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POBLE EN VIU
L’IES Vallvera guanya el primer premi amb un
projecte de millora ambiental
Per Josep M. Rodríguez, director de l’IES Vallvera

Un grup d’alumnes de primer
de batxillerat de l’IES
Vallvera, amb la coordinació
del professorat, van
participar en el concurs «Tu
pots fer», que promou l’Obra
Social de Caja Madrid
Els estudiants, organitzats en diferents
grups, havien de fer una diagnosi ambiental del centre, identificant els punts
forts i els punts febles des de la perspectiva ambiental, per, tot seguit, fer
un projecte de millora i una campanya
de sensibilització.
Aquest projecte ha resultat guanyador
del primer premi en la fase de Catalunya, per la qual cosa l’institut rebrà una
important dotació econòmica per dur a
terme les millores ambientals proposades i els alumnes guanyadors han obtingut un viatge de quatre dies per
anar, junt amb els seus professors, a diferents espais naturals de Madrid.
En la realització del projecte ens hem
adonat de l’excessiu consum energètic
de l’institut i hem proposat diferents
mesures d’estalvi, com ara la renovació
d’elements d’ofimàtica –fotocopiadora,
ordinadors- amb altres de més eficients
o bé la instal·lació d’un dispositiu que
tanca l’enllumenat d’aules i llocs de pas
quan hi ha prou llum natural. Hem
apostat també per augmentar la central

Els alumnes que van realitzar el projecte, amb el professor Xavier Sàbat.

fotovoltaica amb més mòduls perquè,
encara que no fa disminuir el consum
d’energia elèctrica, sí que contribueix a
reduir les emissions de gasos d’efecte
hivernacle. A més, de la venda d’energia l’institut obté uns ingressos que es
compromet a invertir en el banc de llibres per facilitar llibres de text gratuïts
a l’alumnat. Així, esperem una reducció
en el nombre de fotocòpies i contribuir
així a l’estalvi energètic i de residus.
Una altra millora proposada tracta de
recollir les aigües pluvials en un dipòsit
soterrat per al reg de l’hort i zones enjardinades. Juntament amb uns dispositius mecànics a les fonts del pati, han
de contribuir a l’estalvi d’aigua, una al-

Promesa blaugrana

Un racó de poesia

Dotze persones van pujar el 14 de juny
passat a peu o en bicicleta a Montserrat

L’estiu

Aquest és el resultat d’una promesa que alguns
membres de la Penya Blaugrana de Bescanó van
fer si el Barça guanyava els tres títols. Ben segur
que el sacrifici va valer la pena i que ho tornarien
a fer si la recompensa tornés a ser el triplet, no?

tra prioritat per millorar en sostenibilitat. També tractem de la gestió dels residus que es produeixen a l’institut.
Proposem posar més contenidors de
recollida selectiva i també incidir en els
hàbits de la comunitat educativa amb
una campanya informativa. Una altra
preocupació és la contaminació acústica que l’activitat quotidiana pot generar en l’edifici. Ens proposem una
campanya de sensibilització per millorar aquest vector ambiental.
Esperem que les nostres propostes siguin realitat ben aviat i que l’IES Vallvera, que ja pertany a la xarxa d’Escoles
Verdes, segueixi transmetent els valors
de la sostenibilitat.

L’estiu és aquí, és el destí, somriu al matí
Sóc jo qui vull sentir l’olor al matí, somriu al jardí
Ets florida i formosa, la til·la, el romaní, el comí, la farigola i el pi
Cuidem els companys,
tal com les tomateres, els pebrots i els enciams
Mimem-nos els uns als altres mentre hi hagi temps per endolcir-nos.
Durant la primavera formosa
ens cobreixen de colors bonics parcs i jardins,
pel fet de donar al destí: el riu Ter torna a florir.
Siguem realistes, siguem conscients,
l’aigua que la bona vista fa fruir
és la mateixa que fa créixer els blats, ordis i comí.
Hem de mesurar el que tenim: valorar inclou saber repartir.
Tinguem sempre present que per tenir el camí verd
cal guardar i reservar l’aigua dels embassaments per no plorar.

Els dotze pelegrins, a Montserrat.

La Petita Puntaire
M. Àngels Serra
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POBLE EN VIU

Montfullà celebra la seva festa major
Per Maria Àngels Roca

Cada any, els organitzadors
de la festa s’esforcen per
ampliar la programació i fer
de la seva festa una
celebració on tothom hi
pugui participar d’una
manera o una altra

Pere. La celebració va estar acompanyada per la coral Josep Ruhí de Bescanó, que com sempre que els ho
demanem ens acompanyen en aquest
acte. Cal destacar la labor d’aquesta
coral, ja que cada any ens amplien el
repertori, que sempre és millor. Felicitats!

Ja tenim una festa major passada, i
han valgut la pena l’esforç i la dedicació de l’organització perquè fos una
festa ben lluïda. Com cada any, hi ha
hagut actes destinats als més jovenets, amb l’actuació d’un grup d’animació infantil, i aquest any no hi han
faltat els inflables, que han fet les delícies de petits i no tan petits, saltant,
pujant i baixant... Això sí que és divertit!

Només queda donar les gràcies a la
comissió i a tothom que dóna un cop
de mà per fer una festa ben lluïda i
agradable.
Bon estiu i salut, Montfullà!

La comissió ens tenia preparades
unes botifarres amb pa amb tomata,
per llepar-se’n els dits, i no podia faltar la coca, el cava, etcètera. El sopar
el va amenitzar el conjunt Banda Sonora, que va engrescar la gent a treure’s la son de les orelles i moure
l’esquelet. Això sí que és fer exercici!
Durant el ball es va sortejar un val per
valor de 300 € per comprar als comerços de Bescanó. I l’afortunat va
ser un veí de Montfullà! D’això en dic
arrodonir la festa!
El diumenge al migdia es va oficiar la
missa en honor del nostre patró, sant

Un moment de la festa i els membres de Comissió de Festes de Montfullà. Fotos: M.À.Roca

Fira de l’Embotit 2009
La Fira de l’Embotit va rebre prop d’11.000
visitants tot i l’amenaça de pluja
Més de cent artesans van omplir els carrers del nucli antic de Bescanó, que estaven, com sempre, atapeïts de curiosos i de persones amb ganes d’adquirir o degustar
productes del porc o d’altres artesans. A més, la comissió
organitzadora va cuinar durant tot el dia greixons, botifarres de porc i d’ànec amb foie, carn de perol, botifarra
dolça i mongetes seques, per als qui els entrava gana.
La pluja va descarregar feblement a la matinada i els organitzadors van haver de matinar per reconduir alguns
actes i posar-los a aixopluc. Per aquest motiu, les puntaires van haver de fer les seves demostracions amb els boixets al Polivalent i es va haver d’anul·lar l’espectacle
infantil. La resta de les activitats programades es van poder fer amb normalitat. La jornada es va cloure amb la
demostració castellera dels Marrecs de Salt.
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Una de les cent parades d’artesans de la Fira. Foto: Ester Rubirola

POBLE EN VIU

La Crosa, la festa més volcànica
Per Rosa Torrijos

A l’esquerra, un nen aprenent a tirar amb arc i, a la dreta, una imatge de l’Àrea de les Guilloteres. . Fotos: Ester Rubirola.

La Comissió de Festes
d’Estanyol ens va sorprendre
el dia 24 de maig amb una
festa sense precedents, tant
pel nombre de visitants com
per la innovadora
programació, on petits i
grans podien gaudir d’una
jornada d’activitats
relacionades amb el volcà i
d’altres de més lúdiques
L’Àrea de les Guilloteres d’Estanyol i
els camps dels voltants estaven plens a
vessar de gent i cotxes. Més de 2.500
visitants, un nombre molt superior als
de la resta d’edicions d’aquesta festa
que pretén donar a conèixer aquest espai amb el volcà de la Crosa com a
protagonista.
La ruta en BTT va donar el tret de sortida a les activitats previstes per a la

festa, amb premis per als més petits.
Una caminada guiada i explicada a
càrrec de dos experts en el terreny del
vulcanisme, en Lluís Motjé i en Cesc
Compte, ens va endinsar per les diferents etapes i transformacions d’aquesta meravella, sota un sol que ens
feia suar la cansalada.
A l’Àrea de les Guilloteres, l’oferta era
variada: tir amb arc, inflables, passejades amb poni, i les parades ens proveïen d’anxoves, espelmes, embotits
variats, joies, herbes remeieres, formatges i un llarg etcètera de productes
elaborats artesanalment.
A l’hora de dinar es va servir un menú
a base de pa amb tomata, mongetes
seques aromatitzades amb herbes del
volcà i, de postres, les coques i pastissos del nens i nenes de 5è de les escoles de Bescanó i Vilobí d’Onyar, que
ens en van fer llepar els dits.

A la tarda, encara amb el sol que no
parava de cremar, jocs de cucanya
amb premis van fer de cloenda de la
jornada.
Magdalenes volcàniques, un
producte d’Estanyol
La Comissió d’Estanyol va voler recuperar per a l’ocasió una recepta de segles enrere: unes magdalenes que
feien les àvies del poble quan preparaven l’àpat de la matança del porc i durant els dies que durava la batuda del
blat. Es tracta d’unes magdalenes fetes
amb cabell d’àngel o melmelades vermelles (móres, navius i maduixes de
bosc) i avellanes, que són productes
que es podien trobar als horts del volcà, i ben segur que les nostres àvies es
van inspirar en el volcà de la Crosa per
fer-les. I val a dir que no en va sobrar
ni una!

Prop de 500 persones celebren amb CiU els dos anys
de govern
El motiu d’aquesta arrossada popular era fer balanç dels dos
anys de govern. Després del dinar, l’alcalde, Xavier Soy, va
parlar del futur del poble posant èmfasi en la possibilitat de
fer una escola nova que abastaria des de P3 fins a 4t d’ESO.
També va explicar el projecte de cases i pisos per a joves a
Estanyol i Bescanó, i de l’ampliació d’alguns locals socials
dels pobles perquè quedaven petits. Entre els projectes socials va fer esment del conveni amb la residència Santa Anna per tenir places de centre de dia i del suport a famílies
amb problemes econòmics. En el seu discurs, Soy va definir
la MAT com la pedra a la sabata d’aquests dos anys de govern. Per acabar, el DJ JLMIx va amenitzar la festa amb
música disco.

Un imatge de la Sala Polivalent el dia del dinar. Foto: P. Magrià
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POBLE EN VIU
Festival del Club Patinatge Bescanó
Pel Club Patinatge Bescanó

El pavelló d’esports va ser el
dia 26 de maig el marc del XV
Festival del Club Patinatge

va ser molt emotiu i original, ja que era
la primera vegada que els patinadors
cantaven en directe en una gala.

plaça per participar el dia 4 de juliol a
l’International Skate Team Trophy a
Riccione (Itàlia).

El nombrós públic que va
omplir de gom a gom les
graderies va gaudir de
l’exhibició de gairebé 200
patinadors procedents de 10
clubs diferents

També van ser molt divertits els xous
dels nens i les nenes de Xulipatí, amb
l’escenificació d’El despertar de les
fades i el xou Jo, de gran, vull ser...
Les nenes del grup de promoció, amb
Festival Marbú, van despertar l’admiració dels espectadors.

De les actuacions volem destacar, per
la seva originalitat, la Marxa del Club,
que és la presentació dels patinadors al
públic. Una de les músiques escollides
va ser la cançó oficial del campionat del
món de patinatge celebrat a Múrcia l’any 2007 i que va ser cantada per les patinadores des de la pista, moment que

Però, sens dubte, els més aplaudits van
ser els grups de xou gran i petit, que
sota la direcció de l’Olga Costa, la nostra entrenadora, ha portat i consolidat
el nostre club entre els millors. El grup
de xou gran, amb Captivitat absurda,
és subcampió provincial, 4t de Catalunya i 5è d’Espanya, i es va guanyar una

Captivitat absurda explica la història
d’uns animals salvatges que són caçats,
a la selva, vés a saber amb quines intencions. Tothom està d’acord que la
coreografia és senzilla però molt original i executada amb sobrietat, la qual
cosa la dota d’una gran elegància. La
coreografia va acompanyada d’una vestimenta molt ben trobada, que ha estat
considerada pels assistents dels diferents campionats en què hem participat com una de les malles més vistoses.
El grup de xou petit, amb Passió blanca, va classificar-se 3r en el provincial i
8è en el campionat de Catalunya.
Aquesta coreografia, molt complexa i
explícita en tots els moviments i figures, situa l’espectador al mig de l’acció:
una pista d’esquí.
En individuals, les patinadores del
nostre club estan encara en les fases
provincials. En categoria sènior, Judit
Esquinas va quedar campiona provincial. En categoria júnior, Laura Turon
ha aconseguit el 4t lloc en la classificació final. Ambdues s’han classificat per
al campionat de Catalunya.
En categoria cadet els resultats són
més discrets: Mireia Campasol 12a i
Maria Carballo 14a.

Algunes participants al XV Festival de Patinatge, a Bescanó. Fotos: CP Bescanó

Si voleu veure més fotos o saber què
fem al club, visiteu la nostra pàgina
web: www.cpbescano.net

Torneig Mediterranean International Cup i f
Per Eduard Prat

Per segona vegada consecutiva, l’equip juvenil
del CE Bescanó va participar en el torneig
organitzat per Setmana Santa a la Costa Brava
MIC-09
El nostre equip va jugar la final de consolació contra el Tortosa,
amb el resultat de 2 a 1. Els nostres juvenils, tot i tenir un calendari molt ajustat, van rendir a un alt nivell.

El nou bar del camp de futbol. Foto: Pere Magrià
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Cloenda de la temporada
El dia 22 de maig vam celebrar el sopar de cloenda al Polivalent
amb un gran èxit de participació: hi van assistir 400 persones
entre jugadors, socis i simpatitzants dels onze equips que tenim
actualment. Als nostres jugadors, entrenadors i delegats, el club
els va obsequiar amb un petit detall. Al finalitzar la vetllada hi va
haver ball amb el DJ LMix ( Josep Luque). Va ser una gran nit

POBLE EN VIU
Festa del CB Bàsquet per tancar la temporada
Pel Club Bàsquet Bescanó

El 27 de juny passat es va
dur a terme el sopar de
tancament de la temporada
2008/09 del Club Bàsquet
Bescanó, que es va fer al
Local Polivalent.
A l’àpat hi van participar unes 160
persones, entre jugadors i jugadores,
entrenadors i entrenadores, familiars,
amics i simpatitzants. Cal destacar la
nombrosa presència de nens i nenes
de l’Escola Esportiva que tenen interès a jugar a bàsquet.
A l’hora de les postres es va fer el lliurament d’un obsequi a tots els jugadors presents, als entrenadors i al
coordinador, i es va procedir a fer les
fotos. També es van lliurar els premis
als participants del concurs de 3x3
que el Club havia preparat per al divendres 19 de juny.

El president va començar el seu ràpid
resum del que havia estat la temporada destacant el fet que les sancions
per faltes i actituds antiesportives havien desaparegut pràcticament, la
qual cosa, a més de l’impacte econòmic, és molt important per mantenir
el bon nom i el prestigi del Club Bàsquet Bescanó.
També va demanar que les persones
que tinguessin contactes amb empreses que poguessin estar disponibles a
patrocinar els equipatges de joc o les
bosses, que ho fessin saber perquè la
Junta s’hi posaria en contacte, ja que
el cost econòmic de jugar federat cada
vegada és més elevat. Malgrat això,
les quotes per a la temporada vinent
es mantenen, ja que en temps de crisi
la Junta no ha considerat convenient
apujar-les.
A mesura que els jugadors anaven pujant per fer-se la fotografia, el presi-

dent anava analitzant el desenvolupament de la temporada de cadascun
dels equips. Va remarcar especialment l’equip sènior femení A, que va
quedar primer de categoria, i l’equip
sènior masculí, que va mantenir la categoria de tercera catalana, amb una
competició molt disputada i difícil.
Seguidament, va manifestar que la
Junta actual acaba el mandat a començament de l’any vinent i que seria
bo que un grup de gent nova es plantegés la gestió del bàsquet.
Finalment, l’alcalde va adreçar-se als
presents i va posar en relleu la quantitat de nens i nenes i nois i noies que
participen en activitats esportives a
Bescanó, i també va destacar que molt
aviat s’haurà cobert la pista del costat
del Pavelló, amb la qual cosa es disposarà de molt més espai per als entrenaments i els partits, tant del bàsquet
com del patinatge.

Foto de grup del Club de Bàsquet Bescanó i l’Escola Esportiva. Foto: Salvador Fàbrega

fi de temporada
de festa per al nostre club. Cal remarcar les bones classificacions obtingudes al final de la temporada per tots els
equips:
1r equip de la 1a territorial: 5è classificat, 3a regional: 10è
classificat, Juvenil 1a divisió provincial: 5è classificat,
Cadet 2a divisió provincial: 3r classificat, Infantil 2a divisió provincial: 11è classificat i per acabar, Aleví 2a divisió:
13è classificat.
Pel que fa a futbol 7, tots van tenir actuacions molt destacades, des de l’escoleta fins als benjamins (en aquestes categories les classificacions no existeixen i només són categories de
formació).
El CE Bescanó agraeix els esforços fets per l’Ajuntament
en la construcció del nostre bar i local social, que seran beneficiosos per al futbol del nostre poble.

Un grup de jugadors celebrant la fi de temporada. Foto: Pere Magrià
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La biblioteca inicia la
segona Bibliocursa
Per la bibliotecària
Ja som al mes de juliol i les sessions de contes a la biblioteca ja s’han acabat. Ara, durant el mes de juliol i la primera quinzena
de setembre, tornem a fer per segon any la
Bibliocursa. És una cursa on els participants no corren: el que cal en aquesta
«competició» és llegir molts llibres, com
més millor. Cada cop cal demanar un imprès a la bibliotecària, omplir-lo i tornarl’hi. Com més se’n llegeixin, més
possibilitats es tindran de guanyar. Hi
poden participar nens i nenes des de P5
fins a 16 anys. Els guanyadors rebran un
premi al mes d’octubre. Els premis seran
diversos: lots de llibres, dinars i berenars
gratuïts, excursions, etcètera.
Al mes d’octubre tornarà a començar
l’Hora del Conte a la biblioteca. El primer
dia serà el dia 2, que vindrà en Roger de
Banyoles i ens portarà el recull Ni gaire ni
massa, contes de plaça. Seguirà el dia 16,
amb Contes de la mar salada, i el dia 30,
amb la Cia. Bambalines. Com sempre, us
esperem cada dia a la biblioteca, però als
petits els esperem especialment els dies
que es farà l’Hora del Conte.

Xafa-rocs a Trullars
El 17 de maig passat va tenir lloc la popular marxa
Xafa-rocs de Trullars, amb un total de 220 participants
Els marxaires, ben calçats i amb
ganes de passejar una bona estona, van arribar ben puntuals
abans de les 8 del matí. Els participants podien escollir entre dues
rutes traçades: una de 7 km apta
per a tothom i una altra de 14 km
per als més entrenadets. Les dues
rutes, que cada any van canviant
perquè així els que repeteixen puguin conèixer un xic més la zona,
es podien fer sense cap dificultat.
A l’arribada, els marxaires van ser
premiats amb un parell de llesques de pa amb tomàquet i una
botifarra, un traguet de vi o aigua
i un obsequi.
La Comissió de Festes de Trullars
fa un balanç positiu d’aquest esdeveniment que podem dir ja consolidat. Amb un bon grapat de
marxaires que repeteixen cada
any i amb els que s’hi afegeixen
que vénen a provar-ho, podem dir
que hem aconseguit que el nombre de participants vagi augmentant any rere any.

Viatge amb motiu del Dia de la Dona Treballadora
Per Dolors Martí

Un any més, Estètica Dolors ha organitzat
una sortida pel Dia de la Dona Treballadora.
Aquest any vam anar a Granada, en dos dies
diferents: el 8 i el 15 de març
Un total de 180 dones de diferents pobles veïns, com ara Anglès, Girona, Salt, Camallera, Vilobí, Bonmatí, Quart, Caldes,
Cassà, Roses, algun altre poble que ara no recordo i, és clar, de
Bescanó!
Quan arriba el mes d’agost, juntament amb la Dolors i la Lídia,
ja ens entren les ganes d’organitzar aquesta festa sense cap
ànim de lucre, tot mirant preus de vols, combinacions horàries,
avisant les dones, mirant destins i quines són les activitats que
podem fer per tal que cada viatge sigui diferent i divertit.
Els dies van ser molt bonics. Al matí, molt contentes, ens vam
trobar a l’aeroport de Girona per agafar el vol cap a Granada. A
l’arribada vam visitar el barri d’Albarracín i el centre històric de
la ciutat, i després d’un bon dinar vam passar la tarda a la meravellosa Alhambra. Al capvespre l’avió ens esperava per tornar
cap a casa.
Vull donar un any més les gràcies a totes les dones que participen any rere any en aquesta festa, ja que sense elles no es podria dur a terme. Moltes gràcies!
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«Country
line dance a
Bescanó»
Pel Grup Country Bescanó

Primer, voldríem agrair a
l’Ajuntament la seva
col·laboració i
coordinació; una tasca
difícil, donada la gran
quantitat d’activitats que
es desenvolupen al poble
Hem de dir que aquestes activitats les
estem portant a terme per tal d’iniciar
a qui vulgui en el ball en línia (country line dance).
Alguns ja haureu vist exhibicions que
hem fet al poble. És un tipus de ball
que practica molta gent d’arreu, de
tota mena d’edats i condicions socials.
Agrada molt, ja que és un excel·lent
desestressant, la gent hi disfruta moltíssim, amb músiques molt enganxoses, des de country fins a pop, i fins i
tot funky. Ah, important: no es necessita parella!
La gent s’ho està passant bé, als cursos; les ballades estan tenint èxit i alhora són ja un punt d’esbarjo i
trobada, tant per als balladors com
per als veïns i amics que hi assisteixen.

Collserola i el Tibidado,
un paisatge diferent
Per Pere Magrià. Colla Excursionista Isards

La pluja va deslluir la XXIV Marxa Popular de Bescanó,
que va rebre menys participants que en edicions anteriors
Han estat unes quantes les sortides
organitzades per la Colla Excursionista
L’Isard en els darrers mesos. De totes,
però, sobresurt la XXIV Marxa Popular de Bescanó, tot i que aquesta vegada, a causa del temps, no va tenir
l’afluència de públic d’anteriors ocasions. Esperem que la primavera
vinent, que es farà la XXV edició, sigui
tot un èxit.
Interessant va ser la circular del 17 de
maig per la serra de Collserola, amb
uns panorames i paisatges que no
solem conèixer els excursionistes de
les comarques de Girona. Una sortida
molt ben preparada per en Josep Pérez
de Barcelona, que ens va portar caminant des del barri d’Horta fins al cim
del Tibidabo per retornar, per altres
indrets, novament fins a Horta.
També, com cada primavera i com ja
va sent tradicional, vam fer la sortida a
les Guilleries-Collsacabra. Uns paisatges feréstecs d’aquells que en diem
«On Déu va perdre l’espardenya».
Aquesta vegada vam sortir de Sant
Martí Sacalm i vam passar per Fornils

i el Sallent de Rupit, on vam baixar a
baix; vam pujar més tard fins a l’Agullola, hi vam fer la volta i vam retornar,
per camins semiperduts enmig de la
boscúria i masies abandonades, novament a Sant Martí. Hem d’agrair al
guia Josep Boix l’acurada preparació
de la sortida.
Un esclat de verds va ser també, en
data 14 de juny, l’excursió des de Camprodon a la serra Cavallera pujant al
seu punt més alt, el Puig Estela, amb la
sort de poder gaudir d’una vista panoràmica del Pirineu gironí, on la neu ja
s’anava fonent. Aquí els guies Natàlia
Saubí i Josep ho van preparar tot a
consciència per portar-nos per unes
rutes realment per recordar.
I finalment, aquest 28 de juny passat,
amb un autocar amb trenta persones,
vam anar a caminar vuit hores per la
travessa Vallter-vall d’Eina. Un esclat
de paisatges encara amb pans de neu i
una flora i una fauna que no fan res
més que corroborar els magnífics qualificatius de què sempre ha estat
mereixedora la vall d’Eina.

Esperem poder seguir amb aquest
projecte, que puguem tenir ball de
caps de setmana al poble i que s’hi engresqui mooolta gent!
Ànim, que ballar va bé i fa perdre la
vergonya.
L’agenda és la següent:
Ball a l’estiu: A la fresca, a la pista
esportiva, normalment tots els divendres fins a finals de setembre. A l’inici
i durant mitja hora fem balls fàcils per
a qui ho vulgui provar, i a les 10 del
vespre fem el ball country.
Ball a l’hivern: Al local Polivalent,
alguns divendres a partir de les 10 del
vespre.
Els cursos o classes: Els dissabtes
a la tarda, de ¾ de 4 a 5. El curs començarà el pròxim 19 de setembre al
local Polivalent (1r curs).
Podeu veure les nostres activitats a:
Link 1: www.youtube.com/quimayme
Link 2: www.youtube.com/muntsa85
La Colla L’Isard, al Tibidado. Foto: Pere Magrià
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Josep Frigola presenta a Bescanó
el seu llibre «Tota una vida per Àfrica»
Per Rosa Torrijos

Durant més de quaranta anys,
Josep Frigola ha mantingut
correspondència amb amics i
familiars. D’aquestes cartes,
circulars, escrits i
pensaments neix el llibre
«Tota una vida per Àfrica»,
un volum que reflecteix la
tasca de Josep Frigola a
Burkina Faso i a Níger
Josep Frigola i Ribas va néixer l’any
1941 a Vila-robau (Ventalló). De ben petit ja feia d’escolanet i amb només 10
anys va entrar al seminari, però la seva
vocació de missioner va venir més tard,
arran de l’amistat amb el seu company
de seminari Josep Vallmajó (Navata,
1941 – Ruanda, 1993). Vallmajó va
anunciar que volia anar a l’Àfrica a fer
les missions, i aquesta idea va fer canviar de rumb a Josep Frigola, despertant-li una vocació que va anar
madurant durant els anys i que fins avui
encara segueix latent.
Josep Frigola té un vincle especial amb
Bescanó: quan era jove (als anys 196061) va ser monitor del casal d’estiu parroquial del poble, i aquí van néixer
algunes amistats, entre elles amb la senyoreta Nita, que durant molts anys va
impulsar una sèrie de campanyes humanitàries amb destí a les missions que
mossèn Frigola portava a terme. Anys
més tard, quan la senyoreta Nita ja no
podia encarregar-se d’aquesta tasca, altres bescanonins van agafar al relleu enviant aliments o diners. Aquesta
solidaritat bescanonina queda ben palesa en alguna carta que es pot trobar en
el llibre: «Febrer de 1970... En les xerrades i sessions fetes pels pobles vaig recollir 97.747 pessetes, però 62.000,
noves i flamants, varen sortir de Bescanó...» El missioner es mostra molt agraït al poble bescanoní i sempre diu que
és fill adoptiu de Bescanó.

que ha viscut) en un lloc nou i desconegut. Aquí va aprendre una de les llengües del país: el mòoré o mossi.
En Josep aviat va veure que la pobresa i
l’analfabetisme afloraven per tots els racons de l’Àfrica. «El jovent, i els no tan
joves, volen aprendre a llegir i a escriure
per alliberar-se del pes, cada dia més
feixuc, de la ignorància.» Van començar
les tasques socials i la feina de pastor.
Construcció de pous, ensenyar a llaurar,
reconstrucció de camins i marges, construcció de molins, ensenyar les dones a
teixir i cosir; aquestes són algunes de les
tasques que van portar a terme les missions on mossèn Frigola va estar destinat durant la seva primera llesca de vint
anys a Burkina Faso.
Després d’un viatge a Jerusalem, va tornar a París per aprendre la llengua
haussa, per afrontar la seva segona llesca a Níger. Una vegada més es va trobar
un país castigat per la pobresa. «No
pretenem evangelitzar un país islàmic,
no és la nostra voluntat; només ajudem
perquè aprenguin a fer tasques que els
ajudin a desenvolupar-se com a país;
tampoc pretenem ser una escola, ensenyem el més bàsic a aquells que no poden accedir a les escoles del país, que
són molts.»

prés de la mort del missioner, encara
escriu i recorda el seu gran company i
l’impulsor del seu somni amb una gran
devoció i sensibilitat.
La presentació a Bescanó
El dia 20 de juny, a 2/4 de 6 de la tarda,
el públic assistent al Casal d’Avis rebia
Josep Frigola i el seu llibre amb els braços oberts, enmig d’amistats de molts
anys, coneguts i altres curiosos. Va ser
una tertúlia molt amena, en què el mossèn explicava les seves vivències i els
participants preguntaven, recordaven
històries i s’interessaven sobre la forma
de viure i de fer dels dos països que
també coneix el mossèn. Al vespre,
mossèn Quim Lleial i mossèn Josep Frigola van concelebrar una missa a l’església de Sant Llorenç.

En aquest volum, Frigola també parla
del seu amic Quim Vallmajó com a model a seguir. En algunes de les cartes ens
transmet la seva esperança de trobar-lo
i finalment la seva angoixa després que
ja els informessin de la seva mort.
Aquesta preciosa amistat els va a portar
per camins similars. Per aquest motiu,
al final del llibre i passats deu anys des-

«Tota una vida per Àfrica», un llibre entranyable
Mossèn Josep Frigola va arribar a Burkina Faso l’any 1965. Als seus 22 anys,
l’Àfrica el va sorprendre i el va captivar
de seguida. «Et prepares per una cosa i
un cop ets allà la realitat supera la teva
imaginació, però en positiu»
Així comença la seva experiència (la seva primera «llesca», tal com li agrada
anomenar a cada una de les etapes
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Mossèn Frigola, en el moment de l’entrevista i durant la presentació del llibre al Casal
d’Avis. Fotos: Ester Rubirola

POBLE EN VIU
Dinar del soci del Casal
a Mas Calsilda
Pel Casal d’Avis

Hem de dir que cada dia tenim més socis que
participen activament en tots els actes que es
desenvolupen al centre
Un bon nombre de persones vàrem anar a Tarragona, concretament a l’Arboç, a visitar una reproducció de la Giralda
de Sevilla, i vam continuar al museu de carretes, que va agradar i sorprendre a tothom. Després d’un bon dinar, vàrem
visitar a Montferri el Santuari de Montserrat.
També vam anar a Barcelona als estudis de TV3 a veure en
directe el programa de l’Albert Om El Club. Segur que molts
de vosaltres ens vàreu veure per la tele, no?
D’altra banda, hem de dir que el mes de juny passat, com
cada any, es va fer el dinar del soci al restaurant Mas Casilda.
Després d’un bon àpat, el Mag Frank ens va fer passar una
bona estona amb trucs de màgia, amb la participació de la
gent que estàvem allà dinant. Va ser un dia de molta calor
però també una diada de germanor que esperem poder repetir el proper any.

Excursions i sortides
a tot Catalunya

I, amb la calor a sobre, vàrem fer el tradicional sopar i ball
d’estiu al Polivalent, que va ser tot un èxit!

L’Associació de Gent Gran ens relata les
diferents sortides que han fet aquests últims
mesos, com ara una sortida a l’Escala per
conèixer de ben a prop la llotja i els costums
mariners

Properament, i ja ho concretarem en la pròxima edició de la
revista, farem un creuer pel Rin des d’Amsterdam fins a Estrasburg.
El Casal d’Avis desitja a tots els lectors de La Pilastra un bon
estiu.

Per la Junta de l’Associació de Gent Gran

Pel mes de febrer, mes de carnestoltes, un dia vam anar, al
matí, a visitar el castell i l’església de Sant Martí Sarroca i, a la
tarda, a veure el carnestoltes infantil de Sitges, població que
té una tradició carnavalesca de més de cent anys, amb una de
les rues més antigues de Catalunya, plena de carrosses i de
gent, petits i grans, molt animats.
L’excursió del mes de març ens desplaçà fins a Mont Sant
Benet de Bages, amb una església del segle XII molt ben restaurada, com també el claustre i tot l’entorn. Com que sempre
cal fer contents a tots, no hi va ser de més una parada a Navarcles, on es feia la tradicional fira Monacàlia. Aquesta és
una fira medieval que recorda el temps en el qual Navarcles i
Sant Fruitós eren propietat del monestir de Sant Benet.
A l’abril tocava canvi d’ambient, i el nostre centre d’atenció
va ser l’Escala i, evidentment, el mar, l’anxova i la sal. En els
respectius museus vàrem refrescar les nocions sobre l’obtenció de la sal, la pesca de l’anxova i la de la sardina, com era
una subhasta de peix, i tot el procés de salaó. A la tarda fou
molt grata la visita a Peratallada, on, pels seus carrers i places
tan antics i bonics, se celebrava una fira de plantes aromàtiques i remeieres.
L’última sortida que vam fer va ser a l’Alt Urgell. Passant pel
Coll de Nargó, férem parada a Organyà, mercat i cultura. No
ens vàrem pas oblidar de la Seu d’Urgell, la catedral i el parc
nàutic. Allà, el nostre esperit es va omplir de la bellesa del Pirineu.

Dinar del soci i excursió a l’Arboç. Fotos: Pere Magrià i Neus Salvadó

Amb el mes de juny s’han acabat, per aquest curs, les xerrades de salut i el taller de manualitats, tot complint el nostre
programa. Volem que tothom passi unes bones vacances i que
el merescut descans ens doni forces per al proper curs.
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Rècord de participants al Casal d’Estiu,
al Jovestiu i a l’Estiu Actiu!
Per Jordi Comajuan, Élida Matalamala i Cristina Mas

Qui diu que els joves de
Bescanó no s’impliquen en
res?
Prop de 500 participants
entre mainada, monitors i
col·laboradors han participat
en les diferents propostes
programades per a aquest
estiu

Casal d’estiu

Els participants del Jovestiu, jugant a tennis, i els dos grups del casal.
Fotos: Ester Rubirola
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Hem iniciat com cada any el casal
d’estiu amb una gran afluència de participants. Any rere any es van sumant
més nens i nenes al casal, cosa que fa
que es puguin realitzar activitats molt
diverses i engrescadores!
Tot i trobar-nos als inicis, podem dir
que hem dut a terme moltes i moltes
activitats, però els monitors encara tenen guardades un munt de sorpreses i
aventures per anar descobrint!
Què estan fent els més petits? Doncs
estan viatjant arreu del món amb globus, passant per diversos països que
els porten a elaborar molts tallers,
jocs, danses, excursions per diferents
llocs del poble, com ara la visita als cavalls del Mas Casilda, que cada any
col·labora amb nosaltres; fer guerres
d’aigua per combatre els dies de calor,
i moltes altres activitats que encara
hem de veure...
Els més grans, què fan? Aquest any
hem proposat activitats dirigides a treballar diferents esports, com ara el
bàsquet, el futbol, el tennis, el patinatge, el voleibol i la natació, entre altres
modalitats, tot gaudint del gran ventall de serveis i instal·lacions que el
nostre poble ens ofereix. La veritat és
que no parem mai: realitzem excursions a peu a la font d'en Fontbernat i
a l’ermita de Santa Anna i amb bicicleta fins al Pla dels Socs i a la Resclosa,
fem aiguagim a la piscina, una acampada, gimcanes pels indrets del poble i
d’aigua, guerres d’aigua per combatre
els dies més calorosos, aeròbic, i fins i
tot ens hem banyat al riu!
La veritat és que és molt difícil d’explicar tot el que es du a terme al casal, ja
que les activitats són molt diverses. El
que cal fer és venir al casal i poder-les
practicar; per tant, no t’encantis, t’hi
esperem!

POBLE EN VIU
Jovestiu
–Necessitem casc per anar a la bicicletada?
–Oèeeeee! Aquest any anem a La Selva de l’Aventura i baixarem per tirolines i amb lianes entremig dels arbres!
–Síiiiii! Avui fem piragüisme!
–I divendres a la platja!
–La setmana que ve ja és l’acampada a
Vilanna?
–Demà tenim unes convidades especials: un grup professional de hip-hop!
No podíem haver començat millor
aquest Jovestiu 09 carregat d’activitats lúdiques i esportives!
Ens hem introduït en el món del tennis, hem realitzat tornejos de futbol i
de pitxi, hem dut a terme gimcanes pel
poble i hem ballat a ritme hip-hopero.
Ah! Amb la calor, les remullades a la
piscina ens han anat de fàbula i les
sortides dels divendres són les activitats més esperades! La bicicletada al
Pla dels Socs de Salt i el retorn al parc
de La Selva de l’Aventura a Arbúcies
han estat un èxit.
Ep! Però això no s’acaba aquí, perquè
encara ens queden un munt de vivències, com ara la sortida a la platja, l’a-

campada a Vilanna, el concurs d’Operació Jovestiu, l’entrega de premis, les
activitats aquàtiques de l’últim dia...

tes, so, maquillatge, vestuaris, i acció!

Ja ho veieu, les millors de les intencions per aconseguir que el Jovestiu
sigui, any rere any, un casal actiu i engrescador!

La setmana del 13 al 17 de juliol vam
anar d'acampada al mig del bosc al
Collell i vam viure l'experiència de deixar la comoditat i els hobbies de casa
pel contacte amb la natura i la convivència amb els companys (excursions,
banys a les gorgues, sortida amb nit de
bivac, senderisme, jocs de nit, activitats de lleure, etcètera).

Estiu actiu!
Aquest estiu està sent diferent i molt
animat! La J+B (Regidoria de Joventut) va crear un conjunt d'activitats
d'estiu pensades per a joves de 1r a 4t
d'ESO, per portar-les a terme al mes
de juliol.
L'Estiu Actiu, que és com s'anomena,
es va pensar com a mitjà per poder fer
realitat totes les motivacions, emocions i sensacions dels joves de 13 a 16
anys del poble que fins ara no trobaven una sortida.
I vam començar fort: de sorpresa, tots
i totes vam anar un matí a fer paintball (joc d'estratègia amb marcadors i
bales de pintura) a Besalú.
També durant una setmana vam preparar un curtmetratge professional
amb direcció i producció de Meritxell
Yanes i càmera i edició d'en Lluís, i
vam assajar i preparar escenaris, efec-

I estrena un cop gravada i editada la
filmació!

També vam tenir emocions fortes: durant una setmana ens vam dedicar als
esports d'aventura, fent escalada a Solius al costat de Santa Cristina, tir amb
arc, piragüisme pel riu Ter, jocs d'orientació i bateig de submarinisme
(iniciació).
I hem realitzat diferents sortides, una
a la platja, una amb bicicleta i una altra a un parc aquàtic.
Hem après a fer de Dj’s (discjòqueis) i
a jugar a bolos a la bolera... Uf, no
hem parat!
Tot això amanit amb moltes ganes i
il·lusió per disfrutar i passar-ho genial!

LES DADES

Per Pilar Bayé

L’augment de població dels últims 10 anys
Els darrers deu anys, la població de Bescanó ha anat augmentant a poc a poc: hem passat dels 3.197 habitants del
2000 als 4.452 del 2009 a tot el terme municipal.
Aquest progrés ha estat molt gradual, ja que, si tenim en
compte que hi ha baixes i altes, la mitjana anual d’aquests

moviments representa uns 126 habitants nous cada any. Si
ho analitzem per pobles, podem observar que Montfullà i Vilanna han anat augmentant a causa de les urbanitzacions que
hi ha, i Estanyol ha tingut un progrés molt diferent, més lent,
i inclús hi ha anys que ha perdut habitants.
TOTAL
MUNICIPI

Habitants a 1 de gener

ANY

AUGMENT
D’HABITANTS
GLOBAL

Bescanó

Montfullà

Estanyol

Vilanna

TOTAL

2000

2.451

150

197

399

3.197

10

2001

2.539

170

184

379

3.272

75

2002

2.657

181

191

391

3.420

148

2003

2.757

187

183

407

3.534

114

2004

2.845

207

171

425

3.648

114

2005

2.942

216

172

433

3.763

115

2006

2.998

229

179

460

3.866

103

2007

3.204

253

179

485

4.121

255

2008

3.277

251

179

535

4.242

121

2009

3.436

265

186

565

4.452

210
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POBLE EN VIU
Associació de Comerços
i Serveis de Bescanó
Per Rosa Torrijos

Plantes remeieres,
sabons naturals i...
ratafia
Conèixer les plantes per
treure’n profit, aprendre a
fer sabons a partir d’oli
reciclat i elaborar la ratafia,
van ser els tres tallers que
es van dur a terme al maig i
al juny a Estanyol, en què
van participar més de cent
persones

Alguns membres de l’associació, a l’Hotel Entitats. Foto: R. T.

Aquesta nova entitat neix
amb ganes de potenciar el
comerç i els serveis locals,
però també amb la idea de
fer activitats per al poble i
fer front a la crisi econòmica
que estem vivint
El mes de juny passat l’Associació de
Comerços i Serveis de Bescanó va quedar constituïda amb una junta poc habitual quant a components: vint
persones van voler formar part d’aquesta junta directiva. Aquest nombre
elevat de socis no ha perdut el temps i
de seguida ha començat a buscar associats, i ara per ara ja té prop de quaranta associats de tots els pobles del
municipi. La majoria dels associats són
propietaris de comerços tradicionals,
però també s’hi han implicat alguns
serveis del polígon industrial.
Fa quasi un any l’Ajuntament els va
proposar unir-se per poder promocionar el comerç local i habituar els bescanonins a comprar al municipi, i ho va
fer engegant i costejant diferents campanyes. Ara, aquesta associació ja camina sola i té un munt de noves idees i
moltes ganes de fer coses pel municipi.
El mes de setembre vinent es volen donar a conèixer amb una activitat pensada per a petits i grans, una festa de
presentació, que constarà de diferents
activitats lúdiques i esportives.
També al setembre tenen previst regalar als compradors bescanonins una
targeta de fidelització amb què els
usuaris podran gaudir de diferents
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descomptes, promocions que cada establiment adherit té preparats. De cara a
Nadal volen repetir l’experiència de rifar 3.000 euros en vals de regal.
«Costa una mica que la gent del poble
compri a Bescanó perquè la proximitat
amb Girona i Salt i la creació de nous
centres comercials ens porten avantatge, i costa competir amb tot això. Però
l’Associació vol oferir un servei millor,
amb un tracte més proper, descomptes
als compradors, i potenciar les activitats locals no només organitzant festes,
sinó també donant suport a la resta
d’associacions existents al municipi. I
tot això ho hem de fer amb l’exemple:
els mateixos botiguers i comerciants
hem de ser conscients que hem de fer
despesa al municipi, hem de ser els primers de gastar i comprar al poble», explica el vicepresident, Pau Nogué.

Els diumenges del mes de maig, la
Carme Bosch, una gran coneixedora
de les plantes del nostre entorn, ens
va ensenyar aquelles plantes que, tot
i que a simple vista moltes vegades
semblen herbotes, es poden utilitzar
per fer amanides, com a condiment
de les pizzes, per elaborar postres,
ungüents per al dolor o xarops, o per
ornamentar i donar olor a les nostres
llars.
Al juny, vam poder realitzar sabons
naturals per a la higiene personal i
per rentar roba a partir d’oli reciclat i
cogombre, àloe vera, romaní, farigola i un llarg etcètera.
Pocs dies després, pels volts de Sant
Joan, ja estaven al seu punt per a la
ratafia les nous verdes que, juntament amb plantes aromàtiques, herbes, anís i sucre i uns quants dies de
sol i serena, ens proporcionen aquest
licor tan tradicional.

La presidenta, Dolors Martí, ens explica: «Els avantatges no només són per al
comprador, sinó que també pretenem
fer força a l’hora de trobar solucions a
temes legals que puguin tenir els associats, buscar subvencions per a reformes dels locals i negociar amb les
entitats bancàries perquè els associats
puguin gaudir de millors condicions.
Per aquest motiu i molts més ens calia
crear una associació.»
Un eslògan amb ganxo
Per donar-se a conèixer i establir un reclam, es va crear un eslògan que defineix molt bé el servei de qualitat que
volen donar els membres d’aquesta associació: «És bo, és de Bescanó».

Fotos del taller de plantes i de sabons.

POBLE EN VIU
PERIPÈCIES DRAMATITZADES DE LA GENT DE BESCANÓ

Fem-nos forts a cal
Gegant, els carlins
no passaran!
Per Lluís Solé i Perich

El text que reproduïm és un fragment de
l’obra «Peripècies dramatitzades de la gent
de Bescanó», de l’itinerari nocturn Bescanó
de Nit, que va tenir lloc el 17 de juliol i que
ens acosta d’una forma divertida a la història
de Bescanó. Aquesta escena té lloc a cal
Gegant de Montfullà
(Toc de corneta. L’agutzil puja al caixó i llegeix la proclama)
Onthoposo — (Traginant la tarima on puja l’agutzil) Mestre, “onthoposo” això?
(Tocant la campana, s’apropa al públic proclamant amb cantarella) Comproveeeeeu, bona geeeeent, si, sota el cuuuuul,
hi teniu un seieeeeent.
L’agutzil us vol parlaaaaar, feu el favor de callaaaaar!
Agutzil — Aaaatencióóóóó la tropa del batallóóóóó.
A 11 de juny de 1876, Tant si té raó com nooooo, ho fa sabeeeeer: el cap del batallóóóóó.
A la sèquia hi ha carlins, són traïdors com escorpins.
La resclosa i les comportes són d’aquells espanyaportes.
Lluitarem per la corona, no prendran l’aigua a Girona.
A les armes, liberals, lluitarem per quatre rals!
Mor carlí amb l’antiga llei: ni Déu, ni pàtria, ni rei.
I tindreu Constitució o una bala de canó.
Au! Soldats, esmoleu l’eina. Rei carlí, et farem reina.
A les armes, liberals, preneu fusells i punyals!
Les partides d’en Caragol ens assetgen per tot vol.
Aquí em quedo a guardar el pas mentre tingui força al braç.
Cop de sabre, escopetada. En vingui un o una gentada,
fem-nos forts a cal Gegant, que d’aquí no passaran!
Tant si té raó com nooooo, ho fa sabeeeeer: el cap del batallóóóóó.
(Toc de corneta. Surt d’escena)
(La Masovera sent els crits de la proclama de l’agutzil i surt,
passant entre el pou i el xiprer, i va cap al porxo amb el ganivet a la mà, amenaçant, i un penjoll de botifarres a l’altre.
L’alcalde, amb les mans rere l’esquena, passeja cofat contemplant l’obra i tustant els murs per comprovar-ne la solidesa)
Masovera — Què són tants crits? (Al públic, brandant el ganivet) Què és tanta tropa? Ja em tornen a robar les gallines!
Casum tot! (Al cap de batalló) Escolteu mestre, si arreplego
els vostres soldats...
Alcalde — Ep! Mestressa, on aneu tan ben armada! Veig
que esteu en peu de guerra...
Masovera — No, no estic en guerra, és que no em deixeu
estar en pau!
Alcalde — Són aquests maleïts carlins que...
Masovera — Encara no n’he vist cap, de carlí, i mireu que

Imatge de l’escena a cal Gegant de Montfullà. Foto: Pere Magrià

els conec a tots. A vós no que no us conec... però ja us vaig
coneguent, ja...: un dia em confisqueu els pernils, l’altre em
manlleveu els ous...
Alcalde — És per Sa Majestat constitucional, la reina Cristina, que us agafem els ous...
Masovera — Doncs, casum Cristina! Vigileu, perquè al final
m’emprenyaré (Amenaçant-li les parts baixes amb el ganivet) i, si trobo a faltar més ous, també trobareu a faltar els
vostres. (Al públic) Se m’ho foten tot: els liberals m’ho confisquen, els carlins se m’ho emporten... però aquests m’ho paguen.... amb aquelles monedes noves, les pessetes.
Alcalde — Mestressa, compleixo ordres: (Traient un paper
de la butxaca, s’escura la gola i llegeix) "...la autoridad ha decidido fortificar la casa que tiene en Bescanó el Excelentísimo Ayuntamiento de Gerona, desde donde se pueden
defender las compuertas de la acequia Monar de las partidas carlistas de Caragol. El Sr. Alcalde constitucional (assenyalant-se) –o sigui, jo– escoltado por un destacamento de
infantería y caballería defenderá esta casa fuerte." 1
Masovera — Mireu, precisament és del destacament que
em queixo. M’han destacat el bestiar i el tinc tot esgarriat per
la Pilastra. Si tingués el meu Lejandru, en pau descansi...
(implora al cel) Ai! Lejandru! Lejandru!
Alcalde — Senyora! (Amb la mà al pit), els meus soldats són
cavallers! (Assenyalant al públic) Deu ser culpa dels carlins,
aquella banda d’arreplegats... morts de gana...
Masovera — (Girant-se cap al públic, brandant el ganivet)
Aaaaah! Sí que semblen quatre arreplegats, sí. I de cara de
gana en fan. (En veu baixa, confidencial i amistosa) Ep! No
se m’espantin... jo sóc dels seus... Algú sap si hi ha carlins
acampats a Santa Anna? (Parant l’orella) Sí? De debò? Quin
favor m’ha fet. Tingui (Dóna botifarres a algunes persones
que hagin contestat que sí). Les botifarres que em queden
(alçant el penjoll) les anirem a portar als carlins. Vinguin,
vinguin... (Fa seguir el públic).
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INFORMACIÓ MUNICIPAL

Abonaments d’autobús

Per Àngel Simón

L’Ajuntament posa a disposició dels usuaris majors de 70 anys i dels infants de
4 1 12 anys, abonaments per al bus a baix cost
Aquest mes de juny s’ha complert un
any de l’entrada en servei del nou
sistema tarifari integrat que va
impulsar el Consorci del Transport
Públic de l’Àrea de Girona amb la
finalitat de posar a disposició dels
usuaris dels pobles un transport
públic més eficient i dotar-lo de noves
línies i d’un increment de les
freqüències de pas.
De manera gradual, l’ATM (Autoritat
Territorial de la Mobilitat) va anar
posant en circulació diferents modalitats de targetes o abonaments per tal
d’unificar el preu del bitllet entre les
diferents zones i, d’aquesta manera, va
distribuir en primer lloc la T-Mes, un
abonament mensual amb viatges
il·limitats durant tot un mes. Seguidament van venir la T50/30, que integra
50 viatges que s’han de realitzar
durant 30 dies, i finalment la T-10 i la

T10/30, amb una validesa d’un any i
d’un mes, respectivament.
En un escrit que us vam fer arribar el
juny de l’any passat, manifestava que
des de l’Ajuntament estaríem atents a
la progressiva aplicació i el bon funcionament d’aquest nou sistema, ja
que consideràvem que s’entrava en
una fase de proves i que calia veure la
seva eficaç implantació en les successives fases.
Doncs bé, malgrat que ens hauria
agradat haver donat resposta molt
abans i després de molts mesos de
converses amb l’ATM hem aconseguit
fer viable un sistema de títols subvencionats per a la gent gran basat en els
actuals abonaments existents.
L’Ajuntament de Bescanó posarem a
disposició de tots els veïns majors de
70 anys que ens ho sol·licitin un abo-

nament personalitzat (targeta T10)
subvencionat de 10 viatges cada mes.
A més, des de les nostres oficines
podrem recarregar aquests títols amb
un programa instal·lat al nostre ordinador, per fer més fàcil la recàrrega a
tots els usuaris que mensualment
hagin exhaurit o puguin esgotar el crèdit subvencionat.
També, com a novetat, esperem poder
oferir a partir del setembre a un preu
molt econòmic un nou abonament per
a nens i nenes de 4 a 12 anys (T12),
que constaria de viatges il·limitats
durant un any i mig.
Esperem que aquests nous abonaments tinguin una bona acollida i des
de l’Ajuntament seguirem apostant
per tot tipus de mesures o accions
encaminades a les millores socials que
estiguin al nostre abast posant-les a
disposició dels nostres veïns.

El Volcà de la Crosa i l’Illa del Ter
Crear un centre d’interpretació i acollida a la Crosa i l’ordenació de l’Illa del Ter
són els dos projectes mediambientals que està duent a terme l’Ajuntament
Al juliol l’Ajuntament va rebre dues
notícies molt importants. La primera
notícia fa referència a l’Illa del Ter. Fa
prop d’un any que el Consorci Alba Ter
va presentar un projecte a la Unió
Europea (UE) per al programa Life
amb l’objecte de recuperar espais del
nostre riu, concretament un a Girona,
un altre a Salt i el de l’Illa del riu Ter, a
Bescanó. A començament d’aquest
estiu, des de la UE van comunicar que
el nostre projecte havia estat seleccionat i que properament definirien la
subvenció que hi destinarien. Sens
dubte que aquesta és una bona notícia,
ja que representa que podrem fer realitat el projecte d’ordenació de l’Illa com
a espai natural.
La segona encara és més important i
més immediata: fa temps que els ajuntaments d’Aiguaviva, Bescanó i Vilobí,
conjuntament amb els consells comarcals del Gironès i de la Selva i a través
del Consorci de la Crosa, estan treballant per a la recuperació del volcà de
la Crosa. En aquests moments la presidència d’aquest Consorci correspon a
Bescanó. Val la pena que un dia
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visiteu aquest espai i podreu comprovar que hem avançat molt. Està net i
endreçat, els camins estan senyalitzats
i cada dia es veu més com un espai
natural protegit. Però calia fer un pas
més: calia poder dotar aquest espai
d’un centre d’interpretació i acollida
per a les visites i que a la vegada fos un
revulsiu també per a l’economia de la
zona.
Amb aquesta finalitat, el Consorci va
redactar un avantprojecte d’un espai
que servís per donar resposta a aquesta idea i al mateix temps vàrem demanar una subvenció a la Generalitat, al
Pla d’Obres Serveis i a la Direcció
General d’Administració Local dins el
programa Feder, també de la Unió
Europea.
El dia 2 de juliol passat, el director
general Carles Bassaganya va voler
visitar la Crosa. En aquesta visita ens
va anunciar que el nostre projecte tindria el reconeixement econòmic de la
Generalitat. I això serà molt aviat: les
obres podrien començar l’any que ve.
Al mateix temps l’Ajuntament bescano-

Representants municipals i Carles
Bassaganya al volcà de la Crosa

ní està treballant per fer una via verda
que uneixi el volcà de la Crosa amb la
Via Verda de l’antic carrilet. Tot plegat
servirà per a la revaloració de la Crosa i
de revulsiu econòmic per a la zona, ja
que les possibilitats hi són tant des d’un
punt de vista cultural com turístic,
patrimonial i ambiental. La Diputació
està redactant un projecte per concretar encara més els camins a seguir.
A poc a poc, doncs, si ho afegim a la
recent recuperació del Pou del Glaç, les
ribes del riu Ter i la Via Verda, l’Ajuntament està fent possible que el nostre
patrimoni cultural i natural es vagi
recuperant i rehabilitant.

ELS GRUPS POLÍTICS PARLEN
Conveni amb la Residència Santa Anna
A començament de mandat ens vàrem
comprometre a crear el servei de Centre
de Dia.
Per complir aquest objectiu, el primer
que vàrem fer va ser demanar assessorament al Departament de Salut de la
Generalitat. La Generalitat ens va aconsellar que ens dirigíssim al Consorci
Hospitalari de Catalunya, organisme
que ens va fer un estudi sobre la necessitat i la viabilitat de poder disposar
d’un centre de dia municipal. L’esmentat estudi el podeu consultar a la web de
l’Ajuntament (www.bescano.cat).
El resultat d’aquest estudi va ser que era
econòmicament inviable que un municipi com Bescanó disposés d’un centre
de dia municipal. L’estudi aconsellava la
signatura d’algun tipus de conveni amb
la residència Santa Anna del nostre poble, que ja havien visitat per valorar la
viabilitat d’elaborar aquest conveni.
Ara, doncs, estem en condicions d’oferir
places de Centre de Dia a l’esmentada
residència. L’Ajuntament disposa de reserves de places per a la gent del municipi de Bescanó, amb unes bones
condicions econòmiques. També dispo-

sem d’una plaça d’urgència social. Al
mateix temps, a través dels Serveis Socials es podran tramitar les ajudes en
aplicació de la llei de dependència.
Per tant, totes les persones interessades
a rebre més informació poden trucar a
l’ajuntament i demanar visita a l'equip
de Serveis Socials o amb el mateix regidor de Serveis Socials, en Josep Rosa.
Estem convençuts que aquesta és una
bona notícia i que dóna resposta a una

preocupació de moltes famílies.
Per la nostra part hem fet totes les passes per poder disposar d’aquest servei
amb l’assessorament de tècnics coneixedors del seu funcionament, perquè
entenem que una decisió com aquesta
no es pot prendre només per impulsos
polítics faltats de rigor tècnic i sense valorar els seus costos. Nosaltres no hem
volgut caure en aquest parany.
Convergència i Unió per Bescanó

Signatura del conveni entre l’ajuntament i la Residència Santa Anna . Foto: E. R.

Un any més...
Aquesta revista sortirà pels volts de la
festa major de Bescanó. És bonic trobar-nos plegats aquests dies en tants
actes programats per a totes les edats.
Com cada any, l’estiu serà una Gran
Festa. Però no ens deixem endur per
les aparences. Aquest any, especialment, hi ha molts motius per valorar
si les coses s’han de continuar fent
com sempre, com si res no passés.
Ens toca afrontar uns anys de crisi
econòmica que cada setmana porta
més veïns a l’atur. I les empreses tenen dificultats serioses. Què cal fer?
L’administració pública ha de reaccionar. Els ingressos de l’Ajuntament
han baixat. Per això no ens hauríem
de gastar els mateixos diners en festes que els anys anteriors. Però l’equip de govern de CiU té
pressupostat el mateix i, de fet, els
programes d’actes dels mesos d’estiu
demostren que es podria estalviar
molt més. Què ha de ser primer, pagar les millors orquestres o fer política social? Per nosaltres, ara és
fonamental fer tot el possible per
crear llocs de treball al poble.
A Bescanó el pressupost està atrapat

per grans obres que encara s’han de
pagar. Per exemple, el Teatre Municipal, que costa uns tres milions d’euros. En canvi, altres promeses
electorals que CiU va fer al poble
s’han abandonat. Posarem només un
exemple significatiu pel moment en
què ens toca viure: els pisos per als
joves. Haurien de ser vivendes socials, especialment de lloguer i per a
totes les edats. En aquesta mateixa
revista, el març del 2007, just abans
de les darreres eleccions (maig), sota
el títol «L’Ajuntament de Bescanó
crearà 25 nous pisos per a joves», el
Sr. Xavier Soy assenyalava que: «Tot i
que la construcció dels habitatges començarà d’aquí a 8 mesos, l’Ajuntament vol adjudicar-los abans, de
manera que els joves beneficiaris ja
ho tinguin clar.» On són els pisos? Ni
es van adjudicar, ni s’han començat a
construir, ni s’han previst encara de
fer... Com s’ajuda els joves? Es va
prometre el març del 2007 en aquesta revista. Estem a l’estiu del 2009,
han passat més de dos anys, i els pisos estan per fer. És una prova de la
manca de compromís de CiU. Va ser
una promesa feta als joves en clau

electoralista. Joves! reclameu sempre
als polítics que compleixin! A Bescanó l’alcalde i el seu equip no ho fan. I
en aquests moments que les necessitats econòmiques són majors, l’incompliment és més greu encara.
Però, en realitat, què es fa a Bescanó?
Totes les obres que es fan amb els diners per a inversions del govern de
Madrid eren per crear llocs de treball,
però resulta que es contracten les obres a empreses de fora i no es crea cap
lloc de treball per a gent del municipi.
Malauradament hi ha més exemples.
La neteja de l’escola, podar els arbres,
netejar la riba del riu, arreglar els jardins i tantes altres coses, també ho
pot fer gent de Bescanó, en lloc de
contractar empreses de fora com fa
l’alcalde. Ara més que mai, cal repartir la feina entre les empreses, botigues i gent del poble, abans que
s’enduguin els guanys les empreses
de fora. És hora, més que mai, de treballar pensant només en les necessitats reals del poble. Estem segurs que
anem pel camí correcte?
Entesa per Bescanó
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BESCANÓ PETIT
LA LLAR D’INFANTS BESCANÓ NINS

El nostre acolorit jardí
Per les educadores

Les educadores de la llar
ens expliquem com
aquests menuts es van fent
grans amb activitats molt
divertides
Hola a tots i totes!!!
Ja tornem a ser aquí, i com es nota
que ens fem grans!!! Alguns de nosaltres ja no portem bolquer i d’altres
xerrem pels descosits!
Heu notat que fa molts dies que fa
molta calor? Nosaltres sí que ho vam
notar de seguida! I per això vam deixar de portar la bata i vam anar ensenyant cada dia un modelito: les nenes
de Kitty, amb vestidets, brillantets...,
i els nens de Spiderman, Cars...
Les nostres educadores van voler fer
un jardí, perquè ens agraden molt els
colors, i cada nen i nena va portar una
flor de casa. Vàrem aprendre a tenirne cura, els colors i les formes que tenen..., però amb els dies vàrem pensar
que estarien més bé al pati, perquè hi
ha molta ombra i corre l’aire, i ara tenim un jardí preciós que vàrem fer
nosaltres mateixos i cuidem cada dia.
Sabeu que tenim uns pares i unes mares molt trempats? Els vam fer treballar força i, entre ells i nosaltres,
vàrem fer un mural molt maco a l’entrada de la llar, on tothom hi va penjar o escriure alguna cosa relacionada

amb la primavera. El vam acabar tenint tan ple, que no quedava cap racó
ni per ficar-hi una flor!
A més a més, la Tati i en Toni, que són
els pares d’en Jan, ens varen venir a
fer un concert genial! Durant tota una
setmana vàrem fer activitats molt originals per treballar les cançons que
ells ens cantarien: vàrem fer el soroll
de granotes amb curculles, el soroll
del cavall amb cocos (i fins i tot en vàrem tastar, per veure quin gust tenien!), vàrem remenar pinyes com els
esquirols i vàrem fer bombolles (de
sabó) com els peixets!
Per celebrar que ens ho hem passat
molt bé aquest curs, vàrem fer una
festassa conjuntament amb l’altra llar.
Varen venir un noi i una noia que es
deien Bitxicleta i que ens van fer jugar
i cantar molt, i després vàrem menjar
coca i vàrem beure suc! Érem molta
colla i ens ho vàrem passar molt bé!
I a més hem sentit que una nit les mames se’n van anar amb les Nuris, la
Isabel, la Txus, la Rosa i la Sandra a
sopar i de parranda! A nosaltres ens
va semblar que els pares tenien una
mica d’enveja!! He, he!
Acabat el curs (ooooohhh!), alguns
ens n’anirem de vacances i al setembre tornarem amb piles noves!
Les Vaques, els Xais, els Gatets i els
Porquets us desitgen molt bon estiu!!!
I fins al curs que ve!!!

LA LUDOTECA

Fins al setembre vinent!
Enguany, la Ludoteca es va acomiadar el dia 23 de juny.
Durant aquell mes vam fer jocs d’exterior per així mostrar als
nens i nenes que també es poden divertir sense necessitat de
tenir una joguina, jugant amb els altres companys i
companyes i gaudint de la natura.
Ha estat un any ple de jocs, de manualitats i de somriures on
els nens i nenes han tingut l’oportunitat d’aprendre molts
valors i conceptes nous a través dels jocs que tenim a la
Ludoteca i de la programació mensual oferta per les monitores.
Ens ho hem passat molt bé i aquest estiu agafarem forces per
començar el setembre vinent, que esperem veure cares
conegudes i cares noves també.
La Ludoteca de Bescanó i Tot Oci us desitgen un bon estiu!
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Per les monitores

BESCANÓ PETIT
LA LLAR D’INFANTS EL CARRILET

Treballem els
oficis, visitem
els bombers i
anem de
colònies a
Brunyola!
Per les educadores

L’últim trimestre del curs ha
estat ple d’activitats diferents.
Hem treballat oficis: cuiners,
perruquers, bombers i metges

Una mama ensenyant l’ofici de perruquera, la visita als bombers i les colònies.

Per poder aprofundir en el tema vam demanar la col·laboració dels pares, per si podien venir a l’escola a compartir amb els
nens i nenes una estoneta i explicar-los en
què consisteix el seu ofici. D’aquesta proposta van sortir dues voluntàries: dues perruqueres que amb molta paciència i
dedicació van portar tot tipus de materials
i estris que utilitzen per a la seva feina. Els
van deixar molt guapos a tots!
Per conèixer millor els bombers vam organitzar una sortida al parc de Bombers de
Girona, on un familiar d’un nen que ens hi
esperava ens va explicar tot i més sobre la
seva feina. Des d’aquí, moltes gràcies!
A més, a l’escola vam rebre la visita de la
Sara, que és la cuinera. Ens va ensenyar
quines cassoles utilitza per fer el dinar cada
dia. Els nens van poder veure de prop la
mida dels estris que fa servir.
I per acabar el curs, el 12 de juny vam fer
una excursió de tot el dia amb els nens i nenes a una casa de colònies a Brunyola que
es diu Mas Muxac. Allà ens esperaven uns
monitors que ens tenien preparades activitats adequades per a l’edat dels nens i nenes. Vam fer un passeig per l’entorn
natural, on vam descobrir arbres que amagaven uns contes fantàstics, i en arribar a la
casa ens van fer titelles. Ens ho vam passar
d’allò més bé!
Aquest és el darrer any que els nens i nenes
de la classe de les Llunes, els Sols i les Estrelles acudeixen a la llar d’infants. Tots els
hem vist créixer, aprendre, jugar, plorar...,
i al setembre faran el salt a P3! Com diuen
ells i elles, ja són grans i cal deixar lloc per
als més petits. Us trobarem a faltar! Ells
hauran tingut el privilegi d’haver estrenat
la nova llar d’infants del poble, El Carrilet.
Molta sort!
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BESCANÓ PETIT
CEIP DOCTOR SOBREQUÉS

Fi de curs a l’escola

Pels alumnes

Quan arriba l’estiu, l’escola celebra el final de curs i fa un comiat als nens i nenes que
deixen aquesta etapa enrere per seguir creixent a l’institut
Les catifes de flors
Un any més, en arribar la diada del Corpus, vam fer catifes de flors i altres materials davant de l’església de Sant
Llorenç. Aquest any van estar dedicades
al món de l’art. Durant la setmana monogràfica vam treballar diversos aspectes de les arts en general i ens va
semblar que podria ser un bon tema per
a les catifes.
Com ja hem anat dient des del primer
any que vam recuperar aquesta tradició,
és una activitat engrescadora i amb uns
resultats espectaculars. Hem de dir que
tots els nens i nenes s’ho agafen amb un
gran interès i, a més de passar una estona entretinguda, queden admirats
pels resultats obtinguts.

ganitzar una colla de jocs per acomiadar
el curs que s’acabava. Les curses de sacs,
el maquillatge, els jocs d’aigua, fan que
ho passem d’allò més bé i que per un dia
oblidem els deures, la feina i els llapis.
Aquell dia manen els de 6è i tots sabem
que hem de creure’ls, que per alguna
cosa són els grans de l’escola, tot i que
hem de dir que durant l’any també han
manat a l’hora del pati i han triat el tros
de pati que han volgut.

guna llagrimeta també es va escapar.
Marxen de l’escola, on han passat un
any pensant que eren els grans, i tornaran a començar a l’institut sent els més
petits un altre cop.

El comiat dels nois i noies de 6è

L’escola els va regalar un CD amb un recull de fotos de l’estada a l’escola i amb
les gravacions de les obres de teatre representades i del viatge de fi de primària. I ells ens van voler regalar una
exhibició de les coreografies apreses.

Un cop acabada la festa i els jocs, ens
vam reunir al gimnàs i vam fer un acte
d’acomiadament dels nois i noies de 6è
que ens deixaven per anar a l’institut.
Tots estaven molt contents, tot i que al-

També hem de dir que ens agradaria no
ser sols i que altres entitats del poble
ens acompanyessin en aquesta diada.
No ens cansarem de dir que les catifes
de flors, el pessebre, les castanyes, el tió,
els moniatos, formen part de les tradicions del nostre país i que, en aquest
món tan globalitzat que ens ha tocat
viure, no ho hem de perdre.
Excursió a la Barcelona
modernista
El dia 25 de maig els nens i nenes de cicle mitjà vam anar d’excursió a Barcelona per conèixer les obres de Gaudí.
Primer de tot vam parar davant de la
Sagrada Família, després vam anar a visitar la Casa Milà i des de l’autobús vam
veure la Casa Batlló.
La visita a la Pedrera va ser molt interessant. Una guia ens va explicar i ensenyar moltes coses de Gaudí. Vam poder
entrar en un dels pisos i veure com vivien algunes famílies riques ara fa cent
anys. També vam visitar les golfes i el
terrat ple de xemeneies que semblaven
guerrers de Star Wars.
Després vam anar a dinar al Parc Güell
i vam veure la plaça que s’aguanta sobre columnes i el famós dragó fet de
trencadís. Vam tornar cansats però contents.

La festa de fi de curs
El dia 23 de juny es va acabar el curs escolar i, com ja és tradició des de fa una
colla d’anys, els de 6è ens van or20

Festa de fi de curs a l’escola de Bescanó.

Cadascun d’ells ens va llegir un escrit
sobre alguns dels records que han anat
acumulant durant aquests anys d’estada
a la nostra escola. Van recordar els mestres, les senyoretes, les enrabiades i les
estones divertides passades. Ens va fer
molta gràcia.

MASIES DE VILANNA
Per Eva Batlle i Serarols

Imatges de la masia. Fotos: Eva Batlle

Can Solà, un refugi de tranquil·litat
Can Solà és una masia del segle XIV
situada al veïnat de Pujols i al costat de
l’antic camí que utilitzaven els veïns de
la zona per baixar al poble de Bonmatí
Pau, tranquil·litat i repòs són algunes de les paraules que més
bé defineixen l’entorn de can Solà, una masia que amb el pas
dels anys s’ha anat ampliant i arreglant i que actualment és
utilitzada com a segona residència pel seu propietari, Joaquim Sidera Blanch, de 79 anys.
La història de la família Sidera Blanch a can Solà se situa
abans del 1923, quan la masia era habitada per masovers però
ja era propietat de la família. Aquell mateix any, el pare i el
padrí d’en Joaquim, que eren de Constantins i que havien viscut sempre a pagès, van venir a viure a can Solà. Alguns anys
després, el pare d’en Joaquim es va casar amb la filla de can
Camps de Vilanna i van tenir quatre fills a la mateixa masia:
dues noies i dos nois, el més gran dels quals era en Joaquim,
hereu de can Solà1. Però la seva vida a can Solà no va ser fàcil,
ja que molt aviat les seves vides es van veure afectades per la
mort de dues persones molt importants de la família: una de
les germanes, que va morir amb només 9 anys a causa d’una
malaltia del cor, i, més tard, la mare. Temps després, el pare

d’en Joaquim es va tornar a casar i amb ells també hi va anar
a viure una de les germanes de la nova esposa.
A mesura que els fills es van anar fent grans, es van anar casant i se’n van anar a viure a Girona i a Salt. En Joaquim es
va quedar a can Solà, on des de ben petit es va voler dedicar
a les feines del bosc i el camp, que tant li agradaven. Però la
feina al camp no era fàcil i, en vista del poc profit que se’n
podia treure, més tard va haver d’anar a treballar a diferents
escorxadors de Salt i, finalment, a la Central de Vilanna i Bescanó.
A Bonmatí va ser on en Joaquim va conèixer la seva dona,
amb qui va tenir el seu únic fill, en Joan, que actualment viu
a Bescanó. Ara, però, ja fa aproximadament cinc o sis anys
que en Joaquim va marxar a viure a Olot, on continua exercint una de les feines que més li han agradat des de ben petit:
el cultiu de l’hort. Sempre que pot, però, torna a la casa on va
néixer i on va viure gran part de la seva vida. Allà encara pot
gaudir de la vida a pagès i hi pot trobar la tranquil·litat que ha
envoltat sempre can Solà.
1
Al llibre Cronologia per a una història. Bonmatí hi ha un escrit que reflecteix l’anècdota del naixement de l’Enriqueta Sidera, una de les germanes d’en Joaquim, a can Solà.

Dades històriques
• La família té constància que, pels volts de l’any
1300, un terratrèmol va mig destruir la masia.
• Quan en Joaquim tenia aproximadament 2
anys, la pallissa de la masia es va cremar per
causes desconegudes i va quedar totalment
destruïda. Tot el veïnat els va ajudar a apagar
l’incendi.
• Anys enrere, la masia estava situada en una de
les zones més concorregudes del poble, ja que
tots els veïns de la zona utilitzaven el camí que
està situat just al costat de la masia i que anava
fins a Bonmatí. Actualment, el camí encara
existeix, però està ple de bardisses i és difícil
d’accedir-hi.

En Joaquim Solà i la seva dona. Foto: Eva Batlle
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L’ENTREVISTA
En Marc Prat i Garcia va néixer a
Girona l’any 1993. De ben petit va
venir a viure a Bescanó i ara fa un
any es va instal·lar amb els pares a
can Calixte de Montfullà. Li agrada
el teatre i vol ser actor, ja que és
conscient que d’aquí a uns anys
l’esport que l’ha portat a l’elit només serà una afició.
Al pati de casa, l’Ajuntament li va
col·locar unes pedres grosses perque pogués practicar l’esport que el
va proclamar l’any passat campió
del món de bicitrial en categoria
Minime. Fa uns dies va ser proclamat campió d’Europa i ara, a l’agost, té la possibilitat de tornar a
competir pel títol mundial a la Xina, però en una categoria superior,
la júnior.
En Marc mostra un xic de timidesa
en la seva forma de ser i de parlar,
però de mica en mica va deixant
entreveure la seva simpatia i senzillesa. Li agrada força estudiar. Tot i
que combinar els estudis i l’esport
suposa un sacrifici considerable, ell
ho porta bé: ha acabat l’ESO amb
bona nota. No diposa de gaires
caps de setmana lliures, però quan
pot li agrada anar amb els seus
amics a practicar esport o al cinema, que és la seva vocació. Ha participat en algun càsting i en un
curtmetratge; a més, està estudiant
a l’escola de teatre El Galliner, de
Girona, i aquest any començarà
batxillerat a l’IES Sobrequés, on
anirà formant-se perquè pugui cursar arts escèniques.

EL QÜESTIONARI
Edat: 15 anys
Aficions: El teatre, el cinema, la
bicicleta, anar amb moto i fer esquí.
Les assignatures preferides:
Matemàtiques, educació física i
tecnologia.
Què t’agrada de Bescanó?: El
suport que he rebut de part de
tothom i sobretot de l’Ajuntament i
de l’alcalde.
Què creus que li falta al poble
de Bescanó?: Un espai perquè els
joves hi puguem practicar bicitrial.
Un somni per complir: Ser
actor.
22

Marc Prat, practicant
Bicitrial a casa seva
Foto: Rosa Torrijos

Marc Prat,
campió de campions
Campió del món de bicitrial l’any 2008 i campió
d’Europa aquest any, aquest és un petit fragment del
currículum d’aquest bescanoní de només 15 anys
–Com va començar la teva afició
per aquest esport?
–Quan tenia cinc o sis anys, un amic
del pare tenia una bici de trial i la vaig
provar, i vaig estar un temps amb
aquesta bici, però era un ferro i els pares em van comprar una bici bastant
bona per poder fer competicions. Amb
aquesta ja vaig començar a fer alguna
cosa i vaig anar guanyant seguretat.
–Quina va ser la primera competició en què vas participar?
–A Olot, per la Fira de Sant Lluc. Crec
que tenia uns 7 anys. Em vaig apuntar i
em van dir que ho havia fet molt bé, i jo
ja vaig estar content amb això. De fet,
no sé ni en quina posició vaig quedar,
però, que em diguessin que ho havia fet
bé, amb això ja en vaig tenir prou.
–I el primer campionat el vas
guanyar…
–Ni ho sé. Primer algunes competicions catalanes i després alguna de les
proves del campionat d’Espanya, fins a

quedar campió, l’any 2008.
–En què consisteix el bicitrial?
–Has de fer un circuit amb unes proves
intentant posar al mínim possible els
peus a terra en un temps concret. Si
passes del temps, caus o poses massa
els peus a terra, et van penalitzant.
–On practiques, normalment?
–A qualsevol lloc: pels voltants de
Montfullà, a casa sobre les pedres que
em va regalar l’Ajuntament o bé al Club
Bike Trial d’Olot.
–Segueixes algun tipus de dieta?
–No, menjo de tot. No cal seguir cap tipus d’alimentació especial, senzillament es tracta de no augmentar
bruscament de pes i de fer esport o
anar al gimnàs.
–Què sents quan guanyes?
–Estàs molt content; és com si no et
passés a tu, no t’ho acabes de creure...
–Has de fer entrevistes o et demanen autògrafs?

JOVES AMB PROJECTES
–D’autògrafs, pocs; d’entrevistes, més,
sobretot quan guanyes alguna cosa. Al
Japó, per exemple, on el bicitrial és un
dels esports més importants, quasi com
aquí el futbol, allà et segueixen a tot arreu: quan vas a fer el turista, quan menges, quan entres o surts de l’hotel, com
si fossis algú molt important…
–L’any passat, per la Diada, et
van fer un petit homenatge a Bescanó. Entre altres agraïments vas
esmentar el motxilero. Qui és i
què representa per a tu?
–És en Ferran Sidera, de Bonmatí. Ell
és el que en diem motxilero, és qui m’acompanya a tots els campionats i qui
em fa costat quan els pares no poden
ser–hi. Munta i desmunta la bicicleta
per poder–la transportar, és qui s’encarrega de l’aigua, de la farmaciola i qui
m’anima en tot moment. La veritat és
que li he d’agrair molt tot el que fa.
–I els viatges?
–Són pesats; si vas per algun lloc d’Espanya, són moltes hores de cotxe, i si
vas a fora, moltes hores d’avió. A més,
hi ha els nervis i la pressió. Un cop acabes, però, sempre tens temps per fer
una mica el turista.
–És un esport car? Com ho feu
per finançar–lo?
–Sí, és car: la bicicleta, l’equip, els viatxxHo paguem amb algun patrocinages...
dor; l’Ajuntament de Bescanó també
ens dóna alguna ajuda, el Club i l’Ajuntament d’Olot, i la resta ho paguen els
pares.
–És un esport molt competitiu o
preval l’esportivitat?
–Normalment ens coneixem tots i som
amics, fins i tot amb alguns viatgem
junts o mirem el circuits conjuntament.
Si un company cau i no pot seguir, et
sap greu. Un amic es pot convertir en
rival, però només durant el que dura la
competició.
–Ara toca la Xina. Com va la preparació per a aquest nou campionat del món?
–Els entrenaments van bé, però aquest
any ho tinc molt difícil, perquè acabo
de canviar de categoria i els nois amb
qui competeixo ja fa molt temps que estan en aquesta categoria. Però cap problema, perquè m’ho vaig a passar bé.
Ben segur que a en Marc tot això li
comporta un gran esforç que, sens dubte, el fa mereixedor dels seus èxits. Esperem que la vida el continuï premiant
com fins ara i que ben aviat el puguem
veure a la pantalla gran com l’actor bescanoní que ha triomfat a Hollywood!

Objectiu: el
Japó
Hi ha persones que de ben
petites tenen clar el que volen
ser, i aquest és el cas de l’Èrika
Marcet, una estanyolenca que,
amb 15 anys, ha estat la més
jove de la seva promoció de tot
l’Estat que ha obtingut el títol
oficial de japonès (Noken 4),
un títol que li ha suposat prop
de quatre anys d’estudis previs
de la llengua nipona
L’Èrika Marcet. Foto: R.T.

L’Èrika Marcet va néixer a can Ramon d’Estanyol l’any 1993. Va ser
precoç amb la lectura i l’escriptura.
Les llengües, la història, la geografia i
la literatura són les seves assignatures preferides, mentre que les matemàtiques ja fa un parell d’any que no
la deixen dormir.
Entre les principals aficions d’aquesta jove hi ha la lectura: és una gran
devoradora de llibres de tota mena.
Quan era ben petita els manga eren
una lectura habitual. A partir d’aquests còmics japonesos, la seva devoció pel Japó va anar creixent, fins a
voler conèixer no només la llengua
sinó també la història, la cultura i els
costums japonesos. «Quan tenia 9
anys i després d’insistir molt, vaig
aconseguir que els pares m’apuntessin a un curs intensiu de japonès. Era
un curs de quatre hores diàries...
Crec que els pares es pensaven que
em cansaria de seguida i que era una
cosa passatgera, però, al contrari,
vaig voler continuar, i ara ja fa sis
anys que l’estudio a Girona amb una
professora nadiua, l’Arisa Okura.»
L’Èrika actualment parla tres llengües estrangeres: japonès, anglès i francès, i té nocions d’hongarès.
Ja està pensant en el seu futur: «Vull
estudiar traducció i interpretació a
Barcelona per poder fer ús de les
llengües que he estudiat. A més, vull
continuar ampliant els meus coneixements. Ara m’agradaria començar
amb l’alemany i més endavant amb
el coreà.»
La llengua nipona no és fàcil, ja que
té un munt d’ideogrames i diferents

abecedaris. «Els japonesos tenes dos
sil·labaris: l’hiragana i el katakana, a
més dels kanjis. Aquests últims són
els més complicats, ja que existeixen
més de 40.000 kanjis i, a més, un
mateix kanji pot tenir més d’una lectura. De fet, ells mateixos solen
aprendre com a màxim uns 2.000
kanjis per poder utilitzar en la seva
vida quotidiana.»
L’Èrika, però, té clar que per poder
aprendre bé el japonès no en té prou
estudiant-lo, i per això manté contacte amb japonesos a través d’un
bloc a internet on pots parlar amb
gent d’arreu del món. «Des que utilitzo aquest blog, a part de passarm’ho bé, el meu japonès ha millorat
notablement, ja que com que no pots
utilitzar cap altra llengua, això t’obliga a anar-te superant cada dia.»
Per aquest motiu un dels seus objectius és preparar-se per anar a viure
una temporada al Japó quan comenci la carrera. «De fet, una cosa que
m’agradaria molt poder fer és viure i
treballar un temps a cada país d’on
en conec la llengua. És la manera de
consolidar el que has après.»
Entre les sortides professionals d’aquesta carrera hi ha la traducció de
llibres i textos, mediació o interpretació en relacions públiques o empresarials, doblatge d’audiovisuals,
etcètera. «A mi m’agradaria poder
treballar com a intèrpret a les Nacions Unides, fer doblatge de pel·lícules, però sobretot traduir llibres.»
Això sí que és tenir-ho clar. Segur
que l’Èrika serà capaç d’aconseguir el
que es proposi.
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A FONS

Mossèn Quim, 50 anys difonent
la paraula de Déu

Per Rosa Torrijos

Joaquim Lleal, capellà de
Bescanó i Estanyol des de l’any
1991, aquest any compleix els
seus 50 anys de sacerdosi, i al
maig els feligresos dels dos
pobles van celebrar-ho fent-li
diferents obsequis
Joaquim Lleal i Plantés va néixer l’any
1936 a Olives, un dels tretze pobles que
formen el terme municipal de Vilademuls. L’any 1948, amb només 12 anys,
va ingressar al seminari: Venia d’una
família cristiana i em van preguntar si
volia ser capellà, i vaig dir que sí. Si
m’haguessin preguntat si volia ser
lampista, també hauria dit el mateix...
La vocació ve amb el temps, perquè estàs a gust amb el que estudies i vols
aprendre més, i t’omple poder fer el
que fas. A mesura que es va anar fent
gran, va anar creixent la seva devoció
per la paraula de Déu, i per aquest motiu mossèn Quim, que va ser ordenat
als 23 anys, va estudiar també teologia.
Destinat a les missions
L’any 1959, quan feia pocs mesos que
havia estat designat papa, Joan XXIII
va anunciar un concili per promoure el
desenvolupament de l’Església catòlica
i adaptar la disciplina eclesiàstica a les
necessitats i els mètodes dels temps actuals: El papa Joan XXIII (en deien el
papa quiniela, per les ics i els uns) era
una persona amb empenta i una gran
visió, i va decidir fer el segon concili
vaticà… El Papa volia canviar les coses, i per aquest motiu ens va enviar a
les missions per un període mínim de 5
anys. Als catalans ens va tocar anar a
Sud-amèrica, i a mi em van enviar a
Xile. Vam trigar 29 dies a arribar-hi i
vam aterrar el 13 de novembre de
1963 a Valparaíso, el port de Santiago
de Xile.
Xile 1963-1973
En aquell moment, la política d’Eduardo Frei Montalva pretenia crear cooperatives i ajudar els sectors més
marginals, i per això la reforma agrària
era el projecte més latent al país.
Aquesta tasca la seguiria i evolucionaria Salvador Allende, quan arribaria al
poder, l’any 1970, amb les propostes de
nacionalització de companyies privades nord-americanes i bancs i ex24

Mossèn Quim a la rectoria de Bescanó. Foto: Ester Rubirola

propiació i col·lectivització de terres:
Ens vam trobar un país pobre, però
amb aquests canvis de política la gent
va veure la llum. Van començar a poder conrear terres i a poder aixecar
cases, i nosaltres vam ajudar en totes
aquestes tasques. La prioritat era que
poguessin menjar, treballar i que poguessin portar els seus fills a l’escola.
L’evangelització estava en un segon
terme. No podies pretendre ensenyar
la paraula de Déu a gent que no tenia
res, ni per menjar! Teníem molt clares
les prioritats. Després, amb el temps,
ja recolliríem els fruits de la nostra
tasca.
Lleal es va quedar a Xile durant deu
anys i va veure amb els seus propis ulls
com la reforma transformava la vida
dels xilens: Et cridaven i t’ensenyaven
la casa amb una cuina de gas nova,
una casa acabada de pagar amb el seu
treball, i sabies que nosaltres havíem
contribuït a allò. Només per això, per
veure els ulls d’aquella gent que veien
un futur millor, les missions van valer
la pena. I és en aquest moment que ells
mateixos es van apropar a Déu, perquè veien que l’Església estava al seu
costat i que s’alegrava amb les seves
alegries i plorava amb les seves penes.
Però l’any 1973 tot va canviar. A l’agost,
a Xile hi va haver un primer cop d’estat, que no va reeixir, i al setembre

aquest país va patir un gran daltabaix:
Augusto Pinochet va derrocar el govern
de Salvador Allende i va prendre el país
a la força. Mossèn Quim i altres missioners van ser arrestats i empresonats:
Vaig estar en tres presons diferents. A
l’última presó tots teníem clar quin era
el nostre destí, sabíem que tard o d’hora aixecarien la comporta i, adéusiau!, ens fotrien a mar. Un militar
que estava allà em va mirar i em va
dir: ’No quiero líos con la Iglesia, saquen a ese cura de aquí’, i vaig poder
tornar a casa.
Argentina 1975-1980
Al cap de quasi dos anys, el 1975, el
mateix equip de missioners va marxar
a l’Argentina a iniciar de nou les tasques d’ajuda i evangelització. L’Argentina havia sigut el graner d’Europa,
un país de futur amb la comercialització del gra i la carn. Però l’Argentina
sempre ha tingut un problema: els governants i rics s’han embutxacat tots
els diners i hi ha hagut sempre molta
corrupció. Quan va haver-hi el cop
d’estat, l’Església, amb l’experiència de
Xile, es va espantar, i ens van fer tornar a casa.
El retorn a casa
Lleal va tornar a Catalunya l’any 1980 i
es va instal·lar a Blanes, on va exercir
de capellà durant onze anys: Quan feia

A FONS
poc més d’un any que era a Catalunya,
vaig viure l’intent de cop d’estat d’en
Tejero... Semblava que els cops d’estat
em perseguien allà on anava! Per sort,
aquest no va ser res.
Mossèn Quim arriba a Bescanó
Va arribar a Bescanó l’any 1991: Quan
vaig arribar, vaig mirar enlaire per
localitzar el campanar i em vaig dirigir cap allà a preguntar on podia trobar el rector, i em van dir que la
rectoria no estava al costat de l’església. Em va sorprendre molt que un poble tan petit tingués dues esglésies.
Van fer l’església nova amb molta visió de futur, perquè el poble anava
creixent i no s’hi hauria cabut a l’església de Sant Llorenç. La rectoria és
gran i té un jardí preciós al bell mig
del poble… Per a mi és un luxe!
Entre les aficions del mossèn hi ha la
lectura, que practica sempre que té
temps lliure, i entre les seves lectures
habituals hi ha llibres de teologia. I l’altra seva gran afició és cultivar l’hort i
encarregar-se de les seves gallines, que
a més li donen algun ingrés extra.
També li agrada participar en les activitats del poble, i el podem veure cada
any recitant poesia en els actes de l’Estiu Cutural. La Nit de Poesia és un dels
esdeveniments preferits del capellà.
Allà diu que pot comprovar que el jovent que puja col·labora activament en
les diferents propostes i activitats del
poble: Veus mainada que l’any anterior havia fet la comunió i que havia
llegit algun text durant la celebració, i
ara els veus la Nit de la Poesia llegint
amb una devoció i una seguretat! Això
ens dóna esperança com a poble, saber que aquests nois i noies són conscients de la importància d’ajudar i
col·laborar. Això em fa molt feliç.
Però aquest no és l’únic acte en què
participa mossèn Quim. També li agrada viure la festa major i la resta d’activitats que es fan a Estanyol. Sempre
que s’acosta la celebració d’algun esdeveniment al poble, aprofita la missa per
fer-ne partícips els feligresos estanyolencs, i fins i tot dóna el micròfon a algun membre de la comissió que
assisteix aquell dia a la missa perquè
expliqui les diferents propostes. La
gent d’Estanyol és diferent de la de
Bescanó… No vull que es malinterpretin les meves paraules. El que vull dir
és que els estanyolencs són gent de pagès, per tant són molt sans i molt
oberts de cor, però en canvi són una
mica tancats en la forma de fer i de

Mossèn Quim durant l’entrevista. Foto: Ester Rubirola

ser. A Bescanó, en canvi, n’hi ha de
molts conscients i amb ganes d’ajudar
i de fer el bé, però a d’altres els costa
per pors absurdes que tenen a veure
moltes vegades amb la ignorància.
Pensa que molts d’ells no van poder
rebre gaire ensenyament a causa de la
guerra i la postguerra, i això fa molt
mal a un poble, no ajuda a avançar
ràpidament, és un procés lent que s’ha
d’anar fent graó a graó... En general a
tots ens falta cultura, però si haguessin pogut abastar aquesta cultura com
passa amb la mainada d’avui, tot seria molt diferent.
Mossèn Quim és un gran conversador,
una persona amb la ment oberta i que
s’adapta fàcilment als canvis generacionals, i sempre diu el que pensa: «Això m’ha portat més d’un problema»,
recorda. Sobre les causes de la davallada del nombre de creients i practicants, declara amb sinceritat:
L’Església ha fet moltes coses bones,
però, ho hem de dir clar, en ocasions
també ens hem equivocat i hem fet coses malament. Ara penso que hauríem de saber-nos adaptar als temps
que corren i no predicar igual que Jesús fa dos mil anys, perquè allò eren
altres temps. Per exemple, el paper de
la dona hauria d’estar reconegut a
l’Església. Si una dona creu tant en
Déu com per dedicar-hi la vida, per
què no pot ser capellà? El mateix passa amb aquesta negació absoluta de
l’Església davant els mètodes anticonceptius i altres qüestions. Hauríem
d’evolucionar...

Ara està preparant un viatge d’un mes
a Sud-amèrica per acomiadar-se de les
persones amb qui encara manté el
contacte. Durant aquest mes que estarà absent seran els mateixos feligresos
de Bescanó i Estanyol els que segurament llegiran la litúrgia de la paraula
entre setmana, i els caps de setmana
ho farà un veí de Montfullà. Els caps
de setmana, en Xavier Xuclà, un veí
que ja col·labora habitualment en les
misses de Salt, serà qui farà la missa,
però entre setmana, com que no ve
gaire gent, no paga la pena fer venir
ningú expressament. De fet, ben mirat, amb la davallada de practicants
que hi ha i els pocs capellans que s’ordenen avui en dia, potser acabarem
així, que la gent del poble llegirà la litúrgia, es donaran la comunió entre
ells i els capellans només faran els esdeveniments importants, o potser no
serem prou ni per a això!
Mossèn Quim fa un balanç molt positiu d’aquests anys que ha pogut compartir amb veïns dels pobles
d’Estanyol i Bescanó. Ara tinc 73 anys.
Ja fa temps que m’haurien d’haver jubilat, però, mira, encara em teniu
aquí. Si la gent em vol, vull seguir a
Bescanó fins que pugui... I només voldria dir a tothom que visquin amb
alegria a pesar de la crisi, que ens ajudem i estimem i que siguem capaços
de fer el bé, perquè així és més fàcil
afrontar les diferents aventures i desventures de la vida.
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Els horts de Bescanó
Entre la Via Verda i el riu
Ter, a Bescanó, hi trobem
un important espai d’horts
d’unes 3,8 hectàrees. Hi ha
unes 50 parcel·les que van
dels 300 m2 als 1.000 m2,
totes de propietat privada.

Per Eugeni Domingo

Aquests horts són una part important
de la zona agrícola que ocupa la plana
del municipi, pel seu caràcter familiar
i per la proximitat al nucli urbà. Es
tracta d’un espai d’horts gestionat per
l’Associació d’Usuaris de les Hortes de
Bescanó en què es vol treballar per millorar-ne la imatge, eliminar l’acumu-

Ara és un dels millors moments per
veure els horts en la seva màxima esplendor, plens d’hortalisses i fruites.
Són, sens dubte, un espai que s’ha de
conservar pel seu paper passat i present al municipi i per la seva estreta relació amb l’agricultura local i, en
definitiva, la nostra cultura.

Imatge dels horts de Bescanó a tocar del riu Ter. Foto: Eugeni Domingo

Respostes sostenibles des de l’alimentació saludable
Comprar aliments informant-nos de la seva procedència i composició. Escollir productes ecològics, sense plaguicides ni fertilitzants, i respectuosos amb l’entorn.
Consumir aliments de temporada, ja que ofereixen el
millor aport nutricional, acostumen a ser més econò-

lació de residus i millorar-ne les condicions higièniques. Es tracta d’un
espai de passeig i de lleure molt freqüentat pels bescanonins i bescanonines, amb una vegetació de ribera i
arbres fruiters molt variats. S’han establert unes directrius per mantenir
aquest espai, com ara les que afecten
les casetes d’hort, la impossibilitat de
subdividir les parcel·les en superfícies
inferiors a les citades o la millora del
paisatge regulant les característiques
dels elements constructius. Aquest treball recentment s’ha inclòs, juntament
amb altres horts i experiències pràctiques de Catalunya i Europa, en la guia
Horts urbans i periurbans, editada
per la Generalitat de Catalunya.

mics i contribueixen a respectar el medi ambient. Comprar aliments de producció local, ja que són els que
tenen un menor impacte ambiental associat al seu
transport. Escollir aliments frescos i sense embalatges
és més sostenible i saludable que comprar productes
precuinats, congelats i amb excés d’envasos.

Resum primer semestre 2009
La temperatura

Dades facilitades per Xavier Duran

Les pluges
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Temp.
mitjana

Nombre de dies

Temp.
màxima

Temp.
mínima

Mesos

Total
en mm

>=
10mm

>=
20mm

>=
1mm

Gener

6,1

18,1

-3,5

Gener

63,6

7

2

1

Febrer

7,1

21,2

-2,3

Febrer

43,4

6

2

0

Març

9,9

23,7

-1,8

Març

49,4

7

2

0

Abril

12,1

27,3

3,5

Abril

121,8

16

5

0

Maig

18,2

28,8

7,0

Maig

46,2

4

1

1

Juny

21,5

34,4

11,1

Juny

27,8

6

0

0

UN COP D’ULL A BESCANÓ

Quatre
dècades
sense
tren
Per Pere Magrià i Pou
Aquest 15 de juliol passat es van
complir 40 anys de la desaparició
del Tren d’Olot. Aquell dia de fa
quatre dècades, un bon grapat de
gent es concentrà a les diverses
estacions del recorregut i, encara
en un nombre més considerable,
a l’estació d’Olot de Girona, per
tal de dir el darrer adéu al tren
petit d’Olot.
El tren s’inaugurà a Olot el 14 de
novembre de 1911, i ja de bon començament va tenir el primer entrebanc, ja que la màquina
exploradora prèvia al tren oficial
va descarrilar entre les estacions
de Sant Esteve d’en Bas i les Preses. Aquest fet va fer endarrerir
quatre hores l’arribada triomfal
a Olot.
Fou trist aquell 15 de juliol de 1969, ja que en aquella època van ser ben poques les veus que s’alçaren
en contra de la desaparició del tren o com a mínim
demanant una modernització.
Però, per a sorpresa de tots, el tren petit va tornar
a circular de nou al cap d’uns tres mesos. L’Ajuntament d’Olot sol·licità a FEVE una de les locomotores per conservar-la. I el dia 31 d’octubre d’aquell
mateix any, la locomotora número 22, conduïda
pel maquinista Sr. Freixa i uns quants ajudants,
partí d’Amer. Però, tenint en compte el clima humit de la comarca i que en tot aquell temps no
s’havia tingut cura de la via, es trobaren l’esplanació plena d’herbes, pedres i algun esllavissament.
Hagueren d’anar amb molt de compte i fins l’endemà no van arribar a Olot, causant un gran estupor
a totes les poblacions que travessaren, ja que la
gent quedà sorpresa veient passar de nou el tren.
Les fotos vaig fer-les al darrer tren de vapor, que
sortia de Girona a les 18:30 h. Un xic més tard, a
les 20:30 h, sortí l’últim automotor.
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