bonic».
Aprofitant la campanya de sensibilització per la cultura que s’ha portat a terme
des d’El Teatre de Bescanó, es va pensar
que podia ser una bona idea fer aquesta
exposició de treballs amb pastanagues.
Vam recollir la proposta que se’ns va fer i
ja vau poder veure els resultats a l’exposició de l’entrada de l’escola i al pati del
teatre. A aquesta plana podeu veure el
reportatge: http://blocs.xtec.cat/escoladrsobreques/

alguns van poder dormir molt, d’altres
no gaire…
L’endemà vam llevar-nos molt aviat i
després d’esmorzar vam fer algunes actuacions. Finalment, cap al migdia, vam
tornar al cole.
Podem dir que han estat unes colònies
molt divertides!!
Un dia de la vida d’un gladiador.
Lluitant per la llibertat!
La visita a Empúries va fer pensar a en
Pau Sayols de 5è B que era un d’aquells
gladiadors que lluitaven a l’amfiteatre
d’Empúries…

A l’escola fem moltes coses i també fem
cultura, però com molt bé diu el lema de
la nostra exposició, «Entre tots fem cultura», i això és el que hem volgut reflectir
i així aportar el nostre granet de sorra a
aquesta sensibilització. Voldríem amb
això que qui ho hagi de fer entengui que
«la cultura és cosa de tots» i que ha d’estar a l’abast de tothom.

Els de 4t, de colònies a Vilanna
Els dies 25 i 26 d’octubre els alumnes de
4t vam anar de colònies a Vilanna per
treballar el projecte del riu Ter.
En primer lloc vam anar a la Pilastra;
allà vam esmorzar i vam fer el treball de
camp i també vam jugar una estona a
construir una cabana.
Cap al migdia vam tornar a Bescanó per
dinar a la plaça Antoni Gaudí i després
vam seguir pel camí del costat del riu fins
a la resclosa.
Vam intentar fer un dibuix del riu però
va començar a ploure i no el vam poder
acabar. Vam continuar fins a la casa de
colònies intentant no mullar-nos gaire.
Un cop a la casa va tocar berenar pa
amb xocolata i ens vam instal·lar a les
habitacions.
A la nit vam sopar una pasta molt bona
amb tomata, tonyina i olives. Després
de sopar vam fer uns jocs de nit (molt
divertits!)... i a dormir! ...Tot i que
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Les colònies a Vilanna.

Un moment de l'excursió a Empúries.

La Pilastra - desembre 2012

Bescanó petit

«…M’aixeco, miro per la finestra i veig
el sol pel mig dels barrots. Avui tinc
una baralla; si la guanyo obtindré la
llibertat, però si la perdo tinc la mort
assegurada.
Me’n vaig al gimnàs per entrenar, aixeco dos-cents quilos, després trescents i després tres-cents cinquanta…
Deixo una gran bassa de suor al terra.
Vaig a córrer una bona estona sense
parar, torno i em preparo: em poso
l’armadura, esmorzo alguna bleda i
surto a l’estadi. Lluitaré contra en Roumus, el millor lluitador de tots. Porta
quatre mil victòries.
Comença el gran combat. Bufa el vent i
toca la campana…Salto i li clavo una
coça bomba i surto disparat cap enlaire. Li llanço el martell contra el cap i el
parteixo per la meitat. Faig servir l’escut per parar el cop. No li agrada i deixa anar la bèstia assassina: l’ós Grisli
de Sibèria. Fa 4 metres d’alçada.

Els alumnes visitant l’exposició de bolets a la sala Polivalent. Foto: Joan Masoliver.

No sé si podré lluitar contra ell!!! Li tiro el martell, l’esgarrapa i el parteix.
Agafo l’espasa d’en Roumus, salto contra l’ós gegant i li clavo l’espasa. L’ós se
la treu empipat i es tira sobre meu.
L’esquivo i guanyo el combat.
Em donen la llibertat i em coronen el
rei de l’estadi…»
XXII Exposició de bolets
Els alumnes d’educació infantil de l’escola Dr. Sobrequés de Bescanó hem participat en la 21a Exposició de bolets del
poble amb diferents treballs plàstics.
Abans d’anar a veure l’exposició de bolets, a l’escola vam treballar diferents
tècniques relacionades amb el que fem a
l’aula: murals, poemes, endevinalles, dibuixos...

Els alumnes ensenyant alguns treballs sobre les pastanagues.
A sota, algunes de les manualitats, fetes amb molta imaginació.

Pensem que l’aprenentatge dels nens i
nenes ha de ser significatiu i l’exposició
de bolets ens ha ajudat a poder treballar
amb els nens i nenes amb una finalitat
concreta: fer uns treballs que després exposaríem a l’exposició de bolets.
El dia 11 de novembre vam anar a visitar
l’exposició al pavelló polivalent.
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> Per Joaquim Cullell i Peracaula, director

> SI La Miquela

Dues subvencions per a projectes
dels alumnes de la SI La Miquela
El Programa Europeu d’Aprenentatge Permanent ha concedit per segona vegada en dos anys una
subvenció a la SI La Miquela de Bescanó
Aquestes subvencions serviran perquè els alumnes puguin fer un projecte de creació d'empresa i
també els facilitarà la mobilitat a instituts de Polònia, la República Txeca i Turquia
El 16 de novembre passat, a El Teatre de Bescanó es va celebrar l’acte de presentació d’un nou
projecte per a la SI La Miquela: el Comenius Let’s Create!

Equip de treball del Comenius Let’s Create!

A la cerimònia oficial d’obertura del projecte hi van assistir, entre altres personalitats, els representants dels consolats
dels països participants, que són: Mr.
Filip Markiewicz, en representació del
consolat de Polònia; Mr. Michal Prybil,
en representació del consolat de la República Txeca, i la Sra. Hande Sari Asp,

cònsol general adjunta de la República
de Turquia; els professors coordinadors
dels centres respectius; els representants de les institucions locals, encapçalats pel Sr. Xavier Soy, alcalde de
Bescanó i vicepresident de la Diputació
de Girona; el Sr. Albert Bayot, director
dels Serveis Territorials del Departa-

ment d’Ensenyament a Girona, i la Sra.
Maria Elisa Salse, inspectora del centre,
ambdós com a representants dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Girona; el Sr. Domènec Espadalé, president
de la Cambra de Comerç de Girona, i, finalment, una representació de la comunitat educativa del centre formada per
alumnes, pares, mares, àvies, avis, professorat i institucions locals.
Durant la primera part de l’acte i un cop
expressats els agraïments corresponents, la direcció del centre va explicar
el desenvolupament pedagògic de la SI
al llarg d’aquests dos anys i mig d’existència. Desenvolupament que ja ha permès recollir els primers fruits. En aquest
sentit hem de dir-vos que el Departament d’Ensenyament ens ha fet arribar
els resultats de l’avaluació diagnòstica
de l’alumnat de 3r d’ESO, i que els resultats han estat d’excel·lència.
Aquests resultats són els que són gràcies
al treball, l’esforç i la constància de tota
la comunitat educativa de Bescanó.

Gràfic del percentatge d’alumnat que assoleix la competència
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En la segona part de l’acte, la coordinadora del projecte i una representació
dels alumnes de tercer van explicar el
projecte d’emprenedoria que duran a
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terme ells mateixos al llarg d’aquests
dos anys i en el qual ja han estat treballant des de l’inici d’aquest curs. Projecte
que consistirà a crear una empresa, al
més real possible, i estudiar-ne les dificultats o les facilitats que això comporta.
Extraient les diferències que en aquest
sentit es dibuixaran entre els 4 països
participants.
Per a la secció d’institut (SI) La Miquela
representa, en primer lloc, rebre per segona vegada en dos anys una subvenció
per tal que el alumnes de 3r d’ESO es
formin en emprenedoria. La beca està
subvencionada pel programa Comenius, que és part del Programa d’Aprenentatge Permanent, regit per la Unió
Europea, i que té com a objectiu reforçar
la dimensió europea en el camp de l’educació infantil, primària i secundària.
El programa, a més, facilita la mobilitat
dels alumnes de Bescanó a instituts de
Polònia, la República Txeca i Turquia, i
afavoreix la cooperació entre els professionals d’aquests centres educatius.
En segon lloc, comporta ser l’únic centre
de secundària de tot Catalunya que lidera dos projectes d’aquest tipus simultàniament. En una època en què les
retallades i el desencant en educació són
habituals, aprofitar subvencions d’aquest tipus és l’única manera que els
centres tenen per motivar i innovar en
educació, i més si es tracta d’una subvenció considerable com aquesta, que
ofereix un màxim de 20.000 euros a cada centre participant.
Tant els resultats competencials obtinguts pel nostre alumnat enguany com el
fet d’haver desenvolupat un currículum
que garanteix una formació integral i de
dimensió europea, fan que la SI La Miquela sigui un centre de referència a la
província de Girona i que el seu alumnat
sigui un alumnat amb una formació de
primera divisió.

Un moment en què els alumnes són entrevistats per la televisió
i una fotografia de l'acte que es va fer al teatre.
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> INS Vallvera

«Kalakan», el nou espectacle dels joves
dels instituts de Salt i Bescanó
L'INS Vallvera i el SI La Miquela estan preparant un espectacle conjunt que s'estrenarà
a l'abril al Teatre de Salt i al maig al de Bescanó
Kalakan, el nostre planeta està
en perill!
Cada any el nostre centre fa una representació musical, i enguany l’obra rep el
nom de Kalakan, un espectacle que farem conjuntament amb els alumnes de
l’institut de Bescanó. Tracta sobre la
desforestació i l’efecte que té l’home sobre el medi ambient.
Les representacions es portaran a terme
a Salt a mig abril i al mes de maig a El
Teatre de Bescanó. Suposa un esforç
molt important entre els dos centres
educatius, però el resultat final és molt
satisfactori a molts nivells. Entre altres
aspectes importants, es potencia l’educació en valors dels nois i noies que hi
participen.

Temporada Alta
Els alumnes de batxillerat van anar al
teatre convidats per Temporada Alta.
Van tenir la sort de veure l’espectacle
Drugs Kept me alive, del prestigiós director europeu europeu Jan Fabre.
No només van poder gaudir d’una estrena estatal, sinó que a més van poder
parlar amb el ballarí protagonista i publicar un post al bloc del Festival de
Teatre Temporada Alta. L’experiència
els va entusiasmar i des d’aquí donem
les gràcies a aquesta iniciativa de Bitò
Produccions.

Els estudiants dels cicles formatius i els
que ho demanin com a matèria optativa a batxillerat faran pràctiques a les
empreses durant aquest curs 20122013. Aquestes pràctiques els permeten alternar les classes al centre amb
l’estada en empreses relacionades amb
el sector que estan estudiant. Concreta-
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Imatge promocional de l'espectacle musical Kalakan.

ment hi poden participar els alumnes
dels Cicles de Serveis a la Comunitat
(Educació infantil, Animació sociocultural i Atenció sociosanitària) i dels cicles d’Administració (Administració i
finances, i Gestió administrativa).
Aquesta estada dóna l’oportunitat als
estudiants de completar les seves competències professionals, orientar-los
en les pròpies capacitats i interessos, i
facilitar-los així la inserció laboral.
Cal remarcar dins l’oferta educativa de
l’INS Vallvera els Programes de Mobilitat Erasmus i Leonardo da Vinci, que
des de fa quatre anys es porten a terme
a Itàlia i a Dinamarca. Durant l’últim
trimestre d’aquest curs, alguns alumnes seran seleccionats per fer les pràctiques en empreses d’un d’aquests
països.

Projecte Lablearning
El projecte Lablearning és un projecte
europeu finançat pel Programa d’Aprenentatge Permanent de la Comissió Europea (EU Commission’s Lifelong
Learning Program), que té com a objectiu potenciar l’aprenentatge basat en
projectes emprant com a eix vertebrador les TIC, per tal de motivar joves amb
nul o baix rendiment acadèmic, que
presenten un rebuig als marcs d’aprenentatge més teòrics i que, en alguns casos, presenten un entorn familiar i
social de dificultats severes i/o desestructuració familiar.
El dimarts 13 de novembre els amics de
TV3 van venir a fer-nos una visita per
tal de veure millor com funciona el nostre projecte.

Coloma Fortià i Camós – 1921-2010

> Per Rosa Torrijos. Fotos d’Ester Rubirola

> La Coloma
La Coloma va néixer l'1 de setembre de 1921, al Casalot de Dalt d'Estanyol.
Era la penúltima de set germans que van tenir el matrimoni format per en Francisco Fortià
i la Maria Camós.
Es va casar amb en Narcís Frigolé i van anar a viure a Bescanó, d'on era en Siset, tal com el
coneixia tothom. Van tenir dos fills, en Francesc i la Isabel.
Va fer de pagesa durant molt temps, però quan va anar a viure a Bescanó va entra
a treballar a la fàbrica Grober i allà es va jubilar.
Va morir a Bescanó l’any 2010, quan tenia 89 anys.
Quan vam arribar a casa de la Coloma
ens esperaven els fills, la germana, la jove, el gendre, el cunyat i fins i tot alguns
néts... Tots s’havien aplegat allà perquè
eren conscients que la Coloma no ens podria explicar gairebé res perquè tenia
Alzheimer; per aquest motiu, van ser els
fills, però sobretot la germana petita, la
Maria, qui ens van guiar pels records

oblidats de la Coloma.
Els pares de la Coloma vivien a Estanyol,
al Casalot de Dalt, un masia situada a
300 metres d’altitud, molt propera al poblat iber. Ara només en queden quatre
pedres, però les excel·lents vistes del poble i de la vall encara perduren.
Quan era petita, els pares es van traslla-

dar a una casa que quedava sota el Casalot, al costat de la carretera de Mas
Llunès. Era una construcció nova, i se’n
van emportar el nom. Encara ara tothom
la coneix pel Casalot de Baix.
Mentre feien el trasllat, els germans anaven a l’escola amb el mestre Torramadé i
les dues germanes petites, que tenien

Coloma Fortià i Camós – 1921-2010
pocs anys, es quedaven a la casa nova. La
mare, mentre feinejava al Casalot de
Dalt, vigilava les dues nenes, que eren a
la casa de baix. Els terrenys i els boscos
eren tan ben cuidats que permetien controlar tots els moviments de la mainada
tot i la distància.
«A casa feien de pagès. Teníem vaques, pollastres, conills, porcs i
gallines i treballaven els camps.
Tots els germans hi ajudàvem. I, a
més, calia fer les feines de la casa,
com ara cuinar, cosir i rentar la roba. Recordo que quan havíem de
collir el blat de moro feia molta calor i anàvem carregades com
burres...».
De l’escola tenien molt bon record, sobretot perquè allà s’ajuntaven amb la
resta de nois i noies del poble. La d’Estanyol era una escola mixta, per tant s’hi
barrejaven nens i nenes. «El senyor
Torramadé era molt bon mestre i
ens ensenyava molt bé. Allà ens coneixíem tots... Era divertit anar a
l’escola perquè érem força nens
aleshores, potser n’érem 25 o 30!
Ara a Estanyol queda molt poca
gent. Al pati jugàvem tots junts a
cuita a amagar i a atrapar... Ah! i
fèiem representacions per Nadal.
És una llàstima que l’escola hagués
de tancar».
Les dues germanes, tot i portar-se quatre
anys, sempre havien estat molt unides.
De ben jovenetes els agradava mudar-se
i anar a Girona a comprar roba i sabates
per poder anar als balls que es feien sovint a Bescanó i a Estanyol. «Teníem
bones amigues, però nosaltres dues
érem inseparables. I, com que a
part de germanes érem amigues,

ens ho explicàvem tot. Ens agradava ballar, i la Coloma era molt
presumida: sempre anava molt eleganta».
En un d’aquests balls, la Coloma va conèixer en Narcís Frigolé, un noi que vivia
a Bescanó. Van començar a festejar, però
la Guerra Civil ho va espatllar tot. Mentre festejaven, a en Narcís el van cridar a
files. «Després va haver-hi la fugida
cap a França i ell va marxar cap
allà. Va pujar a un tren que anava a
Perpinyà i dues estacions abans
d’arribar-hi va baixar i es va amagar. Allà va trobar en Mateu
Frigolé, el paleta de Bescanó, i van
marxar cap a França. Allà els van
agafar i els van posar en un camp
de concentració. Quan la guerra va
haver acabat, el van enviar a l’Àfrica a fer la mili. S’hi va estar tres
anys! Ell tenia por perquè havia estat ficat en política i sempre
pensava que qualsevol dia l’agafarien per engarjolar-lo. No recordo
ben bé què va passar, però sé que
van renyir amb la mare. Crec que
el pare en feia seguir dues: una
d’Estanyol i una altra de Franciac... Van estar set anys separats!
Però quan en Siset va tornar, com
que se l’estimava, va intentar reconquistar-la», ens explica en
Francesc, el fill de la Coloma.
Amb la guerra van patir molt perquè el
germà gran de la Coloma havia marxat al
front a lluitar al costat dels republicans i
els explicava que ho estava passant molt
malament. «Va ser una guerra molt
cruel i nosaltres vam patir i ell
també. Per sort, però, nosaltres no
vam passar gana com ell. A casa te-

níem hort i bestiar i si amb un tocino no en fèiem prou, en matàvem
un altre.»
Una de les germanes, la Càndia, s’havia
casat amb un noi de Bescanó, però va enviudar i es va quedar sola amb dues
criatures. La Maria i la Coloma ja havien
decidit deixar la vida de pagès per anar a
treballar a la fàbrica, així que es van instal·lar a casa de la germana; d’aquesta
manera, s’ajudarien i es farien companyia. «La feina de pagès és molt
dura, sobretot perquè abans no hi
havia regadiu com ara i si un any
no plovia la collita es feia malbé.
Així que vam anar a treballar a la
Grober. M’agrada molt Estanyol,
sobretot per les festes. Abans en
celebràvem tres: la de Sant Andreu, el Roser i la Minerva, i hi
venia molta gent, sobretot quan
fèiem envelat. Però prefereixo viure a Bescanó. Aquí hi ha més gent i
més coses per fer... Ara fa molts
anys que no baixo al poble, no hi
anem ni per la festa..., tot i que en
tinc molt bons records».
Durant aquest temps, mentre la Coloma treballava a la Grober i en Siset feia
de paleta, ell va tornar a provar de festejar-la, i aquesta vegada va acabar bé:
es van casar!
Van tenir dos fills, en Francesc (també li
diuen Francisco) i la Isabel.
I ara que m’hi fixava, la Coloma anava
ben mudada, es tocava les joies i es planxava el vestit amb les mans. Sí, tenien
raó: devia ser molt guapa, i també una
mica presumida.

Francesc Escarrà i Armengol – 1924

> Per Rosa Torrijos. Fotos d’Ester Rubirola

> En Quelet de can Graners
En Francesc va néixer a Sant Gregori el 10 de desembre de 1924. Els seus pares, en Josep
i la Dolors, van tenir 9 fills, i en Francesc n'era el quart.
Quan en Quelet, com tothom l'anomena, tenia quatre anys, la família va marxar a viure
a Montfullà, a can Graners.
De petit no va poder estudiar. Per tant, quan només tenia 10 anys ja treballava com un
adult carregant pedres i sorra amb el carro. De gran va fer de transportista.
Mentre feia la mili a Barcelona, va aprendre a llegir i a escriure.
Es va casar amb la Josefina Deulofeu i van tenir una filla, la Dolors. També té dues
nétes, l'Anna i la Neus
En Francesc està estirat al sofà mig endormiscat. Quan entrem ens mira però
no s’aixeca. Abans que pugui obrir la boca, ens comença a fer preguntes... Qui
som, què fem, què volem saber?... Comença a fer broma…, crec que li agrada
això d’estar envoltat de dones...

No s’incorpora fins que sóc jo qui comença a preguntar. Ara s’aixeca d’una
revolada, està ben despentinat però li
importa ben poc, té ganes de parlar,
d’explicar-nos les mil i una trapelleries
que ha fet en aquesta vida, i diu que, si
pot, també en farà a l’altra vida, de malifetes!

A en Francesc tothom el coneix per en
Quelet. «L’única persona que em
deia pel meu nom era un que es deia Pesques, però es va morir...».
A can Graners tothom treballava menys
el pare. La mare va ser qui va haver d’espavilar-se a pujar els nou fills perquè al
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pare li agradava ben poc treballar... «El
pare era un golfu i la mare una santa! Treballava de pagesa de sol a sol i
encara anava al mercat a vendre alguna gallina i algun ou per poder
posar el plat a taula. Mira si era bona dona, que es treia el menjar de la
boca per donar-lo a la família».
Pel que ens explica, Montfullà era molt
petit: hi havia unes quaranta masies i totes treballaven de pagès. Ara, que visqui
de la terra, només queda can Carbó. En
aquell temps es deien dues misses. La primera era a les 7 del matí, que era quan hi
anaven les dones, i el jovent hi anava cap
a les 10 i després jugaven a futbol. De l’escola no ens pot explicar res perquè no hi
va anar, ja que havia de treballar, primer
al mas i després de carreter. «A estudi
no hi vaig anar ni una hora! Mai he
estudiat, però sé llegir i escriure perquè me’n van ensenyar a la mili».
En Quelet era un bitxo de ben jove i li
agrada recordar que bé que s’ho passava a
les festes majors o anant a nedar i a pescar. També li agradava anar a la
muntanya amb la colla. Al cap li vénen les
malifetes que feia quan encara no tenia
prou seny. I riu una bona estona recordant com intentava aixecar la sotana al
capellà. «A la més guapa de Montfullà la vam enterrar en viu i casi la
matem! Ui, si m’havia castigat de vegades el capellà perquè mentre
fèiem doctrina intentava aixecar-li
la sotana!».
Pel que explica, li agraden molt les dones.
«M’agradaven totes! Anàvem molt a
ballar a Sant Gregori, a Canet d’Adri
i a Estanyol, i sempre acabàvem torrats. Érem els amos! A Estanyol n’hi
havia de molt guapes i a més d’una li
havia tocat el cul! A Montfullà tam-

bé n’hi havia un parell que em feien
tilín... Ara, però, ja n’hi ha alguna de
fot llàstima, tu! Jo a totes els demanava si volien anar al llit, però no
sempre me’n sortia...».
Li agradava molt jugar a futbol, però no
podia anar als entrenaments. Només jugava quan havia de portar l’equip de
futbol amb el carro a algun lloc, així que
ho va acabar deixant.
Amb la seva dona, la Josefina, va ser diferent. Es van conèixer a Salt, on ella vivia,
tot i que era filla del barri Palau-sacosta
de Girona. Els diumenges l’anava a buscar i anaven al cinema i a comprar xurros.
Es van casar a Montfullà i van fer un esmorzar dinar a can Benetó de Bescanó.
«És més jove que jo i vam festejar set
anys. La vaig conèixer amb 15 anys i
jo en tenia 25. Mentre no vam ser casats, no la vaig tocar mai. Vaig tenir
molta paciència!».
En Quelet va treballar molts anys de carreter, i era una feina que li agradava molt
perquè quan carregava material era una
tasca solitària i quan portava gent podia
fer broma, era l’altra cara de la moneda
d’una mateixa feina. En té molt bon record, d’aquell temps, i diu que pagaria
per tenir una fotografia del carro i de la
mula. «Amb la tartana havia portat
monges de Girona a Cistella i l’equip de futbol. I els diumenges
portava famílies senceres fins a la
Font Picant, enceníem un foc i
fèiem arròs. A tot arreu hi havia lloc
per deixar el carro i alimentar els
animals, ben bé com els postes de
gasolina d’ara però per als carros. A
les fondes podies fer un got de vi,
menjar escudella i carn d’olla o quedar-te a dormir. Quan tot es va
modernitzar i vam haver de deixar

els carros, moltes fondes van haver
de plegar».
També va treballar una temporada de
mosso i de guardaagulles del tren de Girona. Més tard, però, es va treure el
carnet de primera i fins que es va jubilar
va treballar de transportista portant camions per a en Frigolé.
Mentre treballava al tren, un dia la Fina el
va anar a buscar perquè volia comprar un
cobrellit. Ell havia treballat tot el dia amb
el carbó i estava negre de cap a peus.
Quan la seva dona i ell van entrar i van
demanar, els van ensenyar les peces més
senzilles. «Van treure una colxa ben
senzilla, que valia 250 pessetes i que
no ens va agradar gens. Li vam dir si
en tenia alguna més i ens en va treure una altra que encara era més
lletja! Jo li havia dit a la dona que no
se n’estigués pas, que en comprés
una de bona, però no hi havia manera, i a sobre ens miraven de reüll.
Així que vaig treure’m 2.500 pessetes de la butxaca i les vaig deixar al
taulell. Els haguessis vist córrer…!».
Ara, en Quelet diu que viu la vida tan bé
com pot. Reconeix que «fer-se gran té
les seves coses», que les nits es fan llargues perquè el son ja no és el que era i que
quan ets a casa vols anar al camp i quan
ets al camp vols estar a casa descansant.
Li agrada viure a Bescanó i sempre que
pot la fa petar amb els veïns del poble...
«Sempre faig bromes i a vegades
dic ximpleries, però és que sóc alegre d’esperit, jo!».
I tant que és alegre, en puc donar fe, i que
per molts anys puguem seguir rient, oi,
Quelet?
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Els polítics parlen

El Consell Editorial de La Pilastra ha cregut convenient canviar el format d'aquesta secció perquè sigui més
interessant i proper. Per aquest motiu hem fet una pregunta als ciutadans i l’hem traslladat als dos grups polítics,
CiU i EpB, perque responguin.

La pregunta:
L'Ajuntament i els grups polítics han pensat (o estan duent a terme) accions per crear
llocs de treball, facilitar i potenciar el comerç local al nostre municipi?

> Convergència i Unió per Bescanó

> Entesa per Bescanó

Plans d'ocupació

El comerç i les
empreses donen
vida al poble

L’Ajuntament, com a tal, no tenim gaires
possibilitats per crear llocs de treball perquè les
plantilles estan cobertes i perquè el govern de
l’Estat prohibeix expressament augmentar
plantilles. En tot cas, sí que podríem dir que
gairebé totes les persones que treballen a
l’Ajuntament són del poble. No obstant això, hi ha
alguna excepció, perquè en els concursos públics
no podem discriminar per raó de residència.
Què podem fer, doncs? Donar totes les facilitats a totes les persones o empreses que es vulguin implantar al nostre poble, agilitzant els tràmits administratius i donant-los tot
l’assessorament que els ajudi a escurçar aquests tràmits. A més,
si alguna empresa important manifesta la seva intenció d’instal·lar-se al polígon industrial, intentem trobar resposta a les seves necessitats fent gestions amb organismes superiors. Al
mateix temps apliquem totes les bonificacions previstes per a
noves implantacions d’activitats econòmiques.
Ens hem acollit als plans d’ocupació que ofereix la Generalitat
i que fa dos anys va fer possible contractar algunes persones per
a la neteja de boscos.
Tenim oberta una borsa de treball, amb la qual posem en contacte les empreses amb les persones que busquen feina, i d’aquesta manera s’han cobert places de treball.
Hem realitzat, conjuntament amb el Consell Comarcal del Gironès, una sèrie de sessions formatives i d’assessorament per
ajudar les persones en el seu procés de recerca de feina i d’inserció laboral.
Per potenciar el comerç local vam assessorar i impulsar la creació de l’Associació de Comerços de Bescanó. I per donar continuïtat a l’Associació, vam acordar donar una subvenció, creiem
que molt important, per donar suport a les iniciatives que l’Associació tingués per a la promoció del comerç local.
Estem preparant nous plànols amb els carrers i la localització
dels diferents establiments, i per poder incentivar el comerç durant la campanya de Nadal, instal·larem aquest any una nova
il·luminació nadalenca. També cal destacar que des de l’Ajuntament comprem i encarreguem la majoria dels productes i serveis a empreses i comerços del municipi.
Per acabar, estem treballant per crear un espai com a viver
d’empreses per ajudar a començar als joves emprenedors.
No descobrim res dient que la situació econòmica actual és difícil, sobretot per al petit comerç i per als negocis familiars. Alguns experts diuen que és moment de «reinventar-se» i, sens
dubte, volem deixar clar que des de l’Ajuntament continuarem
amb una actitud oberta a escoltar qualsevol proposta i a donarhi suport si la veiem factible.

El comerç d’un poble és una font de riquesa
per a tots, igual que les empreses i la
indústria. Els darrers anys, l’aparició de
grans superfícies ha canviat el model
comercial. Hem vist com algunes botigues
tancaven, altres obrien i altres estan ben
consolidades. I tot plegat, perquè els
nostres hàbits de consum també canvien
Ara bé, del 2007 ençà, comerços i empreses han d’afrontar una crisi econòmica que ha provocat un fort retrocés del consum familiar i ha generat atur. Per això,
si volem estimular el comerç i l’activitat de les empreses locals, s’han d’emprar mesures econòmiques pro
actives, que estimulin l’activitat econòmica municipal.
Algunes propostes del govern d’Entesa serien:
1. Rebaixar tots els impostos als comerços i empreses
locals, amb una bonificació especial als que creïn llocs
de treball per a gent del municipi.
2. Que l’Ajuntament contracti totes les feines del municipi i compri només a través dels comerços locals.
Evidentment, repartint la despesa entre tots els comerciants i empreses.
3. Eliminar les taxes per la venda de productes agrícoles bescanonins al mercat setmanal «Del productor al
consumidor».
4. Oferir microcrèdits als promotors de projectes comercials i empresarials més sòlids, posant a la seva disposició els serveis tècnics de l’Ajuntament.
5. A Girona i Salt ja hi ha “vivers d’empreses” i no donen prou resultat. Per tant, cal prendre iniciativa pública directa. Una idea: crear un càmping municipal;
serien nous llocs de treball i els visitants aportarien
més ingressos als comerços del poble. Tenim l’entorn
natural adequat i la proximitat a Girona ens posiciona
molt bé perquè sigui un negoci pròsper tot l’any.
El comerç i les empreses donen vida al poble, ajudem-los!

Si voleu podeu fer-nos arribar les vostres preguntes a: lapilastra@bescano.cat
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> Per Pere Lluís Garcia, regidoria de Promoció Econòmica

L’Ajuntament instal·la punts Wi-Fi
als locals socials de tots els pobles
del municipi
Amb la posada en marxa dels punts Wi-Fi als locals socials de Montfullà, Estanyol, Vilanna
i Mas Llunès, continua el desplegament de la xarxa pública sense fils del municipi, que
s’ampliarà l’any vinent a les principals places públiques
La xarxa Wi-Fi pública del municipi
neix amb l’objectiu d’apropar l’ús de les
noves tecnologies de la informació als
bescanonins i bescanonines, fomentant
l’accés a internet i facilitant la incorporació de la tecnologia a la seva vida quotidiana.
La xarxa Wi-Fi pública permet connectar-se a internet a través de punts d’accés Wi-Fi ubicats a l’interior de diversos
equipaments municipals i en diversos
espais públics de la vila.
Durant el mandat anterior i en una primera fase, es van crear zones Wi-Fi a
l’interior de diferents equipaments municipals i també es van crear punts WiFi d’accés lliure a la zona esportiva
(camp de futbol, pavelló, piscina, casal
d’avis) i a la plaça de les Nacions.
La segona fase pretén ampliar les zones
Wi-Fi a tots els locals socials del muni-

cipi, tant pel que fa a l’accés a l’interior
dels locals com a l’accés lliure a l’exterior
d’aquests mateixos equipaments. Actualment ja estan instal·lades i funcionant les zones dels locals socials de
Montfullà, Estanyol i Vilanna i properament s’instal·larà la del local social de
Mas Llunès.
Aquesta última té una major dificultat
tècnica, ja que requereix la instal·lació
d’una antena repetidora, però un cop
instal·lada permetrà ajudar a solucionar
els problemes d’accés a internet que tenen la majoria dels habitants de Mas
Llunès, mitjançant la utilització de la
tecnologia Wi-Max com a alternativa a
la convencional de la xarxa telefònica, a
través del proveïdor de serveis informàtics Megatró.
Per poder accedir a internet des de qualsevol dels punts d’accés Wi-Fi de què
disposa el nostre municipi, l’únic reque-

El local de Mas Llunès aviat disposarà de xarxa Wi-Fi pública. Foto: Ester Rubirola.
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riment és tenir un dispositiu (un ordinador portàtil, un telèfon mòbil...) amb
connexió Wi-Fi. El servei és obert per als
usuaris i no necessita registre.
Les zones Wi-Fi disposen d’una senyalització específica per tal que es pugui reconèixer que l’usuari es troba dins l’àrea
de cobertura dels punts d’accés.
Per tal de no alterar el mercat, i d’acord
amb la legislació vigent, la velocitat de
connexió es troba limitada, així com
l’horari del servei d’accés a la xarxa, que
és de 9 del matí a 9 del vespre.
L’objectiu de l’Ajuntament és continuar
desplegant la xarxa pública sense fils del
municipi, ampliant-la l’any vinent a les
principals places públiques, amb la intenció de crear una xarxa que apropi el
nostre municipi al concepte «smart cities» o ciutats intel·ligents del futur, més
eficients i sostenibles.
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> Per Pilar Bayé

El moviment migratori

Si analitzem les dades d’immigrants del nostre municipi, podem veure l’evolució que ha tingut
el moviment migratori, amb el punt més alt el 2010 i l’inici de la davallada que suposadament
va lligada a la crisi actual
El nombre de persones estrangeres al nostre municipi mai ha superat el 6% del total de la població
Analitzant els diferents països d’origen,
podem veure que els habitants originaris del Marroc sempre han estat presents en més o menys quantitat, però
podem veure també com els immigrants de països de l’Amèrica Central i
del Sud inicien la seva arribada a partir
del 2003 i com quan comença la crisi

són els que majoritàriament fan el camí
de retorn al seu país. També s’ha de tenir present que són els provinents d’aquests països els que més aconsegueixen
la nacionalitat espanyola i, per tant, deixen de constar com a estrangers.
A partir del 2006 també comencen a arribar immigrants dels països de l’Est,

amb una població destacada originària
de Romania.
Dels països de l’Àfrica subsahariana, el
2005 ja en teníem una representació,
però no és fins més endavant que hi ha
més presència de països com ara Gàmbia o el Camerun.

Any

Nombre
d’immigrants

2001

39

19 Marroc, 7 Regne Unit

2002

58

19 Marroc, 7 Regne Unit, 6 Hondures

2003

81

17 Marroc, 8 Equador, 5 Hondures, 8 Uruguai

2004

104

17 Marroc, 13 Equador, 6 Hondures, 16 Uruguai

2005

150

32 Marroc, 11 Equador, 10 Hondures, 22 Uruguai, 7 Argentina, 7 Brasil

2006

165

36 Marroc, 9 Equador, 13 Hondures, 20 Uruguai, 7 Argentina, 7 Brasil, 8 Romania

2007

188

38 Marroc, 9 Equador, 22 Hondures, 21 Uruguai, 10 Argentina, 8 Brasil, 11 Romania

2008

213

49 Marroc, 16 Equador, 16 Hondures, 27 Uruguai, 8 Argentina, 8 Brasil, 15 Romania

2009

256

53 Marroc, 26 Equador, 28 Hondures, 21 Uruguai, 9 Argentina, 12 Brasil, 17 Romania,
1 Gàmbia, 2 Camerun

2010

276

58 Marroc, 30 Equador, 35 Hondures, 19 Uruguai, 11 Brasil, 18 Colòmbia, 14 Romania,
9 Itàlia, 9 França, 8 Portugal, 8 Regne Unit

2011

239

56 Marroc, 13 Equador, 35 Hondures, 14 Uruguai, 7 Brasil, 15 Colòmbia, 12 Romania,
11 Regne Unit, 9 Itàlia, 7 França, 11 Portugal, 4 Gàmbia, 3 Camerun, 1 Xina

2012

233

52 Marroc, 7 Equador, 44 Hondures, 11 Uruguai, 4 Brasil, 12 Colòmbia, 11 Romania,
8 Regne Unit, 9 França, 11 Portugal, 7 Itàlia, 5 Gàmbia, 4 Camerun, 5 Xina

Principals països d’origen

Resultat de les Eleccions al Parlament 2012
Els resultats de les eleccions palamentàries d’enguany i la comparativa amb les eleccions de l’any 2010

Any 2012
Principals partits

Vots

CiU

%

Any 2010
Principals partits

Vots

%

1.443

51,85

CiU

1.099

48,76

Esquerra-Cat Sí

653

23,46

Esquerra

229

10,16

CUP-Alternativa d'Esquerres

136

4,88

RI.cat

201

8,92

ICV-EUiA

132

4,74

PSC-PSOE

184

8,16

PSC

131

4,7

SI

155

6,88

P.P.

100

3,59

ICV-EUiA

110

4,88

SI

56

2,01

P.P.

94

4,17

C's

51

1,83

PxC

21

0,93

PxC

15

0,53

C's

17

0,75
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En Xavier Duran
amb un dels aparells
que té a casa.
Foto: Lluís Romero

> Per Rosa Torrijos

> Francesc Xavier Duran i Sans

«No sóc meteoròleg, només recullo
dades de Bescanó»
Francesc Xavier Duran va néixer a Olot, però per motius laborals va venir a viure a Bescanó
l'any 1995. Es va instal·lar al carrer Coromina, on va fer els primers mesuraments
meteorològics.
Treballa de mosso d'esquadra de Trànsit i porta, juntament amb altres companys, el grup
d'educació viària amb l'objectiu de reduir la sinistralitat a les carreteres.
Està casat amb la María José Jiménez i té dos fills, en Jordi i l'Ester.
Li agrada la muntanya i caminar. Sempre que pot passeja pels voltants del poble i participa a
les marxes populars.
Està content de viure a Bescanó perquè considera que hi ha molts serveis que altres pobles
petits no tenen. També ha participat activament en algunes associacions, com la del Pessebre
Vivent o la Comissió de Festes. Ara, però, des que té fills, diu que ja no té temps.
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En Xavier, com a afició, recull les dades meteorològiques de Bescanó des del 1997.
Disposa de diferents aparells de mesurament i d'un ordinador central que
emmagatzema aquestes dades. Després es pengen automàticament a la xarxa a través
del web www.meteobescano.org.
Aquestes dades sempre estan al dia perquè s'actualitzen cada cinc minuts.
A vegades la gent del poble li demana alguna previsió del temps, però ell insisteix que no
és meteoròleg, que només recull dades, però que utilitza la meteorologia per al dia a dia.
A casa d’en Xavier, a tots els balcons hi pots trobar un aparell de mesurament i si mires
enlaire, a la teulada, també hi trobaràs més artilugis. Diposa d’un estudi al pis de dalt
on hi té l’ordinador central que és l’encarregat d’emmagatzemar totes les dades
recollides. Aquest estudi, però, no és exclusivament seu: els jocs de Lego o les Barbies
dels seus fills comparteixen espai amb les seves dues grans aficions, la meteorologia i
les katanes (espases japoneses).

D’on et ve aquesta afició per la
meteorologia?
Sempre he estat molt en contacte amb
la natura i des de ben jove em vaig aficionar a l’aeronàutica, juntament amb
un company que tenia un ultralleuger. I
l’aeronàutica està molt lligada a la meteorologia, i de rebot vaig començar a
recollir dades del temps.
I com vas desenvolupar aquesta
afició?
Vaig començar comprant una petita estació meteorològica Davies, una marca
nord-americana distribuïda a l’Estat
espanyol per Darrera. Amb aquesta
primera estació agafava dades meteorològiques molt simples: temperatura
interior i exterior i humitat, no tenia
res més. Durant la meva formació com
a pilot d’avioneta, una de les assignatures era la meteorologia aeronàutica, i a
partir d’aquell moment em vaig adonar
com n’era de complex i alhora d’apassionant aquest món. Aleshores vaig
anar adquirint nous aparells, molt a
poc a poc, perquè són aparells molt
cars.
Quins aparells tens?
Ara mateix tinc un anemòmetre, que
mesura la velocitat i la direcció del vent;
pluviòmetres, que serveixen per mesurar la pluja, i dins la mateixa estació
meteorològica hi ha un sensor d’humitat i temperatura. A més a més, vaig incorporar dos sensors, un de radiacions
infraroges que mesura l’energia que cau
en watts/m² i l’altre de radiacions ultraviolades que mesura l’espectre que
ens arriba del sol UVA. Amb tots
aquests aparells es poden obtenir un
munt de dades, no només les específiques de cada un, sinó que combinades
donen altres mesures com ara la tem-

peratura de sensació.
Tot això, amb el sou de mosso?
Tots aquests aparells, com ja he dit, són
molt cars i els vaig anar comprant a poc
a poc, i també m’ha ajudat l‘Ajuntament, amb el qual vam signar un conveni ara fa sis anys.
Vas ser tu qui ho va proposar?
No, va ser una cosa força anecdòtica.
Tot ve d’una empresa que feia un estudi
de qualitat de municipis i dintre d’aquest estudi relacionat amb Bescanó hi
esmentaven la meva web. L’arcalde,
quan va saber que jo portava aquesta
pàgina, em va cridar per reunir-nos i em
va demanar si hi havia alguna manera
perquè aquestes dades fossin a l’abast
del poble. Després de fer un petit estudi
tècnic, els vaig dir què faria falta. I va ser
aleshores que l’Ajuntament va col·laborar posant un servidor i fent les revisions dels sensors. Jo a canvi recullo
totes les dades meteoròlogiques del poble i les envio a l’ajuntament i aquest les
penja a la web municipal. I de retruc la
gent ha anat coneixent la meva web, i hi
tinc una mitjana d’entre 400 i 500 visites mensuals.
I per recollir aquestes dades, l’estació pot ser a qualsevol lloc?
No, i ara! Les estacions han d’estar a
més o menys un metre i mig de terra i
protegides amb una gàbia i airejades i
protegides del sol per poder mesurar la
temperatura en aire i com a mínim a un
radi de dos metres de qualsevol superfície emissora de calor.
I de totes les dades que reculls,
què en fas?
Totes les dades les tinc jo emmagatzemades per poder ser consultades quan
convingui. També estan a disposició de

l’ajuntament per si algun ciutadà vol fer
alguna consulta. El col·legi també disposa de les dades via web per fer-ne el
que vulgui. Hem de pensar que les dades que jo recullo no són extrapolables
a tot el municipi, ja que pot variar bastant el temps de Bescanó poble amb el
temps d’Estanyol, Montfullà, Vilanna...
Les dades tenen un radi de validesa
d’uns dos quilòmetres a la rodona. Totes les dades les reviso entre les onze i
les dotze de la nit cada dia, tot i que si
marxo de vacances o no hi puc ser, les
dades es van emmagatzemant a l’ordinador. Això sí, després tinc més feina.
I la gent et para pel carrer per ferte preguntes sobre el temps?
A vegades em fan preguntes, però no
gaire. Qui em fa més preguntes és la
meva sogra, que és la meva fan número u.
Quin és l’estat de salut de la meteorologia?
Ara està molt i molt bé, és una ciència
que durant els últims 20 anys s’ha popularitzat molt gràcies a gent com ara
en Rodríguez Picó i en Molina. Tothom
espera la informació del temps, es fan
programes especials a la televisió, es publiquen llibres de divulgació... Això sí,
cada cop exigim prediccions i resultats
més acurats. Antigament qui estava més
pendent del temps eren els pagesos; ara
la meteorologia està molt lligada amb el
sector del turisme, i aquest sector exigeix molt als professionals, ja que segons el temps predit un hotel pot estar
ple o buit.
Tu podries fer prediccions d’àmbit municipal?
Bé, amb els anys he anat adquirint co-

Segueix >>>
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neixements i maneres d’interpretar humitats, calor, vent..., i et podria donar
una predicció segons el que m’indiquen
l’estació i altres fonts que consulto. Ho
faig servir per al dia a dia. Per exemple,
si fa humitat no estenc roba, però, en
canvi, si fa tramuntana faig dues maquinades!
De qui ens en podem fiar més,
d’un pagès o d’un meteoròleg?
Jo diria que, del clima local, del pagès,
per l’observació i transmissió entre generacions durant anys del comportament dels corrents d’aire, dels núvols,
etcètera. I del clima més global, del meteoròleg, pels sistemes d’observació via
satèl·lit i totes les tècniques i tecnologies
modernes. Has de pensar que poden
predir tempestes i precipitacions a curt
termini i amb una precisió de relativament pocs metres.
I el canvi climàtic?
No et puc donar dades concretes d’àmbit local. Jo amb les meves dades he vist
cicles, però les dades de què et puc parlar són de només 15-17 anys enrere, i això és molt poc temps. Ara, a nivell
global sí que s’estan veient canvis forts.
A vegades sentim gent, jo mateix també
ho he dit, que diu que quan eren petits
plovia més o feia més fred, però si mirem els últims deu anys hem tingut estius més calorosos i n’hem tingut de
més frescos, hem tingut novembres suaus i novembres gelats... El que et vull
dir és que la memòria és molt enganyosa. I per exemple podem recordar un
dia especialment fred, però no vol dir
que durant tota la nostra infantesa fes
aquell fred excepcional.
Què en penses dels plans d’alerta
meteorològics com ara l’Inuncat,
el Neucat...?
Mira a Nova York aquests dies! Van ac-
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En Xavier Duran. Foto: Lluís Romero.

tivar una alerta i van evacuar 700.000 o
800.000 persones. Val més pecar per
excés, perquè es poden evitar molts problemes. La molèstia de l’alerta val la pena pels problemes que es poden evitar.
Algun projecte?
M’agradaria molt poder fer una base de
dades en un CD, DVD o web de fàcil
consulta perquè la gent que ho volgués
pogués mirar precipitacions, temperatures i vents per anys, mesos i dies. Però és una cosa que porta molta feina, i
falten hores! Però amb paciència tot s’anirà fent. De moment la gent pot visitar
i, a part de veure les dades del dia i actualitzades cada cinc minuts, hi ha un
apartat de dades històriques on surten
unes taules en format Excel on ve tot
molt ben especificat.

Què és el que més t’agrada de Bescanó?
El primer de tot és que a Bescanó s’hi
viu de fàbula. M’agraden molt els camins de Bescanó a Estanyol, can Fontbernat i, a l’altra banda, el Ter. De fet
m’agrada tot. Per ser un poble petit, hi
ha de tot.
Si poguessis, canviaries alguna
cosa?
Potser trobo a faltar una mica més de civisme. Ho dic en el sentit d’aparcar bé
els cotxes, de les caques dels gossos...
Però això és un mal de tots els pobles.
Quines són les activitats del municipi t’agraden més?
M’agraden molt les marxes i la festa
major.
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Les pastanagues
de Bescanó.
Foto: David Julià.

> Per Rosa Torrijos

> El Teatre Bescanó

Les pastanagues
revolucionàries de Bescanó
Tanqueu els ulls i imagineu per un moment que aneu al teatre i que en comptes de comprar
entrades compreu pastanagues.
Imagineu-vos també que tothom parla d'aquestes pastanagues i que tot plegat surt als mitjans
escrits, digitals i ràdios de tot el món.
Imagineu-vos que tot això passa a Bescanó...
I imagineu-vos que als Estats Units, Egipte i Irlanda diuen que a Bescanó existeixen unes
pastanagues revolucionàries...
Ara ja podeu obrir el ulls. No, no. No és cap somni..., això ha passat!
La queixa en forma de pastanagues per la pujada de l'IVA a l’oferta cultural existeix i ha
nascut a Bescanó. L'ha engendrat al nostre teatre en Quim Marcé.
Bescanó s'ha queixat i s'ha fet escoltar en forma d’hortalissa!
Entro al teatre. És un espai que em conec molt bé, m’hi he passat moltes hores
per raons professionals i també com a
espectadora. El director del teatre, Quim
Marcé, m’espera. Li vaig proposar de ferli una entrevista fa temps però em va dir
que no. No li agraden les entrevistes ni el
protagonisme. Prefereix passar desapercebut.
Noto que en Quim no està còmode
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ni tan sols amb aquesta entrevista, que
és d’estar per casa. Tampoc em deixa
fer-li fotos. Senzillament no li agrada respondre preguntes, però se n’ha fet un
bon fart aquests darrers dies! Mitjans de
tot el món s’han interessat per la queixa
que ha fet el teatre per la pujada de l’IVA, que ha passat del 8 al 21%. Ha respost en català, en castellà i fins i tot en el
seu anglès tancat.

Se’l veu content però cansat. Només falten un parell de dies per a l’estrena de
l’obra Suïcides de PocaCosa Teatre. És el
dia escollit per regalar entrades a tots
aquells que han decidit comprar una
pastanaga. És el dia que tots direm que
la cultura ha d’estar a l’abast de tothom.
En Quim Marcé i Llovera va néixer a Vilafant i va viure fins als 29 anys a Girona.
Una mica per casualitat, va començar a
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treballar per a l’Ajuntament de Bescanó.
Al principi només el van cridar per fer
unes xerrades sobre l’escoltisme, però al
final s’hi va acabar quedant per dinamitzar en Grup Excursionista de Bescanó i
per reactivar les activitats relacionades
amb el jovent.
Va començar com a monitor de lleure i
després va continuar fent tasques de gestió, i diu que s’encarregava des de canviar una bombeta fosa fins a organitzar
un espectacle. Més endavant va ajudar
per la festa major, l’Ateneu juvenil, els
casals de la mainada, cursos, l’Estiu Cultural... Des de la inauguració del nou teatre, ara farà tres anys, n’és el director. I
això sí que li agrada. Li agrada molt més
que contestar entrevistes!
A Bescanó, de teatre se n’ha fet sempre,
o des de fa molts anys... Abans de remodelar el teatre s’utilitzava la sala polivalent per programar alguns espectacles
locals i els que estaven dins del cicle Escènics. Abans d’això, l’Alba Bescanonina
havia estat l’escenari de grups de teatre
amateurs i projeccions de cinema.
Des que Bescanó disposa del nou teatre,
hi treballen cinc persones, totes bescanonines, que formen l’equip tècnic: so,
taquillatge, acomodadors... Fins avui s’hi
han fet un centenar d’espectacles dirigits
a diferents edats i gustos. Espectacles infantils, per a adults, cinema, concerts,
humor, dansa i circ, han passat durant
aquest temps per aquest espai.
La bona programació ha estat ben rebuda pel públic i molt reconeguda pels
mitjans de comunicació. Ara, a més, ha
estat nominada als Premis ARC 2012 en
la categoria de millor programació musical. «No hem guanyat, però per
nosaltres el premi ja és haver estat
seleccionats. Era molt difícil perquè competíem amb Sant Cugat,
Manresa i Reus. Nosaltres som uns
4.500 habitants i el més petit d’aquests municipis en té més de
60.000, i això vol dir que tots te-

L'equip tècnic del teatre: (a dalt) Guillem Danés i Anna Sanvicens,
(a baix) Edu Gelada, Èlida Matamala, Quim Marcé i Neus Malagelada.

nen molt més pressupost que nosaltres. Hem de programar pensant
en el que som, ni més ni menys»,
explica Marcé.
En Quim té molt clar com escollir el que
programarà cada temporada. El primer
que fa és desplaçar-se a altres teatres i
auditoris i veure la majoria d’obres. No
va mai a cegues: sigui in situ o perquè els
ha vist en vídeo, només programa espectacles que ell creu que poden atreure el
públic. Diu que el secret és intentar programar força coses perquè, així, si hi ha
algun espectacle que va fluix, es pot
compensar amb un altre que hagi funcionat millor pel que fa a taquillatge.
«Amb la meva dona, la Queralt,
anem a Tàrrega, Reus, Manresa,
Barcelona, la Bisbal i molts altres
llocs per veure quins espectacles
puc portar al teatre. Sempre tinc en
compte les diferents franges d’edat
i en busco alguns de comercials
perquè sé que a la gent li agrada

veure aquell actor d’una sèrie o un
actor reconegut o un músic consolidat, però també m’agrada portar
grups amateurs o músics que comencen».
De les obres que ha programat fins ara
ell destacaria Non solum de Sergi López;
Don Juan, amarga historia de mí, de la
companyia Pelmànec, que repetirà la
propera temporada, o Exitus, de Titzina
Teatre. En l’apartat musical està molt
content d’haver pogut portar Diego Cortés acompanyant Albert Pla; també li ha
agradat que hagin vingut la Silvia Pérez
Cruz, l’Anna Roig o la Joana Serrat.
El teatre podríem dir que gairebé s’autofinança amb els diners que es fan amb la
venda d’entrades. «El teatre té un
pressupost de 80.000 euros. Jo diria que el 75% surt del taquillatge i
la resta és de subvencions que
aporten l’Ajuntament, la Generali-

Segueix >>>

Algunes piulades:
Cindy Womack @ArmyofWomack
Viva La Rebellion de Zanahoria! Love (and bad Spanish translation) to @Teatredebescano from a Theater
worker in California.

Lluís Guinó Subirós @lluisguino
La pastanaga crítica del teatre de #Bescanó demostra
la insensatesa de la pujada IVA a les arts escèniques.
#cultura

Teatre de Bescanó @Teatredebescano
Doncs encara no s’ha acabat el tema de les nostres
PASTANAGUES... demà ens entrevista ràdio SBS
d’Austràlia...

Salmaldon art @salmaldonart
un grapat de pastanages per un grapat de butaques....... continued @teatredebescano FeLiCiTaTsSSSsSSSssss Quim!!!!
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l dia escollit per fer la queixa el teatre estava ple i les pastanagues, exhaurides. Fotos: David Julià.

tat i la Diputació. Aquest any rebrem 14.000 euros de la Generalitat, que és molt, perquè fins ara en
rebíem uns 4.000».
Li pregunto què destacaria de la trentena d’espectacles que ha programat per a
la propera temporada que començarà al
gener i acabarà per la festa major. «Ho
destacaria tot, perquè és com allò
de ‘Quin fill t’estimes més?’... Segur
que aconsellaria altre cop el Don
Juan; el grup de circ EIA, que
36

ve amb Capas; Hotot, per la seva
vessant còmica; Jonás el espermatozoide és genial, i Litus, perquè és
divertida i al mateix temps amarga;
Ruddigore està rebent molt bones
crítiques, i la Big Mama, que ve a
celebrar els seus 25 anys...».
Per poder fer difusió del que es cou al
teatre compta aproximadament amb
1.500 Amics d’El Teatre, a qui els fa arribar la programació mes rere mes via
correu electrònic.

«Aquí cal afegir que cada vegada
que algú compra una entrada i
marca la casella de rebre informació també l’arxivem i li fem arribar
les nostres notícies; per tant, cal sumar-hi uns 2.000 més. Ara mateix
crec que és la millor manera d’arribar a molta gent», argumenta Marcé.
El Teatre de Bescanó també està present
a les xarxes socials com ara Twitter i Facebook.
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Pastanagues internacionals
Al setembre el teatre ha fet
una queixa molt divertida per
mostrar el seu desacord amb
la pujada de l’IVA, que en el
cas de la cultura ha passat del
8 al 21%. I ho ha fet en forma
de pastanagues. El dia 10 de
novembre, coincidint amb
l’estrena de l’obra «Suïcides»,
de la companyia gironina
PocaCosa Teatre, es van
vendre pastanagues en
comptes d’entrades.

> Per Rosa Torrijos

Quim Marcé, a l'escenari,
explicant la queixa.
Foto: David Julià.

Aquesta queixa ha fet la volta
al món i ha estat portada a
diferents diaris i mitjans de
Catalunya, d’Espanya i de tot
el món! Diaris com «The New
York Times», «International
Herald Tribune» o «The
Independent» se n’han fet
ressò.
També ha estat present a les
xarxes socials com ara
Facebook i Twitter, i en
aquesta última xarxa ha estat
«trending topic» unes quantes
vegades.
El dia escollit per fer la queixa
van desplaçar-se fins al teatre
un munt de televisions, diaris i
altres mitjans de comunicació.
El teatre estava ple i les
pastanagues, exhaurides. Avui
encara es parla de les
«pastanagues de Bescanó»
Què motiva El Teatre de Bescanó a
fer aquesta queixa?
És a partir del moment que el govern diu
que apujarà l’IVA. En aquell moment
fins i tot em plantejo regalar les entrades, però, és clar, bé hem de pagar la
companyia, l’equip tècnic i tot plegat. Per
tant vaig buscar alguna cosa que tingués
l’IVA reduït i em van venir al cap les pastanagues. La pastanaga dóna joc, és una
hortalissa divertida...
Però hi ha més atacs...
Sí, tens raó: encara vam haver d’escoltar
del partit del govern de Madrid que el
que fèiem nosaltres i els actors no era
cultura sinó «entretenimiento». És molt
fort que l’IVA de la cultura pugi a un 21%
i que els correbous es mantingui en el
4%, és a dir l’IVA reduït!

És legal, això de les pastanagues?
Sí, de fet nosaltres el que hem fet és demanar a una fruiteria del poble que posi
un punt de venda de verdures a fora, al
pati del teatre. Per tant, demanem la llicència a l’Ajuntament i nosaltres ens limitem a regalar entrades.
Comptaves amb aquesta difusió?
Home, sabia que la cosa tenia ganxo. Però no m’imaginava que seria tant tant.
Ha sigut molt fort: hem arribat als cinc
continents!
Com ho han tractat els mitjans?
Pensa que nosaltres vam començar a ferne difusió just després de la manifestació
de la Diada i que primer va sortir als
mitjans catalans però que l’endemà ja
em trucaven des d’Espanya. Recordo
quan em va trucar l’ABC i em van dir
que em volien fer una entrevista al cap
de dos minuts... Home, primer vaig quedar parat i no sabia si barrejarien temes... En aquell moment ja en antena
vaig sentir que el locutor deia en castellà
que tota la tarda havia estat parlant de
misèries, guerres i crisi, i que ara li venia
molt de gust explicar una notícia que era
una queixa, però una queixa divertida.
Em va saludar en català i em va començar a fer preguntes... L’èxit ha estat per
aquest motiu, perquè tot i queixar-nos
ho hem sabut fer amb gràcia.
I l’any que ve, què?
Mira, tinc clar que nosaltres no volem li-

derar res. Nosaltres ja ens hem queixat i
ens agradaria que tothom ens copiés. Però està clar que molts teatres estan esperant què passa i si ens sancionen, per
poder fer coses similars. L’any vinent,
també pensant que l’espectador no hagi
de pagar tant, farem promocions de 2x1,
algunes actuacions gratuïtes per als
Amics del Teatre, i els que vinguin als
concerts intentarem que no hagin de pagar les despeses de gestió.
T’ha agradat l’experiència?
M’ha agradat molt, però no m’he sentit
còmode responent a totes les preguntes.
Però crec que ha estat molt important
per al teatre i per fer-ne difusió.
Amb què et quedes de tot plegat?
Que tothom ens ha tractat molt bé. I que
totes les companyies i músics que han
passat pel teatre aquests mesos d’una
manera o una altra ho han integrat en el
text o n’han fet esment sense que els ho
demanéssim. També he trobat molt suport de les entitats públiques com ara
l’Ajuntament i el Departament de Cultura de la Generalitat.
Alguna anècdota?
Sí, hi ha un mitjà digital que publica la
notícia i la gent hi dóna la seva opinió.
N’hi ha un munt, unes nou-centes, però
n’hi ha una que em va fer molta gràcia,
que diu: «Muy espavilado este director,
si él vende zanahorias que la subvención se la den en tomates».
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> Recull de premsa i titulars
«La via pastanaguista obre
moltes possibilitats al sector
cultural»
El Teatre de Bescanó vendrà
pastanagues amb el 4% d’IVA
i regalarà l’entrada
Màrius Serra, escriptor (LA VANGUÀRDIA)

«Bescanó ven pastanagues en
lloc d’entrades per burlar
l’increment de l’IVA»
Els responsables del teatre de la localitat
creuen que el 4% d'IVA de verdures i
hortalisses és "molt més just" que el 21%
ACN / ARAGIRONA.CAT

El diari International Herald Tribune.
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Revista cultural L’Endoll.
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«¿Le gusta el teatro?
Compre una zanahoria»
Un pequeña sala de la provincia de
Girona burla la subida del IVA
vendiendo zanahorias a modo de
entrada para una de sus funciones
J. Losa, periodista (DIARIO PÚBLICO)

«Carrotes subversives»
El Teatre de Bescanó, a la comarca
del Gironès, ven pastanagues com
a protesta i, amb cadascuna, regala
una entrada per a una obra, evitant
el 21% d'IVA
Dani Chicano, periodista (EL PUNT / AVUI)

«Les pastanagues contra
l’IVA, un símbol de la ira
espanyola, segons el “New
York Times”»

La solució de vendre pastanagues
en lloc d’entrades del teatre de
Bescanó, per evitar l’IVA, és titular
al diari nord-americà
DIARI ARA

Alguns dels mitjans que
han publicat la notícia
Ràdios:
BBC, Ràdio Barberà, Catalunya Ràdio, Rac1, Rac105, Onda
Cero (Júlia Otero), Ràdio Euskadi, Ràdio Galicia, Ràdio
Principat d’Astúries, Ràdio Canal Sur, Ràdio Nacional de España, ABC Ràdio, ES Ràdio Madrid, Ser Girona, Ser Barcelona, Ràdio Berga, Ràdio Intereconomía, Ràdio Agora Sol
(Madrid), Ràdio SBS d’Austràlia.
Televisions:
TV3 (Matins de TV3), TN Vespre TV3, 3/24, La Sexta, Tele5,
TV Girona, TVE, La 2, 8TV, CBS (USA), CNT (Cadena TV
nacional del Canadà).
Diaris, revistes i agències de notícies:
New York Times (Estats Units), International Herald Tribune (Europa), Los Angeles Times, The Independent (Anglaterra), The New Zealand Herald, El Punt Avui, Diari de
Girona, Ara, El Periódico, La Vanguardia, Endoll, ACN.
Diaris de diferents països:
Vietnam, Egipte, Irlanda del Nord, Portugal, Itàlia i França.
Digitals nacionals:
324.cat, ara.cat, directe.cat, lavanguardia.com, diaridegirona.cat, telenoticies.cat, musicat.cat, iberoamerica.net, catradio.cat, eldiario.es, blogdog.com, lagenerals.com, faigclic.cat.
Internacionals:
newjerseynewsroom.com, anticap.wordpress.com, planetivy.com, newsfixnow.com, stevehamiltoncpa.blogspot.com,
deltaworld.org, myteachingroom.blogspot.com,

La Punxa d'en Jap dedicada
a El Teatre Bescanó.
Font: El Punt Avui.
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> El reportatge

> Per Dolors Vilamitjana

Albert Quintana i Combis.
El reconeixement
del poble de Bescanó
L'autora, Dolors Vilamitjana, mentre feia recerca sobre la
vida d'Albert Quintana (Torroella de Montgrí 1834 - Girona
1907) va trobar un document en què alguns veïns de Bescanó
felicitaven el polític per la seva tasca de defensar l'agricultura
i els productes de la zona en l’àmbit internacional.
Els cognoms dels signants ben segur us seran familiars: Gifre,
Serinyà, Llinàs, Piferrer, Pol, Peras, Gironès, Garriga, Julià i
Aubert.

Albert Quintana:
fill del Mediterrani
Quintana neix a Torroella de Montgrí el 28 de novembre de 1834. Fill
d’Antònia de Quintana i Pouplana i
de Josep Combis i Bertran, creix en
el si d’una família benestant.
Del matrimoni Quintana-Combis
neixen Carme i Albert poc després
de la seva naixença, mor la seva mare, i ell, al llarg de la seva vida, l’enyorarà a través de la poesia.
Pocs anys després de casar-se amb
Pompeia Serra, Quintana enviuda i
resta sol amb quatre fills. Decideix
aleshores, com sol ésser freqüent en
aquella època, maridar-se amb la seva cunyada, la més petita de les germanes: té divuit anys i es diu Oriola.

«La Pilastra» ha volgut reproduir l'esmentada carta
d'agraïment i acostar-vos una mica a la vida i història
d'aquest polític i escriptor
Quintana, fill del seu temps
En la conjuntura històrica que li toca de
viure, Albert Quintana Combis és una
de les personalitats actives del renaixement polític i literari català, per les seves
propostes liberals i llatinistes. Amic i admirador d’Olózaga, el Cantor del Ter,
com es fa conèixer ell mateix, pren part
en la revolució del 1868; en el moment
que, triomfant el liberalisme, apareixen
les exageracions republicanes a Catalu-

Per a aquest matrimoni, a més del
permís patern, atès que Oriola és
menor d’edat, és indispensable permís especial del Sant Pare per poder
celebrar-se canònicament els esposoris. Com que els tràmits són molt
llargs, decideixen anar personalment
a Roma per tal de maridar-s’hi. Després, l’Albert i l’Oriola es casen civilment a Mataró. I la vida familiar
segueix entre Mataró i Torroella.
Quintana i Combis mor a Girona.
Porten les seves despulles a Torroella, al panteó familiar, on reposen els
seus avantpassats.
Actualment la casa pairal de Quintana alberga el Museu de la Mediterrània.
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El document signat pels bescanonins.

nya, és vençut en els comicis del 1869 i
el 1871.
El 1872 és nomenat governador d’Osca,
on deixa bons records de la seva administració entre els diversos partits polítics, i una mica més tard pren possessió
del càrrec de diputat en el Congrés. El
tomb que prenen els negocis públics a
l’Estat espanyol i la mort de les seves
il·lusions el fan apartar de la vida política temporalment.
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Per tot aquest reguitzell de gestions, els
diferents governs l’honoren diverses vegades: cavaller de l’Orde Militar de Sant
Joan de Jerusalem, el 31 de juliol de
1854; Gran Creu de Reial Orde d’Isabel
la Catòlica, el 28 de desembre de 1871;
Creu de l’Orde de l’emperador Francesc
Josep d’Àustria, el 10 d’abril de 1879;
gran oficial de la Corona de Romania, el
3 de setembre de 1882; membre d’honor de l’Associació Lliga Cultural Romanesa Pentru Unitate Culturala a
Românilor; cap superior d’administració de les Acadèmies d’Aix, el 22 d’abril
de 1902, etcètera.
El 27 de desembre de 1881 Bescanó es
va sumar també a la gratitud al polític
de Torroella de Montgrí: «Los propietarios y vecinos de este Distrito municipal
de Bescanó consideramos como un deber de gratitud el dar... a U. las mas
cordiales gracias por el interes que se
ha tomado ante el Congreso de los Diputados en favor de la propiedad territorial de la Nacion y en particular de
esta provª». Estampen les gràcies en el
document els noms següents: Mariano
Gifre, Estevan Seriña, Isidro Llinas, Jose Piferrer, Narciso Pol, José Peras, Lorenzo Girones, Pedro Garriga, Baldiri
Juliá, Lorenzo Aubert.

Detall de l’interior de la casa Quintana de Torroella. La fotografia està datada
l’any 1908.

Pel que fa al món agrícola i industrial,
Quintana és un il·lustrat de la Catalunya
moderna: introdueix notables reformes
en l’explotació agrícola del país i fa que
la indústria surotapera aconsegueixi
grans augments a la província de Girona. Com a diputat a Corts per Torroella
de Montgrí no oblida introduir el rami.
No és estrany que per aquesta raó el Ministeri de Foment el nomeni president
de la Societat del Rami, tenint en compte els beneficis que aquest conreu donava a l’agricultura espanyola.
El Dr. Luis Justo y Villanueva, professor
de l’Escola Industrial de Barcelona, influencia en els coneixements teòrics i
pràctics de Quintana sobre agricultura.
El govern espanyol li confereix càrrecs
importants: la intendència general d’Hisenda a Cuba, la delegació espanyola a
les Exposicions de Viena, París, Filadèlfia, la Nacional Vinícola, la de Barcelona
i Londres, entre les destacades.
El 1880, en organitzar-se el primer Congrés Catalanista a Barcelona, se’l propo-

sa per ser-ne president, però és vençut
per Valentí Almirall, que representa la
tendència federalista més radical.
El Foment de la Producció Nacional de
Barcelona recompensa els seus esforços
nomenant-lo soci meritori, i, posteriorment, ostenta la representació a Corts.
Des del càrrec de diputat a Corts pel districte de Torroella els anys 1876, 1881,
1884 i 1886 i de senador per Girona les
legislatures 1893-1894 i 1894-1895, defensa els interessos dels empresaris surotapers, agrícoles i pesquers de la
província de Girona i comarques.
El reconeixement de l’activitat de
Quintana
Al costat de José Emilio de Santos,
Quintana treballa una colla d’anys per
defensar la qualitat dels productes espanyols en diversos mercats internacionals. Una mostra de la seva tasca la
tenim l’any 1879, quan rep el càrrec de
representar Espanya al Congrés Internacional Agrícola organitzat per la Societat d’Agricultors de França.

El 21 de novembre de 1883, Joan Planas
Llobet, secretari d’Hostalric, exposa la
gratitud que l’Ajuntament deu a Quintana «por el celo é interés que dicho Señor
ha demostrado siempre en obsequio de
esta Corporación y de los intereses generales del distrito; significando al propio tiempo que consideraba llegada la
ocasión de demostrar al Sr. Quintana el
reconocimiento de que se hallaba poseida esta Municipalidad».
També el fan fill adoptiu d’Hostalric
aquest mateix any: concretament, el 26
de novembre de 1883. I, l’any següent, el
13 de juliol de 1884, el Comitè liberal-dinàstic d’Hostalric acorda designar Albert
Quintana i Práxedes Mateo Sagasta presidents honoraris. Més endavant, el 26
de desembre de 1884, el Comitè liberaldinàstic de Sant Feliu de Buixalleu també s’hi afegeix, a l’honorabilitat.
Bibliografia:
VILAMITJANA, D. «Albert de Quintana, entre la poesia i la política» dins Albert de Quintana: inquietud, impuls i innovació,
II Beca de Recerca Joan Torró i Cabratosa, Papers del Montgrí, 20, Torroella de Montgrí, 2002.
VILAMITJANA, D. «Albert de Quintana i Combis» dins Girona
en la memòria, Papers on Demand, Girona, 2006, 31-39.
VILAMITJANA, D. «Albert de Quintana, propietari, poeta i polític», Diputació de Girona, Revista de Girona, Girona, 2007,
245 (63-93).
VILAMITJANA, D. «Albert de Quintana i Combis» dins Diccionari de la Literatura Catalana, Enciclopèdia Catalana, Barcelona 2008, 827.
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> Per Eugeni Domingo, consultor en medi ambient i pagès

> Medi ambient

La biomassa
Els residus agrícoles i forestals i els cultius energètics componen l’anomenada biomassa
Els agrícoles són restes de conreus llenyosos o herbacis i neteges. Els forestals procedeixen
del manteniment i la millora de les masses forestals (podes, neteges, etcètera) i els resultants
de treballar la fusta. Els cultius energètics són conreus de plantes de creixement ràpid
dedicats a l’obtenció d’energia
A Catalunya el consum d’energia primària de biomassa forestal i agrícola és encara menys de l’1%, però les tecnologies
i el seu coneixement s’estan estenent.

motriu. D’una manera directa, la combustió pot ser una font energètica per a
calefacció, tant en instal·lacions individuals com col·lectives.

Els residus forestals, un cop transformats per diversos processos, donen lloc
a uns productes que poden tenir aplicacions diverses: calor, electricitat i força

La metodologia dels treballs forestals es
divideix en 5 fases: construcció de camins, neteja prèvia del terreny, taladadesbrancat-despuntat-trossejat i
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apilat-reunió i desembosc.
Cal tenir en compte que Catalunya és un
país de boscos i el 80% són privats. I
caldrà veure si l’aprofitament de la biomassa és positiu per als propietaris, per
als boscos i, en general, per al medi ambient, tot i que cal treballar per un consum local i a uns costos raonables.

