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La nova revista «La Pilastra»

> L’entrevista

Teniu a les mans «La Pilastra» renovada. Una
revista més moderna, amb més contingut, en color
i amb espais publicitaris

> Quaderns

Aquesta publicació obre una nova etapa en què el canvi d’imatge i l’augment de paginació donen més cabuda a les diferents expressions socials i festives dels tots els pobles que
constitueixen el municipi de Bescanó. Però, sobretot, dóna més
importància a les persones, aquelles que per un motiu o un altre han fet que els redactors de la revista s’hagin fixat en elles.
En aquest número, concretament, hem posat la mirada en els
nostres joves i en la gent gran. Per aquest motiu, a les planes
centrals hi trobareu un tast de les entrevistes fetes a gent gran
de poble i destinades a la segona edició del llibre Vides. I també un especial dedicat als estudiants de segon de batxillerat
que han realitzat el treball de recerca i que han obtingut una
bona nota o que han fet el seu estudi sobre el poble.
Una vegada més volem donar les gràcies a tots els col·laboradors que edició rere edició ens ajuden a confeccionar la nostra
revista, la revista que reflecteix la vida dels bescanonins.
Desitgem que us agradi.
LA PILASTRA NO COMPARTEIX NECESSÀRIAMENT LES OPINIONS
EXPRESSADES EN ELS ARTICLES SIGNATS.
L A P ILASTRA AUTORITZA LA REPRODUCCIÓ DELS ARTICLES
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> Per Rosa Torrijos

La botifarra vermella
i la botifarra de perol, protagonistes
a la 16a Fira de l’Embotit
La calor i un sol esplèndid es van imposar durant tota la jornada de la fira dedicada al porc i els seus
derivats. A més, diferents activitats lúdiques van omplir el parc de l’Ajuntament i els carrers del
nucli antic, que durant el matí va estar ple de gom a gom
De bon matí, mentre les puntaires més
matineres arribaven, les més de 100 parades d’artesans preparaven els seus
productes: embotits de tota mena, formatges, pans i coques, mels, melmelades, etcètera. Les parades provenien de
tots els racons de la geografia catalana,
i fins i tot un artesà francès va muntar,
per primera vegada, una parada amb
llonganissa del país veí.
La botifarra vermella, la de perol, la
dolça i la de foie van compartir protagonisme en els tastets i el menú del dia,
que s’acompanyava amb mongetes seques o patates fregides.
Els més menuts podien saltar als inflables, pujar a les atraccions de fira i ballar amb l’actuació de Jordi Tonietti. La

Algunes imatges de
la 16a Fira de l’Embotit. Fotos: Ester Rubirola.
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passejada amb ponis era un altre dels
actractius per als més petits. Una de les
novetats més destacables va ser l’exposició de treballs sobre el porc que van
fer els alumnes de 6è de l’escola.
Per una altra banda, els més nostàlgics
van poder passejar entre tractors antics,
motos d’època i Seat 600, i tampoc va
faltar la trobada de motos Harley.
Abans del migdia la música de cobla va
començar a sonar i els sardanistes que
no estaven massa acalorats van poder
ballar durant una bona estona.
Per acomiadar la festa, els Marrecs de
Salt i els Castellers de Figueres van
poder carregar i descarregar algunes
torres humanes, a aquella hora, però,
amb menys públic.

Poble en viu
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> Per l’Associació d’Acció Cultural La Miquela

Festa del primer aniversari
de la Consulta
Fa poc més d’un any que a Bescanó es va fer la consulta per la independència, el dia 28 de febrer,
per ser exactes. Els de La Miquela hi van participar activament, de fet van ésser-ne els impulsors.
Aproximadament van participar 60 persones en l’organització, tots voluntaris i anònims.
Us donem gràcies a tots, va ser un plaer col·laborar amb vosaltres. La consulta va tenir una
participació del 39,10% (1.343 persones)
Perdoneu, però tota aquesta trempera
no podia quedar diluïda en un no res.
Calia fer quelcom. I vam decidir celebrar
l’aniversari. Pot semblar estrany organitzar una festa per l’aniversari de la
consulta perque ningú més ho ha fet,
però el que realment nosaltres volíem
era aplegar els voluntaris i les 1.343 persones que van votar aquell dia, fer pinya
i recordar que això no s’ha acabat...
Com és normal no vam ser els 2.000
que comptàvem, però tot i això va anar
molt bé. Voldríem destacar el 1r Campionat de Bèlit Cinc Nacions, campionat
en què només podien participar jugadors i equips del nostre municipi. Vam
aconseguir aplegar cinc equips: Mas
Llunès, Montfullà, Trullars, Vilanna i
Bescanó, amb una participació d’unes
50 persones. El guanyador va ser l’equip
de Mas Llunès i el màxim canador del
campionat, el Sr. Joan Àngel González
(pare), capità de l’equip de Mas Llunès.
A la Sala Polivalent es van aplegar més
de 80 persones a l’arrossada popular

Els guanyadors del Campionat de Bèlit acompanyats d’alguns dels organitzadors.

que teníem preparada.
El cuiner convidat va ser el reconegut
xef Jaume Juher i, pel comentari de les
persones assistents, va ser un encert
poder disposar de la seva col·laboració.

Després de dinar es va projectar el reportatge del dia de la consulta i diferents
lipdubs.
Gràcies a tots per haver compartit el dia
amb nosaltres.

Bescanó, municipi moralment exclòs
de la Constitució espanyola
L’Associació d’Acció Cultural La Miquela va presentar el 8 de novembre del 2010 una moció als dos
grups polítics representats en el nostre Ajuntament perquè fos debatuda en el ple
La moció va ser la següent: «L’Associació d’Acció Cultural La Miquela és conscient que el nostre País viu una
extraordinària etapa d’efervescència política com a conseqüencia de la sentència del Tribunal Constitucional referida
a l’Estatut de Catalunya.

declaració on la corporació local es manifestava ’moralment exclosa de l’àmbit competencial de la Constitució
espanyola’. A aquesta iniciativa s’hi han
afegit altres pobles de diferents zones
del nostre país.

celebri el 6 de desembre del 2010 un Ple
extraordinari per ser debatuda i aprovada la següent Moció: que l’Ajuntament de Bescanó es declari moralment
exclòs de l’àmbit competencial de la
Constitució espanyola».

Pocs dies després de la publicació de la
sentència i la posterior multitudinària
manifestació a Barcelona el 10 de juliol,
l’Ajuntament del Port de la Selva va
aprovar en un Ple Municipal una

Opinem que ja mai més res serà igual,
després de la manifestació, i ara ens
toca aportar el nostre esforç per facilitar l’obtenció d’un Estat propi per a la
nostra Nació.Per tant, demanem que es

La moció va ser aprovada en el ple del
dia 15 de març.
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Per tant, el poble de Bescanó s’ha afegit
a la llarga llista de municipis que han seguit la iniciativa del Port de la Selva.
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> Per la família Felipe i Alsina

El bescanoní Marc Felipe,
doblement premiat
El bescanoní Marc Felipe i Alsina, alumne de quart d’ESO, ha obtingut un segon premi a la XLVII
Olimpíada Matemàtica espanyola, que ha consistit en una medalla de plata i un premi en metàl·lic.
A més, ha quedat en segona posició als premis Cangur d’enguany, un concurs en què ja va
particpar l’any passat i en què va obtenir el primer premi
Al campionat, que es va fer a Iruña
(Pamplona) aquest mes de març passat,
hi van participar els 120 millors alumnes de matemàtiques de batxillerat de
tot l’Estat espanyol.
En Marc, que està cursant tot just 4t
d’ESO, va ser un dels nou representants
catalans, ja que va obtenir també un
segon premi a l’Olimpíada Matemàtica
de Catalunya, cosa que li ha permès
competir ara amb participants d’arreu
de l’Estat espanyol. Curiosament hi va
haver de portar un certificat de l’institut
perquè no tenia l’edat mínima per participar-hi.
Aquests premis no són els primers que
ha obtingut aquest jove estudiant, perquè en Marc ja va quedar en primer lloc
a l’edició dels premis Cangur de l’any
passat. Aquest any ha quedat en segona
posició (entre els 6.991 participants de
4t d’ESO) als citats premis.Aquesta
acumulació de reconeixements fan que
Marc Felipe, als seus quinze anys, sigui
considerat entre els tretze millors joves
matemàtics de l’Estat espanyol.
El guanyador, Marc Felipe.

En Marc ens explica que li agraden les
matemàtiques perquè el fan pensar i
perquè li agrada entendre les coses
raonant, i creu que les matemàtiques,
al contrari del que es diu, sí que s’en-

senyen bé, però remarca que «sempre
hi ha alguns alumnes que no se’n surten i d’altres que sí». Encara no sap què
estudiarà quan acabi l’institut, però li
agradaria ser professor.

PROMOCIÓ

En Marc ha estat becat de nou amb un
curs de preparació per a les Olimpíades
Matemàtiques impartit per catedràtics
de la Universitat Politècnica de Catalunya, al qual pot accedir gràcies al fet
d’haver quedat en els primers llocs en
les proves Cangur.

2n

ANIVERSARI
Damià Guillaumes i Massó
Informa-te’n a:
Major, 102-104. BESCANÓ. Tels. 972 442 381 - 625 088 700
www.assessoriabescano.cat
assessoriabescano@rm-assessors.cat
Assessorament a Empreses i Particulars en serveis de comptabilitat,
fiscal, laboral, assegurances i administració de finques.
També som Oficina del BANC SANTANDER

Volem
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> Per Dolors Martí, d’Estètica Dolors

Sortida de dones a València
Un any més, un grup de dones
hem fet un viatge per
commemorar el Dia de la
Dona Treballadora. Aquesta
aventura femenina es va dur a
terme a València els dies 12 i
13 de març. I amb aquest ja fa
set anys consecutius que vam
decidir que en comptes de fer
un sopar faríem un viatge
És un viatge que tothom s’espera amb
molta il·lusió. El grup el formem clientes
de l’Estètica Dolors i amigues d’aquestes clientes. Són de diferents poblacions
gironines, entre elles Bescanó, i aquest
any hem arribat a ser 120 dones.
Enguany ens vam desplaçar fins a València per participar a les prefalles i visitar l’Albufera.
Espero que el proper any puguem continuar amb la mateixa il·lusió i alegria...
I ja ho sabeu: si teniu ganes, apunteuvos-hi, perquè està obert a tothom!

El grup de dones a València.

> Per JO+B

Som joves, tenim iniciativa
i se’ns escolta. Això ens agrada
Ara fa un temps es va crear el
projecte JO+B, en què els
joves tenim molt poder de
decisió. Tots podem
participar-hi, tots som
importants. Ens reunim els
dimecres a La Torre i aviat hi
tindrem un local propi
Ara per ara ja són moltes les activitats i
sortides organitzades o previstes, i totes
persegueixen tres fins: divertir el màxim
nombre d’adolescents, complaure tots
els gustos i fer-les tan econòmiques com
sigui possible: caminades, tallers, piragüisme, paintball, cinema, parcs d’aventura, Flotilàndia, colònies, cursos,
sortides nocturnes, gimcanes. Ah, i a
més podem gaudir d’entrades a meitat
de preu...
Però tot això no és suficient: s’ha de seguir innovant. Hi ha nous projectes pendents i volem les vostres propostes!
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Foto d’una de les trobades dels joves de JO+B.

Poble en viu

La Pilastra- maig 2011

> Per Anna Cáceres i Malagelada

Carnaval a Bescanó
El dissabte 12 de març
vam celebrar el carnaval
a Bescanó amb un
espectacle infantil amb
Fefe i Companyia i amb
molta música i diversió
Comparses i personatges de tots
els temps: barrufets, monges, pallassos, princeses, despertadors i
un llarg etcètera, vam poder gaudir d’una tarda màgica. Malgrat la
pluja que va caure, la Sala Polivalent es va omplir de gom a gom.
Un cop feta tota la desfilada es
van repartir 78 litres de xocolata
desfeta i moltes caixes de melindros. Tot seguit es va fer l’entrega
de premis als millors de cada categoria. A la categoria individual
van sortir premiats: Doraemon,
Carret de fil, Pera amb un cuc. A
la categoria de parelles: Sant
Jordi i el drac, Pescador amb un
peixet i Taps de suro. I, finalment,
en la categoria de comparses: Titelles, Soldats i Despertadors.
Recordeu que l’any que ve tothom
qui ho vulgui pot fer una carrossa
i que també hi haurà un premi per
a la carrossa més divertida.
Volem donar les gràcies a la Comissió de Festes perquè es va
poder fer una gran festa i, per descomptat, al gran jurat, que es va
encarregar d’escollir qui eren els
guanyadors i que no ho va tenir
gens fàcil. A tots, moltes gràcies.

Algunes de les disfresses, a la Sala Polivalent. Fotos: Salvador Fàbrega
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> Per Neus Salvadó, del Casal d’Avis

Disfresses, excursions, teatre,
cinema i molt més, al Casal d’Avis
Novament ens retrobem per comentar-vos una mica les activitats que tenen lloc al Casal d’Avis
En primer lloc, cal dir que continuem anant
al cinema el primer dimecres de cada mes, i
cada divendres organitzem la quina, que ha
experimentat un augment significatiu d’assistents. També seguim amb els tallers, com
ara el de risoteràpia, que va tenir lloc el mes
de febrer passat, i el de memòria, que s’està
desenvolupant actualment.
Quant a les excursions, fa poques setmanes
es van contractar dos autocars per visitar la
Sagrada Família, monument que tothom va
coincidir a qualificar d’impressionant.
Aquest desplaçament al temple expiatori es
va combinar amb una visita a La Pedrera del
passeig de Gràcia seguida d’un dinar al restaurant Tip Top, situat al Poble Espanyol de
Montjuïc.
Al mes de febrer també vam anar al teatre a
veure Visca els nuvis, una divertida comèdia
d’en Joan Pera i l’Amparo Moreno. I el Divendres Sant vam assistir a la representació
de La Passió d’Esparreguera.
D’altra banda, i com cada any, vam organitzar la festa de carnaval. En aquest context es
va servir un berenar a la Sala Polivalent, on
els membres de la junta del Casal van servir
truites i botifarres vestits amb unes disfresses d’indi molt vistoses. Aquestes indumentàries van ser confeccionades al taller de
costura que cada dimarts té lloc al Casal sota
la supervisió de la professora Carme Gironès.
Cal esmentar que per Sant Jordi va tenir lloc
la tradicional arrossada, en què es va obsequiar amb un llibre tots els homes i amb una
flor totes les senyores. Després del dinar, un
duet va amenitzar la vetllada amb cançons
populars.
També és important assenyalar que el 16 de
març passat va tenir lloc l’assemblea general,
on es va presentar la situació financera del
Casal i es van comentar les activitats realitzades i les previstes per a l’exercici en curs. Una
d’elles es durà a terme el proper mes de setembre i serà un altre viatge a Polònia. L’interès generat pel viatge anterior ens ha portat
a organitzar un segon viatge a una altra zona
d’aquest encantador país.
Per acabar, des d’aquestes línies animem a
tothom a venir al Casal, ja que estem segurs
que us permetrà gaudir de tota una sèrie
d’interessants activitats de tota mena.
10

La quina del Casal d’Avis, un curs d’informàtica a la Biblioteca
i difressats d’indis!
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> Per Dolors Coma, de la Coral Josep Ruhí de Bescanó

Vint anys!
El 26 de desembre passat, diada de Sant Esteve, la Coral Josep Ruhí va celebrar els seus
20 anys d’existència. Una vegada més, l’escenari escollit per al tradicional Concert de
Sant Esteve va ser l’església de Sant Llorenç
Fèiem un pam de goig, els cantaires uniformats.
Presidint el concert, una pancarta commemorativa
dels vint anys de la coral, una gentilesa de la senyora Teresa Ruhí.
Va ser una vetllada molt emotiva, sobretot quan
els excantaires que van acceptar la invitació es van
unir a la coral per cantar unes nadales tots junts.
Vam gaudir d’un interludi amb unes peces cantades amb les magnífiques veus de l’Èlida Masferrer
i l’Eduard Nadal, acompanyats per Robert Gàzquez al piano, que també va acompanyar-nos en
algunes de les cançons del repertori.
Tots els participants van ser obsequiats amb un
bonic detall de la celebració. Una vegada més, vam
voler fer un obsequi a la Teresa Ruhí com a mostra de gratitud per les seves atencions envers la
coral.
A la presentació del concert vam recordar els companys que ens han deixat per sempre, entre ells el
nostre fundador, Jaume Banet.
Durant aquests vint anys amb la coral hem fet
bons amics, hem conegut persones a qui, igual que
a nosaltres, els agrada cantar. Hem actuat a molts
llocs de Catalunya i també a la Catalunya del Nord,
i això ens ha enriquit personalment i culturalment.
Cantar en una coral és, entre altres coses, un acte
de solidaritat i germanor.
No podem deixar passar l’oportunitat que ens
brinda La Pilastra per recordar-vos que la coral
està oberta a aquelles persones que estiguin interessades a formar-ne part. Veniu, que us ho passareu molt bé! Ah, i no s’hi val a dir allò que tan
sovint sentim: «Jo no serveixo per cantar». Tothom que tingui veu pot fer-ho i la veu és el millor
i més perfecte dels instruments. Fem-lo servir!

Eduard Nadal i Èlida Masferrer, cantant una peça del repertori.
La Coral Josep Ruhí, a l’església de Sant Llorenç. Fotos: Pere Magrià
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> Per Pilar Bayés

> Les dades

La gent gran de Bescanó
Fa poc l’Ajuntament va fer un homenatge a la gent gran de
Bescanó, però sabem quants anys té la persona més gran del
municipi?, de quin dels nostres pobles és?, com està distribuïda
la població d’aquesta franja d’edat?
Hola, sóc l’Oriol i us vull presentar la meva germana, la Clara,
que va néixer el 30 de novembre
del 2010. Els meus pares són en
Josep Boada i l’Anna Massó.
La Pilastra us convida a publicar les vostres fotos d’aniversari, naixements i altres
esdeveniments. Perquè puguem publicar
la vostra efemèride, cal que envieu el text i
una foto a l’adreça: bescano@gmail.com.
Caldrà adjuntar-hi un permís patern si els
nens que surten a la imatge són menors
d’edat. Les fotografies hauran de ser d’alta
resolució. La Pilastra es reserva el dret de
no publicar aquestes fotos de celebració si
les considera ofensives, si hi ha manca
d’espai o si el material no és de la qualitat
adequada.

Procuraré fer-ne un estudi entenedor
El 8 d’abril de 2011, a tot el terme municipal de Bescanó hi havia 4.641 habitants, dels quals 701 eren persones
que tenien 65 anys o més. Si ho analitzem per pobles, trobem que d’aquesta franja d’edat a Bescanó hi
havia 525 persones, a Estanyol 47, a
Montfullà 44 i a Vilanna 85.
A Bescanó, la persona més gran era
una dona que tenia 100 anys i, reculant, trobàvem una persona de cada
any fins als 93, edat que tenien dos
homes i cinc dones. Per tant, teníem
representació a totes les edats.
A Estanyol, els més grans eren un

home i una dona de 93 anys; seguidament, hi havia un home de 89 anys i
una dona de 88. De 90, 91, 92, 86, 87
i 77 anys no hi havia ningú.
La persona més gran de Montfullà
també tenia 93 anys, però en aquest
cas era una dona, com també la que la
precedia, amb 91 anys. Aquí les edats
que no tenia cap habitant eren 67, 77,
80 i de 84 a 90 anys.
Finalment, analitzant Vilanna trobem
que la persona més gran era una dona
de 94 anys, seguida d’un home de 92
anys, i no hi havia cap persona que
tingués 92 anys o de 88 a 91 anys.

> Per Càritas - Bescanó

El 2011, Any Europeu del Voluntariat
Què significa ser voluntari? Voluntari és aquella persona que s’ofereix per fer una feina sense
esperar res a canvi.
Cada any, milions de persones donen part del seu temps per ajudar els altres. Són molts els que
saben portar a la pràctica l’esperit de servei als necessitats, però desgraciadament són més els
que miren cap a un altre costat.
Què significa ser voluntari? Voluntari és
aquella persona que s’ofereix per fer una
feina sense esperar res a canvi. Cada
any, milions de persones donen part del
seu temps per ajudar els altres.
Són molts els que saben portar a la pràctica l’esperit de servei als necessitats, però desgraciadament són més els que
miren cap a un altre costat.
Algunes persones dediquen la seva acció
voluntària als marginats de països llunyans. D’altres lluiten per la supervivència d’animals en vies d’extinció, per
la defensa dels oceans o per intentar
aturar el canvi climàtic.
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Hi ha també aquells que ajuden Càritas
del seu poble o ciutat, fan visites als hospitals o a la gent gran que viu sola. Totes
aquestes prestacions són necessàries per
obtenir unes condicions de vida millors.
Us heu parat a pensar què seria del món
sense voluntaris? Ens cal difondre els
valors del voluntariat, ser sensibles i donar suport a aquells que ens necessiten.
Moltes vegades el més essencial és invisible als ulls i no es pot captar si no es
mira amb el cor. La contribució del voluntariat al desenvolupament econòmic
i social és imprescindible, cal tenir-ho

present.
El 2011 és l’Any Europeu del Voluntariat
i, per aquest motiu, aquest any més que
mai tenim uns reptes difícils d’assumir i
hem de donar al voluntariat la importància que es mereix.
Per això, des de Càritas Parroquial de
Bescanó, que sí que donem valor a
aquest grup de persones que ens ajuden
desinteressadament, volem donar les
gràcies: moltes gràcies a tots aquells que
ens van donar suport en els nostres inicis i que segueixen oferint part del seu
temps per millorar la vida dels altres.
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Poble en viu
> Per Rosa Torrijos

> El Teatre Bescanó
Un any, 71 funcions i 14.000 espectadors

El mes de febrer passat, El Teatre Bescanó va complir el seu primer any amb un balanç més que
satisfactori. En aquests catorze mesos s’hi hauran representat un total de 71 funcions, i d’aquestes
s’han exhaurit les entrades 23 vegades
Un total de 14.070 espectadors han pogut gaudir de les obres que s’han programat a la sala del teatre des del febrer
de l’any passat, que representen una
mitjana de 200 persones per dia de funció. D’aquesta programació, 23 vegades
es van exhaurir les entrades, i algun cop,
com és el cas de Non solum de Sergi López i les obres que han estat a càrrec de
la companyia bescanonina Alba Nova,
l’organització va haver de programar
més funcions perquè les entrades s’havien exhaurit al cap de poques hores
d’haver-se posat a la venda.
Primer aniversari
Per celebrar el primer aniversari, El Teatre Bescanó ens oferia dos espectacles en
clau d’humor, l’obra guardonada No som
res, de la companyia Xuriguera/Faixedas, i l’espectacle Rua Aire, de la companyia El Retrete de Dorian Gray.
El diumenge, la mateixa companyia El
Retrete de Dorian Gray i el grup Alba
Nova ens van fer gaudir d’una bona estona amb un espectacle curt i una visita
guiada molt ben treballada en què els
personatges bescanonins sortien quan
menys t’ho esperaves i dels racons més
amagats del teatre.
La Beca Primer Acte
ja té guanyador
El mes d’abril passat, en un acte celebrat
a la sala La Planeta de Girona, es va lliurar la Beca Primer Acte a la Companyia
Murtra Ensemble per l’obra Viatge a la
Lluna. L’espectacle guanyador té un
equip de gran nivell, format pel director i
dramaturg Pau Miró, el músic Albert
Guinovart, l’il·lustrador Sebastià Serra i
les animacions de Jordi Caba. Enguany
s’han presentat a la convocatòria 24 projectes teatrals, d’una gran qualitat.
Aquesta beca, que ha estat impulsada
per la Fundació Jaume Casademont, l’Ajuntament de Bescanó, el Festival Temporada Alta i el Teatre Nacional de
Catalunya, pretén incentivar la producció de muntatges de teatre en llengua catalana destinats al públic infantil i
familiar. L’espectacle s’estrenarà dins el
Festival Temporada Alta 2011 a El Teatre Bescanó i posteriorment es programarà al Teatre Nacional de Catalunya.

Els de casa
Dins la programació d’El Teatre cal destacar les obres de les companyies bescanonines. La companyia Alba Nova hi
haurà representat tres funcions: La comèdia de l’olla de Plaute i Entreplats, totes dues amb un magnífic èxit de públic,
i els Pastorets, que ha estat, de segur,
una altra de les funcions més aplaudides,
sobretot tenint en compte que feia cinc
anys que no es representava aquest espectacle nadalenc a Bescanó.
També els músics Toni Pujol i Tati Cervià han representat tres obres dirigides al
públic infantil i familiar, Capsa de curculles, El viatge del senyor Nagata i Bestiari poètic, tres espectacles que
estimulen la creativitat dels nens mentre
gaudeixen de la música.
A més, també hi hem pogut veure la Coral Infantil de Bescanó, amb el divertit
musical Cantata per una tortuga. La Coral Josep Ruhí, els alumnes de l’Escola
de Música de Bescanó i
els alumnes de la
SES La Miquela
també han estrenat aquest espai
per als seus concerts i espectacles.

Algunes escenes de
la ruta guiada i
teatralitzada a
càrrec del grup
Alba Nova.
Fotos: R. T. i
Pere Magrià

El Retrete de Dorian Gray,
el dia de la celebració del
primer aniversari d’El Teatre.
Foto: Rosa Torrijos
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> Per Eva Moreno, del CP Bescanó

El 21 de maig,
Festa del Patinatge a Bescanó

Ja som al mes de maig i enfilem la recta final de la temporada amb un munt de coses per explicar.
Començarem descrivint la brillant trajectòria del grup de xou de les grans, que amb el seu nou
espectacle Lliscant sobre el gel van aconseguir pujar al podi per celebrar la segona posició al
campionat provincial de Girona, la quarta posició al català i revalidar la cinquena posició al
campionat estatal celebrat a Alcoi

Les patinadores vestides de pingüins executant el nou espectacle «Lliscant sobre el gel». Fotos: CP Bescanó

Volem explicar també que, els que estimem aquest esport i en gaudim, enguany tenim un motiu especial per
mostrar-nos un pèl més optimistes pel
que fa a la projecció del patinatge, ja
que per primera vegada hem tingut el
suport de la televisió catalana, que ha
anat emetent el campionat de Catalunya a través del seu nou canal d’esports, Esport3.
Ens fa il·lusió destacar i compartir amb
vosaltres els comentaris realitzats pels

responsables de la retransmissió d’aquest campionat en relació amb el nostre club, definint-lo com un club en
constant progressió, com un club que
madura i que aprèn per ell mateix, i com
un club preparat per donar la sorpresa
en el món del patinatge.
Quan, com a integrant del club, escoltes
aquestes afalagadores paraules per un
mitjà de comunicació com és la televisió, és com si no t’ho acabessis de
creure. Són paraules que ens animen,

Bar - Restaurant

L’ESTANC
NOU
Lloguer de pistes
de tennis

Tel. 972 44 05 24
ESTANYOL
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que ens esperonen encara més a continuar creixent i treballar amb l’esperit
del primer dia.
És per això que, per finalitzar, us volem
convidar a assistir el proper dissabte 21
de maig a un dels esdeveniments que
més ens agrada preparar, com és el nostre festival, la Festa del Patinatge bescanoní, on des dels nens i nenes del
Xulipatí fins a les grans ens faran gaudir
d’una nova exhibició de l’art del patinatge. Us hi esperem a tots!
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El planter del CE Bescanó,
un orgull per a tots!

> Per Joan Ferrer, president del CE Bescanó

No és fàcil trobar un equip de la 1a territorial com el nostre, amb nou jugadors de casa.
Aquest és el resultat del treball fet any rere any, de totes les persones que han passat pel club,
els mateixos jugadors, entrenadors, delegats i directius. Gràcies a això actualment estem
traient un alt rendiment
En el moment en què us escrivim
aquestes ratlles continuem estant
en la 2a posició de la classificació
del campionat, empatats a punts
amb l’equip del Santa Coloma de
Farners. El líder indiscutible i destacat és l’Olot.
Actualment a l’equip juvenil tenim
molts jugadors amb bona projecció
i segur que podran fer el salt al primer equip. També us comuniquem
que les obres de construcció del
nou bar van a bon ritme i creiem
que el podrem inaugurar abans que
acabi la temporada.
Al quadre de sota us enumerem els
jugadors de casa que juguen a primera territorial.

Jugadors del CE Bescanó. Foto: Pere Megrià

NOM

EDAT

POSICIÓ

CLUBS EN QUÈ HAN JUGAT

Abel Pi

24 anys

porter

Penya Bons Aires, Girona i Bescanó

Xevi Quiñones

19 anys

davanter

Base Bescanó i 1r equip

Guillem Garcia

25 anys

defensa

Coma-Cros, P. Bons Aires, Salt, Riudellots i Bescanó

Marc Horta

22 anys

defensa

Base Bescanó i 1a territorial

Jordi Carreras

31 anys

migcampista i capità de l’equip

Base Bescanó, Vilobí, Cassà, 1r Bescanó, entre altres

Albert Llach

26 anys

migcampista

Base Bescanó, Cassà, Amer, 1r equip Bescanó

David Seriñà

19 anys

davanter

Base Bescanó, Girona i 1r equip Bescanó

Sergi Jiménez

21 anys

migcampista

Base Bescanó, 3a regional Bescanó i 1r equip Bescanó

Pere Bagué

21 anys

davanter

Base Bescanó, P. Bons Aires i 1r equip Bescanó
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> Per l’equip docent

> SES La Miquela

Els alumnes creen el seu
propi instrument
Els nois i noies de primer d’ESO busquen nous sons a través de
tallers que pretenen estimular la creativitat i la interrelació entre
els joves i la gent gran
Volem presentar l’experiència didàctica
que s’ha dut a terme amb els alumnes de
primer d’ESO de la SES La Miquela.
La secció d’educació secundària de Bescanó té un PEC (projecte educatiu de
centre) que, entre altres aspectes, dedica una part del seu currículum al treball
per projectes. Uns projectes que intenten potenciar aquella part curricular que
considerem que quedaria coixa si només
es treballés de forma tradicional.
Un dels projectes que hem dut a terme
aquest curs a primer d’ESO és Els joves
luthiers, que neix per cobrir mancances
en el desenvolupament creatiu de l’adolescent que al nostre entendre tindria si
seguíssim fil per randa el pensament i la
metodologia tradicionalista.
En aquest sentit, a través d’aquest projecte, ens hem marcat els següents objectius: en primer lloc, estimular la
creativitat dels nostres alumnes; en segon lloc, potenciar àrees sovint menyspreades com ara la música i l’educació
visual i plàstica, tot lligant-les interdisciplinàriament amb altres àrees implicades en aquest projecte com ara el català,
el castellà, l’anglès i la tecnologia; i, per
acabar, fomentar la interrelació, a nivell
de poble, entre nois i noies de diferents
edats i entre aquests i la gent gran.
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Qualsevol experiència educativa persegueix, en el fons, un objectiu principal:
la motivació per l’aprenentatge. Per
aconseguir-ho, caldrà adaptar-se a un
context i a un temps determinat, comptant sempre amb la participació activa
dels alumnes que volem convertir en
protagonistes d’un aprenentatge que formarà part del seu equipatge de vida.
L’experiència de crear nous sons
Els alumnes des de les diferents àrees
implicades en el projecte han treballat
aspectes com ara classes d’instruments,
els noms (en tres llengües), el funcionament, aspectes tècnics...
Un cop treballats aquests coneixements
previs, es va fer la projecció d’uns vídeos
explicatius sobre el procés de construcció d’instruments, dels materials emprats i de les seves característiques.
A continuació es va iniciar un debat i
posterior oferiment de crear un instrument musical, seguint les pautes descrites a continuació:
1. Disseny i construcció d’un instrument. A partir d’un esquema, l’alumne busca els materials necessaris i
planifica els aspectes tècnics per a la seva construcció.

Els alumnes exposant els instruments
realitzats. Fotos: SES Miquela

2. Gravació d’imatges i vídeos explicatius. Treball on es detallen els
passos que cal seguir per a la construcció de l’instrument musical.
3. Edició d’un vídeo. Amb l’ajuda
d’un editor de vídeo, l’alumne edita els
clips de vídeo per crear el recurs audiovisual del seu treball.
4. Traducció a l’anglès. Traducció a
l’anglès de les principals instruccions
subtitulades.
5. Exposició dels instruments al
Casal d’Avis de Bescanó. Al llarg del
mes de març, s’hi van exposar els instruments i projectar els treballs realitzats.
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> Per les educadores

> Llar d’infants Bescanó Nins

> La Biblioteca

Festes i més festes...

Hi havia
una
vegada...

El tió vàrem anar a buscar;
cada dia li donàvem menjar
i, després de cagar,
a la muntanya va tornar.

A la Biblioteca de Bescanó
aquests mesos hem
continuat amb les
activitats habituals. Hem
tingut moltes connexions
a internet i molts préstecs,
sobretot de lectura lúdica.
Actualment el servei més
sol·licitat és el treball amb
ordinadors: cada tarda
tenim molts usuaris
connectats
Mireu quins pares més trempats
que la llar ens van engalanar.

També continuem oferint les sessions de contes infantils, per introduir els més joves a la lectura.
Aquests mesos d’hivern hem tingut
una gran participació. Ara, amb
l’arribada de la primavera, vam
programar les sessions següents:
11 de març: Contes de prínceps i
princeses amb l’Elena Ballester
25 de març: Contes d’animals amb
Va de Contes
15 d’abril: Aixiis!! Una primavera
plena de contes amb l’Elena Ballester
6 de maig: Xip-xap! Contes de l’aigua amb la Pepa Llobet
Esperem que ens vulgueu acompanyar visitant la nostra biblioteca
per al que necessiteu: llibres de lectura, llibres de consulta, sessions de
contes, connexions a internet, préstec de DVD i CD, lectura de premsa i revistes, etcètera.

Quina gran festa vàrem celebrar
quan el Senyor Carnestoltes ens va visitar.
Fins aviat!

La Pilastra us convida a publicar les
vostres fotos d’aniversari, naixements i
altres esdeveniments. Perquè puguem
publicar la vostra efemèride, cal que envieu el text i una foto a l’adreça: bescano@gmail.com. Caldrà adjuntar-hi un
permís patern si els nens que surten a
la imatge són menors d’edat.
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> Per l’AMiPA

> AMiPA

Sortida al Cim d’Àligues
El diumenge dia 3 d’abril, a les 10 del matí, van sortir dos autocars de la plaça de les Nacions. El
destí era el poble de Sant Feliu de Codines i l’objectiu, el Cim d’Àligues
Entre els dos autocars hi havia una vintena de famílies que estàvem disposades
a passar el dia gaudint de l’espectacle
del centre Cim d’Àligues.
Cap a les 12 del migdia vam arribar al
lloc i allà ens vam ajuntar amb unes
quantes famílies més que havien decidit
agafar el seu cotxe particular. Un cop
reagrupats tots els que veníem de l’escola de Bescanó, vam entrar al recinte.
La visita constava de dues parts: la primera part es basava en una visita guiada per la zona de les gàbies, amb
explicacions de cada rapinyaire. Aquesta la vam fer a dos quarts d’una. La segona part era l’exhibició de vol de

diverses aus que tenen al centre. Aquesta última la vam fer tot just acabada la
primera part, cap a la una del migdia.
En la visita guiada vam poder sentir coses molt interessants de les rapinyaires
i dels seus costums, així com de les que
són autòctones, i ens van ensenyar com
es poden diferenciar les espècies, entre
altres coses. En l’exhibició tothom va
gaudir de l’espectacular vol d’una òliba,
d’un duc, d’una impressionant àliga de
cap blanc, alguns falcons, aligots, carronyaires i un voltor immens, i per acabar
l’espectacle va culminar amb l’exhibició
de vint milans negres que ens van
acompanyar la resta del dia.

A més dels ocells, també vam tenir la
sort que el temps va ser esplèndid i tota
la part del vol es va veure perfectament.
Després de l’espectacle ens vam distribuir per les diferents zones de pícnic, on
vam poder dinar en plena natura.
Un cop feta la sobretaula, els nens i nenes van poder jugar a les instal·lacions
del mateix centre i cap a quarts de cinc
ja pujàvem als autocars per tornar cap a
Bescanó, on vam arribar a les 7 de la
tarda.
I després d’aquesta magnífica sortida,
ens disposem a preparar la fira de l’intercanvi!!

Un aligot comú i una àliga a punt per volar. Fotos: AMiPA

> Pels monitors

> Bibliojocs

Arriba la primavera
La primavera també ha arribat a la Bibliojocs i les parets s’han omplert de dibuixos i colors de tots
els temes que hem treballat aquest darrer trimestre
Ens hem llepat els dits descobrint diferents gustos d’aliments i decorant pastissos. Hem après més curiositats sobre
els animals i els hem representat amb
els seus sons i fent mímica. També ens
hem convertit en pastissers, paletes, arquitectes, perruquers, modistes, artistes
i un munt d’oficis més.

activitats i tallers.

I aquest mes que acabem d’estrenar
som indis! Farem la dansa del sol, el joc
de pistes del gran Jefe indi i moltes

Continuarem compartint i aprenent
a través dels jocs fins al final del curs
escolar.
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Alguns dies gaudim del bon temps i
sortim a jugar a pilota i a córrer al
parc de davant del pavelló.
Els divendres que hi ha contes a la
biblioteca, hi anem i deixem volar la
nostra imaginació en mons màgics.
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> Per les educadores

> Llar d’infants El Carrilet

I per carnestoltes,
un gran circ de
pallassos!
Durant aquests mesos, a la Llar d’Infants hem
viscut amb molta gresca i alegria el carnestoltes
Al gener, van venir uns representants de
Ses Majestats els Reis, els patges reials,
que van recollir les cartes dels nens i nenes amb els seus desitjos. Com cada any
des que vam inaugurar la llar, també
vam fer el tercer taller de fanals amb els
pares i mares dels nens. I, també com
cada any, va ser tot un èxit. I ens vam
poder conèixer millor pares, mares i
educadores.

Al mes de febrer va arribar el senyor
Carnestoltes, que ens va fer una visita
inesperada. Ens va portar pintures i material perquè poguéssim jugar i fer xerinola tota la setmana; a més a més, ens
va donar ordres per a tota la setmana:
cada dia havíem de fer o portar una cosa determinada, com ara dur una sabata diferent de l’altra, la cara pintada...
Vam riure molt i molt veient-nos tots
ben disfressats.

I arribat el divendres de carnaval, El
Carrilet semblava un gran circ, tot ple de
pallassos! Aquesta disfressa l’havíem fet
entre tots amb cartolines, gomets de colors i paper. A la tarda vam celebrar tots
plegats el fi de festa amb una berenada.
Ara ja queda poc perquè aquest curs
acabi, però tot i així ens esperen un
munt de sorpreses abans d’arribar a les
vacances d’estiu.

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

Segueix-nos!
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> Pels alumnes de cicle inicial

> CEIP Doctor Sobrequés

Excursió a Banyoles
Els nens i nenes de cicle
inicial hem anat d’excursió
a Banyoles.
Al Museu Arqueolític vam
veure fòssils, ossos i ullals
molt grans de mastodonts
(un tipus de mamut), cranis
de felins amb dents de
sabre i un fèmur gegant
d’hipopòtam, entre altres
coses
Totes aquestes restes van ser trobades a
Banyoles.
També vam fer de paleontòlegs. Havíem
d’excavar amb espàtules i pinzells i vam
trobar restes que havíem d’anotar i mesurar en una fitxa. Va ser molt entretingut i divertit.
També vam visitar el poblat neolític de la
Draga on hi havia unes cabanes fetes
com les que feien els homes del neolític.
Vam veure el sílex, que és una pedra no
gaire dura però que talla molt. La feien
servir per fer eines i ganivets. Les destrals eren fetes amb una pedra molt més
forta.
Una eina es deia aixa i servia per fer forats a la fusta. I els monitors ens van deixar tirar llances. Del nostre grup, el nen
que va arribar més lluny amb la llança va
ser en Mohamed.
Els bols que feien els homes i dones del
neolític eren de ceràmica i també de fusta. Si un arbre tenia un bony, el tallaven
i l’aprofitaven per fer-ne un bol. I l’arbre
no es moria. Nosaltres vam fer fang i ens
el vam emportar a casa.
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Els nens i nenes fent diferents tallers.
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> Pels alumnes

> CEIP Doctor Sobrequés

Menjar bé, menjar fruita i verdura
A l’escola sempre intentem que els alumnes siguin conscients de la importància de menjar
saludablement. Per aquest motiu cada any dediquem unes jornades a les fruites i les verdures, dos
tipus d’aliments imprescindibles en la nostra dieta i que ens aporten les vitamines necessàries per al
dia a dia. Us transcrivim els escrits que han realitzat dues alumnes de sisè, la Clàudia i la Sara. Elles
ara ja ho tenen clar, i vosaltres?
Alimentació sana i saludable!
L’alimentació és una funció bàsica per
als éssers vius, però hem d’aprendre a
alimentar-nos com cal.
La bona alimentació també és important, perquè evita malalties i, si no tenim
sobrepès, podem viure més anys.
També cal fer esport, això és molt important.
Si no tenim una bona alimentació la vida pot ser més curta, i de vegades el nostre estat d’ànim és pitjor.
Seguidament, la resposta a la pregunta
que alguna vegada segur que t’has formulat!!:
Hem de menjar només fruites i verdures? Les fruites i les verdures tenen nutrients imprescindibles
per estar sans, però no vol dir
que només hàgim de menjar això.
Com tot, no podem menjar només fruites i verdures, ja que necessitem
altres nutrients per poder
viure sans.
Podem menjar llaminadures, pastisseria industrial? En realitat sí que
podem menjar llaminadures
i pastisseria industrial. Però
no excessivament, perquè cau-

sen molts problemes a les dents, fan
apujar el colesterol i ajuden al sobrepès.
Se’n pot menjar un dia a la setmana i algun cop el cap de setmana, però no més.
Clàudia Barrera Piñeiro – 6è B

Sí a les dietes equilibrades!
Jo crec que menjar sa és una necessitat
perquè si no mengéssim sa la majoria de
les persones serien obeses, anorèctiques
o podrien tenir diferents tipus de malalties. Si no mengem sa, no tindrem prou
energia per córrer, per jugar, per saltar...

De fruita també n’hem de menjar; si no,
ens sentiríem cansats i estaríem de mal
humor. La fruita conté molta vitamina
C, especialment la taronja. Si no en
mengéssim, el nostre cos notaria que
ens falta alguna substància.
Però menjar sa no vol dir només menjar
fruita o verdura, perquè molta gent s’ho
pensa; també hem de menjar carn, peix,
ous (porten proteïnes), llegums (porten
ferro), blat (té hidrats de carboni). La
pasta és feta de blat i tots els esportistes,
com per exemple els futbolistes, mengen pasta per dinar perquè els hidrats
de carboni donen energia. Però això no
vol dir que de tant en tant no puguem
menjar pastisseria industrial, llaminadures... Es recomana que com més poc
millor, però un cop per setmana no fa
mal a ningú.
Si regules la teva dieta i menges una mica de tot, no et farà mal; però, en canvi, si menges cada dia el mateix,
llavors corres el risc de posar-te
malalt.
Jo estic a favor de la
fruita i la verdura, però
no estic en contra de
les llaminadures, la
pastisseria industrial...
Sara Llach Margarit
- 6è B
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Escrivim... sobre l’embotit!
Amb motiu de la Fira de l’Embotit, els alumnes de l’escola van escriure contes i textos en què el tema
era l’embotit. Us transcrivim els escrits que han realitzat tres alumnes de sisè, Pere Bartomeu,
Martí Vall i Cristina Masachs. Durant la fira es van exposar els treballs al parc de l’Ajuntament
El porc
Nom científic: Sus domesticus.
Família: Suids.
Descripció: Mamífer de cos arrodonit
que fa 1-1,5 m de llarg. Té el morro allargat amb la punta plana per on es veuen
els forats del nas. Té les potes curtes; cada pota té quatre dits però només dos toquen al terra. La pell és gruixuda i
normalment rosa i amb taques fosques,
tot i que s’han donat casos de porquets
de color blanc amb taques negres.
Alimentació: És omnívor. Menja cereals,
fruites, verdures i restes d’aliments. Normalment els porcs de granja mengen
pinso que conté tot el que necessiten.
Reproducció: La femella, la truja, està
embarassada durant unes 16-17 setmanes i pareix entre 6 i 14 cries, anomenades garrins.
Hàbitat: Els porcs es crien en granges especialitzades. Els porcs senglars, al contrari, viuen en llibertat.
Costums: Acostumen a rebolcar-se pel
fang per eliminar els paràsits.
Altres informacions: Els porcs van ser
domesticats fa 7.000 anys. Segurament,
els porcs salvatges s’acostaven als poblats
a menjar les restes de menjar.

Els agricultors els van caçar per menjar i
així els van començar a criar per menjarse’ls. La carn es menja fresca o en forma
d’embotits; dels greixos se’n fa mantega.
La pell s’empra per fer sabates, maletes i
guants, i dels pèls se’n fan raspalls.

El granger va quedar tot parat quan va
veure el que havia passat, va anar al magatzem i va llançar una maledicció a tots
els pernils màgics.

Un dels productes més apreciats és el
pernil.

I des d’aquell dia ningú ha tornat a entrar en aquella granja i amb el temps
fins i tot la gent ha oblidat el camí que hi
anava.

Pere Bartomeu Vilaplana – 6è B

El lladre d’embotits
Diu una història que fa molts i molts
anys en una granja de la rodalia de Bescanó feien uns pernils màgics que et concedien un desig. Per comprar un
d’aquells pernils s’havia de fer hores i
més hores de cua, però la gent es conformava perquè sabia els avantatges que en
podria treure.
I ja se sap, quan hi ha una cosa valuosa,
hi ha algú que la vol robar.
Una nit d’estiu un lladre va sentir que
feien uns pernils màgics en aquella
granja i quan tothom dormia hi va entrar, va agafar tots els pernils que va poder i, cames ajudeu-me, se’n va anar a
casa seva tan de pressa com va poder.

L’endemà, quan el lladre va anar a menjar-se un pernil, va quedar petrificat.

Si un dia véns a Bescanó i veus una granja amb porcs pel seu voltant, vés amb
compte i no temptis la mala sort, no fos
cas que hagis trobat la granja màgica i et
quedis petrificat!
Martí Vall Oliveira – 6è B

La caseta de carn de porc
Una vegada hi havia uns nens que es
deien Marcel i Marc. Era a l’estiu i s’estaven avorrint tancats a casa. En Marc
rumiava què podien fer i, de sobte, va dir:
– Tinc una idea: podríem fer una caseta!
– Quina bona idea! Però de què la farem?
– De carn de porc!
I dit i fet, van anar a comprar molta carn
de porc: botifarres, fuets, pernil, llom,
salsitxes, cansalada...
Van començar posant la cansalada i el
llom una sobre l’altre.
Després van fer el mateix amb l’altre
menjar, fins a arribar a tenir feta una caseta que, un cop acabada, van pintar de
tots colors.
Va quedar molt xula i molt original!
Feia tan bona olor, que et venien ganes de menjar-te-la!
Van estar-hi jugant molta estona i
molts de dies, i quan s’acostava l’hora de berenar i tenien gana, només havien d’allargar la mà i podien triar la
menja més fina per apagar el rau-rau de
l’estómac.
Llàstima que amb el pas del temps la
carn es va acabar i es van tornar a quedar sense lloc on poder jugar!
I conte contat, ja s’ha acabat !!!!
Cristina Masachs Serarols – 6è B
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Joan Figueras i Soler – 1917

> Per la Rosa Torrijos. Fotos d’Ester Rubirola

> En Joan
Nascut a Girona, el 16 de novembre de 1917.
Fill de Pere i Maria Soledat.
Es va casar amb la Pilar Roig de la Bisbal i va tenir una filla, l’Elisa, que li ha donat dos néts,
l’Albert i l’Íngrid. Ell volia ser fuster, però a casa no ho van veure bé i va haver de seguir l’ofici del
pare, que era lampista. Va anar al front i a camps de treball durant la guerra. Li agrada molt
caminar i jugar a escacs.
A en Joan la vida el va obligar a fer un ofici que no li agradava; per tant, quan li va arribar la
jubilació, va estar molt content de deixar la feina. Quan ell i la Pilar es van casar, van venir a
viure a Bescanó. I el primer habitatge que van ocupar va ser al carrer Major. Més tard, es van
instal·lar en una casa del Patronat.
Quan toquem el timbre ens sorprèn que
sigui el mateix Joan que ens obri la porta. En Joan encara viu sol amb el seu fidel amic, l’Espai, un gosset molt juganer.
Ens rep en una de les petites cases del
Patronat. La sala està decorada majoritàriament amb peces de fusta, brodats, maquetes de vaixells i quadres de punt de
creu que ell mateix ha fet.

Mentre en Joan seu al sofà amb els
seus ulls blaus intensos i unes faccions
envejables per la seva edat, els records
de la seva infantesa van sorgint sense
cap esforç.
Va néixer a Girona ciutat. El seu pare, en
Pere, era lampista i tenia una empresa
prop del carrer de la Força. Amb el seu
germà, en Josep, que era quatre anys

més gran que ell, anava a escola als Maristes de la Mercè. «El que més recordo de l’escola era l’hora del pati.
Jugàvem a guàrdies i lladres i a
futbol com els nens d’ara. Al pati hi
havia una paret alta que donava al
que em penso que eren els jardins
del Casino dels Senyors. A vegades
se’ns hi penjava la pilota i tots a l’u-

Joan Figueras i Soler – 1917
na cridàvem: “Tireu la pilota, si us
plau! Tireu la pilota, si us plau!”,
fins que havíem de tornar a la classe. A vegades ens la tornaven rebentada i altres vegades ni ens la
tornaven».
A en Joan no li agradava gaire estudiar i
el seu germà només tenia feina a empipar-lo. «Ui, a mi m’empipava molt
estudiar, no m’agradava pas! Quan
havia de fer treballs a casa al vespre, no els feia perquè el meu germà era un empipador i no em
deixava fer-los. Quan ho explicava
als pares, no em creiem, perquè tot
el que feia en Pere era ben fet, i jo
res, no servia per a res per a ells, i
per això anava a escola sense haver fet els deures».
En Joan era un home de vida, li agradava tot el menjar, però el que més li agradava era l’escudella que feia la seva mare,
la Maria Soledat. «Abans del 36, si
treballaves no et faltava res. A casa
cada dia menjàvem escudella i
carn d’olla i els diumenges arròs o
macarrons. Després, amb la guerra, tot va canviar. Mira que en vam
passar, de gana!». Un dia els pares li
van preguntar què volia fer de gran i ell
de seguida va respondre: «Fuster, vull
ser fuster», però el pare li va dir que els
fusters no es guanyaven gaire bé la vida,
així que es va conformar sent lampista.
Va seguir l’empresa del pare amb el seu
germà com a soci. «Va ser un desastre per a mi. Només treballava jo,
el meu germà no feia res. Em van
trencar totes les il·lusions perquè
jo volia ser fuster, per això sempre
que podia feia coses de fusta».
Durant la guerra va estar al front a Lleida, i allà el van fer sergent. «Quan

érem a les trinxeres a vegades ens
atacaven i els trets dels meus companys em deixaven sord, i ara quasi no hi sento gens». Després es van
anar desplaçant cap a Aragó. «Vàrem
arribar fins al pla de Zarlete; allà
van tocar retirada, però no ens van
agafar. Després de molts dies i
com que no vèiem cap sortida, ens
vam haver d’entregar». A en Joan i
la resta de soldats els van portar a camps
de concentració, primer a Deusto, a la
Universitat de Bilbao, i després a Burgos.
«Aquella gent no estava de romanços: si sorties massa al balcó, et fotien un tiro». Finalment va acabar a
Las Casetas, prop de Saragossa, en un
camp de treball, on l’ofici de lampista li
va permetre no haver de treballar tant
com els altres. Es dedicava a fer els silenciadors dels cotxes: «Em demanaven
que cada dia fes entre un o dos silenciosos; si tenia ganes de treballar, en podia fer fins a tres o
quatre, i si en feia de més els amagava i quan no tenia ganes de fer
res posava els que ja tenia fets sobre la taula i ja està».
Quan el van deixar marxar encara li quedava complir el servei militar. En Joan va
fer la mili a Lleida. Allà va conèixer un
noi que el va engrescar a escriure cartes
a una noia de la Bisbal. «Em penso
que era ell que li volia escriure, però no gosava i em feia escriure a
mi». La Pilar li va respondre les cartes i
en Joan al cap d’uns mesos es va fer una
foto a Saragossa i l’hi va enviar. «Ella
em va enviar una foto i vaig pensar
que era massa maca, era molt negra!». Va sol·licitar un permís i va arribar a la Bisbal amb autobús. «Vaig
anar a casa seva i semblava una
barraca. Em van dir que feia de

modista a les Voltes i m’hi vaig arribar, però vaig pensar que els
amos no estarien gaire contents si
li feia perdre temps i vaig esperarme que sortís. Quan va sortir i me
la vaig mirar bé, vaig veure que sí
que era molt guapa». Es van casar i,
com que no trobaven cap pis a Girona
van venir a viure a Bescanó. Primer es
van estar en un pis de lloguer al carrer
Major, on va néixer l’Elisa, la seva filla.
Quan van poder es van comprar una casa del Patronat.
Quan a en Joan li va arribar la jubilació,
va ser com una alliberació: per fi podia
deixar la feina de lampista i es podia dedicar a fer treballs de fusta. Com que li
agradaven molt els escacs, va fer uns taulers amb les peces de grans dimensions.
«Sempre m’ha agradat jugar a escacs, anava a jugar a Salt. I quan
tenia 82 anys vaig muntar un club
d’escacs a Bescanó, però no va durar gaire. Com que coneixia gent
que hi jugava, fèiem les partides
per correspondència, perquè llavors no hi havia ordinadors. Fins i
tot vaig quedar segon d’Espanya».
Sempre li ha agradat molt caminar:
abans cada dia feia 28 quilòmetres.
«M’arribava fins a Estanyol i després feia tot el volcà de la Crosa
fins al Pla dels Sots, a Salt. Hi anava cada dia, però amb l’artrosi ho
vaig haver de deixar estar».
La Pilar, la seva dona, va morir fa uns
anys d’una malaltia coronària. En Joan
es va entristir molt, però mai ha perdut la
vitalitat ni les ganes de viure, tot al contrari: encara ara, cada matí el podeu veure anant a esmorzar a El Bescanoní o
passejant amb el seu gos.

Josepa Torras i Feliu – 1918-2010

> Per la Rosa Torrijos. Fotos d’Ester Rubirola

> la Pepa
Nascuda a Bescanó el 5 de març de 1918
Era filla del matrimoni entre en Baldiri i l’Esperança i la gran de tres germans.
Es va casar amb en Josep Porcell i Talleda i van tenir una filla, l’Esperança. Després va tenir tres
néts: l’Esperança, en Francesc (en Franc) i la Raquel.
Sempre havia viscut al poble.
La Pepa era un cul inquiet, sempre havia treballat molt, i als 92 anys encara anava a treballar als
horts que tenia a prop del Ter. Havia sabut combinar la feina de la fàbrica amb la venda de conills i
gallines. A mesura que parlaves amb ella, t’adonaves que sempre estava disposada a ajudar a tothom, els veïns, els amics i sobretot la seva filla. La seva filla, l’Esperança, quan havia tingut contratemps, sempre havia pogut comptar amb la seva mare. De fet, l’Esperança reconeix que sort n’havia
tingut d’ella, que es va fer càrrec de tot quan havia estat malalta.
La Pepa va néixer en una casa de poble
al barri vell de Bescanó, a can Torra.
Els seus pares van tenir molts fills, però només en van sobreviure tres: la Josepa, en Josep i la Lola. «De germans
en vam ser una bona colla, però
es morien, i només en vam que-

dar tres. A mi i al meu germà ens
van posar el mateix nom, a mi Josepa i a ell Josep, però a mi tothom em diu Pepa o Pepeta».
A l’escola anava allà mateix a tocar de
can Torra i ens explicava que a l’hora

de pati menjava pa amb xocolata. De
ben petita acompanyava l’avi a l’hort a
plantar i recollir blat de moro. «Recordo molt bé com l’avi m’agafava la mà fins a arribar a l’hort.
Només tenia set anys i ja plantava
el blat de moro! Abans tot eren
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camps, Bescanó era molt diferent. Només hi havia quatre cases al barri vell i la resta eren
cases de pagès, quatre a Santa
Anna, quatre més a Sant Sebastià, algunes al camí d’Estanyol, el
Raval, cal Ferrer Pagès i para de
comptar».
Quan era jove li agradava anar a ballar
als pobles del voltant i a vegades anava
a Girona. «M’agradava anar a ballar a Estanyol perquè sempre hi
havia bones orquestres i altres
vegades feien ball amb un gramòfon. Llavors hi havia molt jovent
a Estanyol i venien joves de tots
cantons. Això sí, quan tocava el
toc d’oració, tots cap a casa. Ara
el jovent és diferent, dormen de
dia i surten de nit».
Durant la guerra la Pepa va passar
molta por. En aquell moment vivien a
can Torra amb una altra família de Girona que eren molt amics. «Aquests
amics van agafar por i van anar a
viure a can Viader. Quan venien
les bombes, ens posaven un tros
de ferro a la boca perquè el soroll
ens podia fer mossegar la llengua».
Passada la guerra va conèixer en Josep
Porcell, que treballava a la Coma Cros,
i es van casar quan la Pepa tenia 23
anys. Només feia dos mesos que se li
havia mort la mare. «Em vaig casar
el mateix any que es va morir la
mare. Ella es va morir al maig i
nosaltres ens vam casar al juliol,
el dia de Sant Jaume, i no estàvem de gaires celebracions. Vam
viure un temps més a can Torra.
Allà va néixer la meva filla, l’Espe-

rança. Al cap de pocs anys el meu
germà es va casar i li vam deixar
la casa i vam venir a viure aquí, al
carrer Major». De viatge de nuvis
van anar a València.
La Pepa sempre ha fet de pagesa i venia
conills a la gent de poble, però va treballar un temps a la fàbrica. «Abans
de casar-me treballava a la Grober, primer a la borra o fent paquets. Però llavors no t’agafaven
la nena a col·legi fins als set anys,
i vaig haver de plegar. Sempre he
fet les feines de casa i m’he cuidat
de l’hort i el bestiar. Tenia conills
i gallines, al principi per a nosaltres, però vaig anar augmentant i
sempre en tenia una cinquantena
per vendre i la gent me’n comprava. Em deien la Pepa dels conills.
Fèiem el que convenia a l’hort, als
camps, i anàvem al bosc».
Més tard va tornar a treballar a la fàbrica durant vint anys més, sense deixar mai les feines del camp i el bestiar.
Quan la Pepa tenia 57 anys, a la fàbrica
van decidir jubilar els que tenien 58
anys. «Vaig dir-li a l’encarregat:
“Quina llàstima, ara m’hauré
d’esperar als 60”, però, ves per
on, estava apuntada a la llista, i
quan vaig complir els 58 anys em
van jubilar».
En Josep havia estat flequer de jove i a
casa sempre pastava el pa i el fornava.
«Jo me’ls menjava tots, però el pa
d’en Josep per mi era el pa més
bo de tots». En Josep es va morir
quan tenia 80 anys.
Tan bon punt vam acabar aquesta entrevista, la Pepa es va aixecar de la bu-

taca perquè ja feia estona que no estava còmoda. Massa estona quieta per a
una persona tan activa. Ens va ensenyar el pati i l’hort de casa on abans hi
havia les conilleres i on ara queda un
hort petit, perquè el nét, en Franc, hi
havia aixecat una casa moderna. No
se’n va poder estar: abans d’acomiadar-nos ja estava feinejant. Era una dona vital.
Tot i que el meu pronòstic era que la
Pepa viuria molts anys perquè era una
persona molt activa, ens va deixar fa
uns mesos. Però segur que, sigui on sigui, té el seu hortet i els seus conills
molt ben cuidats.
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L’Anna Coll
fotografiada al seu
pis de Bescanó.
Foto: Ester Rubirola

> Per Rosa Torrijos

> Anna Coll i Rius

La propera fita, el postdoctorat!
Anna Coll i Rius va néixer a Bescanó el 21 d’abril de 1980. L’Anna és filla d’en Joan Coll de can
Balandram i de la Monserrat Riu, i té una germana, la Nuri
La filla gran de can Balandram sempre ha estat una bona estudiant. De ben petita ja li agradaven totes
les assignatures, sobretot les relacionades amb les matemàtiques i la biologia. En canvi, reconeix que
fer redaccions era, per a ella, una creu, i sempre les deixava per a l’últim dia.
Actualment l’Anna, amb poc més de 30 anys, és llicenciada en biologia (2002), llicenciada en ciència i
tecnologia dels aliments (2004) i doctorada en biotecnologia (2010). Durant aquests anys ha obtingut
diverses matrícules d’honor i tres beques per realitzar estades curtes de recerca a diferents
universitats europees. Ara, aquesta jove s’ha marcat una nova fita: treure’s el postdoctorat.
L’Anna recorda amb molta alegria la seva etapa escolar a Bescanó, sobretot
quan anava amb la Neus, la seva cosina,
i la seva germana, la Nuri, a peu fins a
l’escola. Un altre bon record són les estones de pati, on, si tenien sort i els nens
les deixaven, podien jugar a futbol; si
no, saltaven a corda, jugaven a bales o a
acuit a amagar. Com molts infants, s’es-

perava el Nadal i la nit de Reis amb
molta il·lusió.
A casa sempre han treballat el camp;
per tant, als estius li tocava ajudar una
mica a l’hort, cavar patates o posar canyes a les mongeteres, i diu que sempre
feia morros quan el seu avi li encomanava aquestes tasques perquè el que volia era anar a banyar-se a la piscina del

poble amb els seus amics.
Un cop acabada l’escola se’n va anar a
cursar el batxillerat a les Carmelites de
Girona, on la seva mare feia de mestra.
El COU el va fer a l’institut Salvador Espriu de Salt i va acabar el curs amb matrícula d’honor.
Segueix a les pàgines 28 i 29>>
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Diu que no ha volgut seguir la feina del
pare perquè troba que és massa dura. En
canvi, quan li pregunto si arribar a ser
doctora en biologia li ha suposat molt
d’esforç, em respon que no. Tot i que les
èpoques d’exàmens són feixugues i hi ha
hagut de dedicar moltes hores, reconeix
que s’ho ha passat d’allò més bé.

vivint a Bescanó és un dels seus plans de
futur, perquè diu que li agrada molt la
gent i el fet que estigui envoltat de tants
espais naturals. L’únic inconvenient que
troba és la carretera que va a Girona.
Considera que hi ha massa trànsit i que
es triga massa a arribar a lloc.

El primer any de carrera va ser un gran
canvi. Un cop a la Universitat de Girona
es va trobar companys amb les mateixes
inquietuds, les mateixes aficions. En definitiva, gent que parlava el mateix llenguatge i que duia el mateix estil de vida.

«M’agradaria seguir
vivint a Bescanó,
no m’imagino el meu
futur en cap altre lloc»

Es va llicenciar en biologia, però va decidir seguir estudiant una segona carrera,
aquest cop de dos anys: ciència i tecnologia dels aliments. Poc abans de llicenciar-se, una de les seves professores li va
proposar un projecte que podia desenvolupar a la UdG. Aquest contacte amb
els laboratoris sumat a la seva inquietud
la va engrescar a seguir estudiant fins a
treure’s el doctorat en biotecnologia. Durant el doctorat va tenir la possibilitat de
fer estades de pocs mesos en universitats
europees: a No-ruega, a la República
Txeca i a França. Aquesta experiència en
altres universitats li va agradar molt, sobretot perquè va conèixer gent de diferents països i perquè li encanta viatjar.
L’últim viatge que ha fet ha estat als Estats Units, als parcs naturals de Glacier i
Yellowstone.
Però no tot és estudiar: a l’Anna li agrada fer esport, com ara esquiar i jugar a
voleibol. I sempre troba el moment per
quedar amb els amics o llegir una bona
novel·la.
L’Anna desitja que el seu futur professional el pugui desenvolupar aquí, a Catalunya, perquè per a ella és important
tenir la família a prop. Poder seguir
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Quin record tens de l’escola de
Bescanó?
De fet el meu primer record és de la
guarderia amb la senyoreta Teresa i la
Maria Àngels, allà on ara hi ha el safareig. També tinc molt bon record dels
mestres del cole. Em fa gràcia que, a vegades, quan faig classes de reforç a la
mainada, em parlin dels mateixos professors que vaig tenir jo: en Ramon, la
Maria... La veritat és que és una època
que la recordo amb molta felicitat.
Així, quan vas anar a les Carmelites, et vas separar dels teus companys, no?
Sí, però de seguida vaig fer amics. Per això durant molt temps potser vaig tenir
més tendència a anar cap a Girona.
Sempre has tingut clar que volies
ser biòloga?
Vaig tenir clar que havia de fer alguna
branca de ciències, però vaig dubtar entre farmàcia i biologia. A casa, tot i que
sempre m’han donat suport, em deien
que estudiés medicina, que tindria més
futur i més sortides professionals. Però
jo volia fer investigació.

Ha estat molt dur fer dues carreres?
El primer any potser sí que va ser més
dur, perquè a mi m’agrada la biologia
però la part més de laboratori i molecular, però el primer any estudies moltes
altres coses. Vaig tenir unes notes més
baixes de les que solia treure. La resta
d’anys no em va costar especialment, només les èpoques d’exàmens, en què tens
més pressió.
I hi ha moltes sortides per a una
biològa jove?
A Catalunya no gaire. Hi ha pocs laboratoris que necessitin investigadors, perquè la plantilla és molt jove i quasi no es
creen nous llocs de treball. Mentre estudiava vaig fer pràctiques en un empresa
gironina que es dedica a anàlisi d’aliments i aigües, però vaig pensar que fer
sempre allò tampoc m’interessa, i per
aquest motiu vaig decidir seguir estudiant i fer una segona carrera. També
em vaig treure el CAP (certificat d’aptitud pedagògica) perquè, si no em podia
dedicar a la investigació, almenys així
podria dedicar-me a la docència.
Per tant, a Catalunya som capaços
d’apostar pels joves que volen fer
investigació però no de crear llocs
de treball en aquest camp?
No sé per què passa això, però un cop
acabes el doctorat s’obliden de tu. És
més fàcil trobar feina a l’estranger que a
casa. Tot i que existeixen empreses tant
públiques com privades que es dediquen
a investigació, costa molt entrar-hi. Per
tant, hem d’acabar anant a fora.
En canvi a l’estranger els investigadors catalans estan molt ben valorats, no?
Sí, molt més, i això que és la Generalitat

L’entrevista
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L’Anna Coll i Rius. Fotos: Ester Rubirola

la que et paga els estudis de recerca i investigació. Obtens beques que són com
contractes laborals i et paguen la matrícula del doctorat, però després no hi ha
futur laboral. En altres països això no
passa; al contrari, busquen professionals
del sector constantment.
I per què vas decidir fer el doctorat?
Mentre estudiava la segona carrera,
ciència i tecnologia dels aliments, havia
de presentar un projecte curt, i una de
les meves professores, l’Elena Saguer,
em va plantejar l’opció de fer aquestes
pràctiques al laboratori de la UdG amb
la doctora Maria Pla. Em van proposar
un projecte per desenvolupar que em va
servir de projecte de fi de carrera. Un
cop acabat aquest projecte la Maria Pla
em va agafar de becària durant sis mesos. Vaig aconseguir una beca FI de la
Generalitat i això em va permetre seguir
investigant a la UdG durant els quasi
cinc anys que va durar el doctorat.
En què consistia aquest primer
projecte?

En intentar desenvolupar un sistema
per enriquir i detectar la molècula de
Listeria. El Listeria és un bacteri patogen que es troba en els aliments contaminats i que pot provocar malalties als
humans, com per exemple avortaments.
Es tractava de desenvolupar una tècnica
molecular que ens permetés detectar
aquest microorganisme patogen en poc
temps per evitar així que aquests productes arribin al mercat en aquestes
condicions. Fins en aquell moment es
trigava quasi una setmana a tenir els resultats, i nosaltres vam aconseguir detectar-lo i analitzar-lo en dos dies, i això
va suposar una gran millora per a les indústries, que no han d’aturar tants dies
la producció i així s’asseguren que el
producte està en condicions abans d’entrar al mercat.
I el projecte del doctorat?
Variability associated to the insertion
and expression of transgenes in plants,
és a dir «Variabilitat associada a la inserció i expressió de transgènics en
plantes». L’objectiu de la tesi va ser ava-

luar si la inserció i expressió de transgènics modifica l’expressió gènica i l’acumulació de proteïnes de les plantes
modificades genèticament (GM), utilitzant com a model el blat de moro.
I el resultat?
Els resultats van permetre donar una visió més sòlida i àmplia de l’impacte dels
organismes modificats genèticament
(GMOs), la qual cosa pot contribuir a la
discussió científica sobre la seguretat i
els riscos dels productes transgènics.
I ara què?
[Riu] De moment estic fent una substitució de mestra de biologia a la UdG.
Però ja he començat a moure papers per
treure’m el postdoctorat. Intentaré ferlo en alguna universitat europea.
I on t’agradaria treballar?
No ho sé, però vull seguir fent investigació, i m’agradaria poder-me quedar a
Catalunya i, si és possible, seguir vivint
a Bescanó, perquè, tot i que m’agrada
anar a llocs nous, no m’imagino vivint
en cap altre lloc.
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> A fons

Els tresors del Museu Històric
i Etnològic de Bescanó
El Museu Històric i Etnològic acull des de l'any 1995 més de mil peces antigues i restaurades
que procedeixen de diferents famílies del municipi bescanoní. Totes, o gairebé totes, van ser
donades a l'Ajuntament l'any 1993 a partir d'una crida que va fer l'ens municipal. Molts
bescanonins i bescanonines van fer aportacions molt interessants que es poden veure
exposades a les diferents sales del museu
Objectes com ara una cadira de barber,
ribots, un pupitre, fotos antigues, màquines de cosir, bicicletes, bombes i un
llarg etcètera es poden trobar a la casa
de la Volta. Aquest edifici, que havia
estat seu antigament de l’alcaldia, està
totalment restaurat i disposa de tres
plantes i diferents espais en què es
mostren objectes antics del camp, de la
llar, de l’escola i la religió i d’antics oficis. La restauració de les peces va a càrrec de voluntaris i voluntàries del
poble que han après a restaurar-les.
Aquest grup es va constituir l’any 1995
amb el nom d’Amics del Museu.
«La idea se’ns va ocórrer quan vam visitar un museu que hi ha a Montblanc.
Vam demanar a l’Ajuntament que fes
una crida demanant objectes a aquelles
persones que volguessin cedir-los.
N’hem restaurat un miler però encara
queden unes 200 peces per arreglar.
Hem après a restaurar-les en els tallers
de restauració que es fan al poble, primer amb la Carme Pujadas, una restauradora de Girona, i ara amb la
Miracles Boada», ens explica la presidenta, la Maria Àngels Aymerich.
Tots els objectes estan documentats i
diposen d’una fitxa on es cita qui l’ha
cedit, d’on procedeix, l’estat en què es
troba i i quines restauracions cal fer
perquè la peça torni al seu estat original. Primer es restauren les peces que
es poden deteriorar amb més facilitat i
després la resta. Un cop restaurats,
aquests objectes s’exposaran com un
tresor de la nostra història al museu.
Tot i que l’edifici és gran, l’espai ha
quedat petit. «Durant uns anys hi
vàrem fer exposicions de fotos de casaments o de comunions, però l’espai no
ja dóna per a més. Encara tenim més
de 200 objectes per restaurar, entre ells
una aportació que recentment ha fet en
Lluís Solé, una incubadora de petroli».
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Ous de pagès
La incubadora de petroli
El Museu de Bescanó, de tant en tant, creix amb aportacions
singulars. Recentment li ha estat cedida una incubadora que
funcionava amb petroli i sense aire forçat: «Incubadora torre
MELINA patentada Barcelona N15785». Un moble de fusta
(48x63x60 cm) amb mecanismes metàl·lics que reprodueix
artificialment i eficaçment el que fa una lloca, menys regirar els ous
Procedència: L’artefacte va ser adquirit a la dècada del 1940 per la Maria Perich Capdeferro, de cal Ferro de Juià, i
havia estat en funcionament fins a finals
de la dècada del 1960 al mas cal Peix de
Bordils. El 2010, l’extinció del contracte
de masoveria va fer remoure antics objectes abandonats i en desús que va rescatar Moisès Casademont i Perich, el
darrer masover del mas cal Peix.
Temps: Es recollien ous nets (no s’han
de rentar perquè la closca és semipermeable) i es guardaven en un lloc fresc
i humit, amb la punta més petita cap
avall (movent-los cada dia es poden
guardar fins a set dies sense incubar; si
passa més temps, perden fertilitat). Es
posaven ajaguts a la safata, dins la incubadora, a temperatura ambient, i
s’encenia el cremador de petroli (els
ous de gallina neixen al cap de 21 dies
d’incubació).
Escalfar els ous: La lenta combustió
del petroli escalfava l’aire d’una recambra i el feia circular pels tubs interiors.
Una vàlvula regulada per un contrapès
ajustava l’entrada d’aire per a la combustió. La precisió de la vàlvula reguladora era suficient per obtenir aquesta
temperatura mitjana.
Els embrions necessiten una temperatura de 37,8ºC per desenvolupar-se,
però l’ou pot suportar oscil·lacions de
temperatura de dos graus, perquè la

temperatura del líquid interior varia
més lentament i pot compensar les
fluctuacions de la de l’aire estancat.
Humitejar els ous: Els forats de ventilació de la safata inferior i la tapa superior de la incubadora permetien la
circulació d’aire humit. La tapa de ventilació del sostre es mantenia tancada
els tres primers dies; s’obria parcialment els dies següents, i
els tres darrers dies, totalment.
Sota la incubadora s’hi posava una palangana amb aigua i, a partir del desè
dia, calia ruixar-los amb aigua tèbia
cada cop que es feien voltar.
Remenar els ous: A partir del tercer
dia d’incubació calia fer girar els ous
entre dues i vuit vegades al dia a intervals regulars. Solien fer-se dues marques amb llapis a la closca per
controlar quins havien estat girats i en
quina posició. Els darrers tres dies d’incubació es deixaven quiets i es procurava no obrir la incubadora per cap
motiu, per no alterar el grau d’humitat.
Els polls anaven naixent i s’esperaven
sobre la graella de la safata fins que
naixia el darrer.
Si voleu visitar el Museu Històric
i Etnològic, cal demanar cita a
l’Ajuntament. Els voluntaris dels
Amics del Museu us obriran i us
ensenyaran les diferents sales.
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L’edifici de la Volta
on hi ha el museu.
Foto: R. T:

> Consell:
Hi ha gent que dirà que és millor incubar ous de pagès; tant se val,
per molts ous de gallina que intenteu incubar, no naixerà res sense
els ous del gall. És un consell per evitar que, en comptes de fer un experiment científic, feu el pagès. Com va passar al restaurant de Can
Casadevall, aquell que menava l’Andreu, a l’altra recta de Vilanna, un
dia que s’hi va parar a esmorzar un senyor de ciutat:
— Una truita, però que sigui d’ous de pagès.
— Ah! Prou! –li va dir l’Andreu–. Teniu.
— I què vol que en faci d’un ganivet tan gros?
— Ah! Vós mateix. Allà darrere, a l’hort, trobareu el pagès. Ja us aviso
que té mala llet. Jo vaig a sucar el pa amb tomata.

Incubadora de petroli i dipòsit i cremador de petroli
autoregulat per la vàlvula. Foto: Lluís Solé.
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> Medi ambient

La xarxa de recs i séquies de Bescanó
El rec de Dalt (o rec Gros) i el de Baix i tota la seva xarxa de canals i recs han ajudat a convertir
l’actual entorn del municipi de Bescanó en camps verds de conreu i regadiu
Bescanó no seria el que és sense els
camps de cereals, les hortes i els arbres
fruiters, en una zona de reconeguts valors ecològics, paisatgístics i econòmics
vinculats a l’aigua que aporta el riu Ter.
Els dos recs principals del municipi
aporten l’aigua per un entramat de recs
secundaris a través de tot el municipi.
Els orígens del regadiu es remunten al
1876 gràcies a l’acció dels comtes de Berenguer. El 18 de desembre de 1931 es va
fer el Reglamento de la Sociedad de Riego de Bescanó «Rech de Dalt», pel qual
es regulava el dret dels regants de Bescanó i Vilanna per a l’aprofitament de les

aigües del riu Ter. L'objecte d'aquest reglament era posar al dia i ordenar les relacions dels hortolans a l'hora de regar,
deixant clar el dret que sempre han tingut de fer-ho, així com els deures que
se’n deriven.
Als anys seixanta s’allargà el rec de Dalt
fins a Monfullà, Vilablareix i Salt, tot i
que aquests municipis no estan dins la
comunitat de regants de Bescanó.
El rec de Dalt neix a la zona de la casa i la
central dels comtes de Berenguer, i més
endavant, després de la Guerra Civil, es
va allargar fins a Montfullà i Vilablareix.

El de Baix neix de l’espai de la indústria
Grober i rega el pla entre el poble i el riu.
Actualment, qui regula el cabal del riu és
l’Agència Catalana de l’Aigua. Els regants
de Bescanó es reparteixen les tasques de
manteniment del recs, i per aquest motiu no paguen res per l’aigua ni pel manteniment dels recs. El comú acord dels
usuaris i propietaris de la comunitat de
regants és bàsic per millorar la gestió de
l'aigua i facilitar-ne el subministrament,
indispensable per continuar desenvolupant l'activitat d'horta a la zona.L’aigua
sobrant retorna al riu després d’haver recorregut tot el poble.

Rec de Dalt

Connexió
del rec de
Dalt amb
Montfullà

Bescanó

Central del
Turó dels
Cavalls

Rec de Baix

Agraïments a en Joan Coll
de can Balandram
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> Masies de Vilanna

> Per Eva Batlle i Serarols

Cal Fuster, paratge idíl·lic
Situat al pla de Trullars i masia veïna de can Pol de Dalt i can Pol de Baix, cal Fuster podria ser
un dels masos més antics de la història de Trullars. Està situat a prop del camí públic que enllaça
la GI-540 amb Mas Llunès
La masia

Història familiar

Envoltada de grans prats verds i molta
tranquil·litat, trobem cal Fuster, masia
construïda molt probablement pels
volts de l'any 1400 per una família
d'antics fusters de la zona.

Actualment, i des de fa molt poc
temps, cal Fuster és propietat de la família Arimany Franch. En Josep i la
Rosa, molt coneguts pels veïns de la
zona pel fuster i la fustera, el 27 de
març de 1961 van llogar la masia.

La façana principal, que conserva gairebé la mateixa estructura que l'original, destaca per una llarga galeria de
set finestrals d'arc de mig punt que li
donen una gran bellesa arquitectònica.
La complexa estructura de teulats del
mas sembla jugar amb el terreny i
dóna a conèixer al visitant la seva immensitat.

Tot i que la van trobar en molt mal
estat, la van anar arreglant i modificant amb el pas dels anys, mantenint
encara ara part de la cuina, com per exemple el forn de pa i la llar de foc.
Tots dos, fills de Sant Martí, han dedicat tota la seva vida al bestiar, a les feines del camp i a vendre els seus

productes als mercats d'Anglès, Amer,
Santa Coloma o Girona.
Actualment, tot i que només venen
xais, dediquen part del seu temps a
l'hort i a les vinyes per a consum propi.
DADES HISTÒRIQUES:
Anteriorment, el mas tenia dues
estades. Actualment, només n'hi
ha una.
La família Arimany Franch l'any
1961 va llogar la masia per 80.000
pessetes.
L'any 1961, a la masia es van trobar
antigues eines de fuster.
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> Comerços antics

Can Pau del Molí
Del gra al vi i del vi a l'agrocomerç
En Pau Campasol i Costa era el masover i l'encarregat del Molí, també conegut pel Molí de Benages.
El molí funcionava amb l'aigua del Ter i allà es molia el gra i es feia la farina. En Pau es va casar amb
la mestressa, l'Anna Sureda i Amat, que havia quedat vídua feia uns anys
L'any 1940 a Bescanó hi va haver uns aiguats molt forts, el Ter es va desbordar i
l'aigua va arribar fins al carrer de Dalt. El
molí va quedar inundat i posteriorment
van patir restriccions d'aigua. «Hi havia
moltes pressions perquè l'aigua s'havia
de repartir entre la fàbrica i el molí i no
podien fer-lo anar quan volien, sinó
quan podien. Això va fer perillar el negoci, i per aquest motiu l'avi va decidir
construir un nou molí en uns terrenys
que tenia al carrer Major. Així va néixer
Can Pau del Molí», explica en Josep Serra, nét d'en Pau.

presentant del celler, mentre que la Glòria Busquets, la seva dona, es va encarregar de la botiga. Durant aquests darrers
vint anys, la Glòria ha estat la cara visible
del negoci i ha venut vins, caves i licors.
I també conserves, espècies i alguns embotits.
Fa alguns anys en Josep es va vendre el
molí. I ara fa poc menys d'un any van decidir tancar les portes del celler «La competència era molt forta i la nova llei de
consum d'alcohol ens va fer molt mal, va

fer baixar molt la venda».
Actualment l’única part de Can Pau del
Molí que segueix activa és la zona que
havia fet de magatzem. La família Morera l’ha llogat i l'ha convertit en un agrocomerç. Agrocomerç Morera va iniciar la
seva activitat a la ciutat d'Olot venent
productes del camp. Actualment té nou
botigues repartides per tot Girona i hi
podem trobar productes ecològics, llegums, planter i pinso, entre altres productes.

El nou molí funcionava amb electricitat i
en comptes de fer farina per al consum
humà es va dedicar principalment a moldre cereals per fer pinso per als animals.
La filla d'en Pau, la Joaquima Campasol,
es va casar amb un noi de Roses, en Llorenç Serra, i va marxar a viure allà.
L'any 1955, el matrimoni va tornar amb
els seus dos fills. «El pare va venir per
ajudar l'avi quan jo tenia 9 anys. Va deixar el seu propi negoci, un bar modern
que havien obert amb la mare. El pare va
voler fer alguns canvis, així que va començar a engreixar vaques seques i a encebar porcs per poder vendre’n la carn.
Per tant, al molí s'hi combinaven les dues feines: el gra i la venda de carn».

Una foto antiga de Can Pau del Molí. Foto: Família Serra - Campasol

Josep Serra va seguir el negoci, però,
igual que el seu pare, també va voler introduir innovacions. Per aquest motiu va
començar a vendre una mica de vi i cava.
Durant una època el negoci va seguir
funcionant perquè hi havia molts pagesos al poble que venien a portar el gra
per fer-ne pinso. Però ben aviat hi va començar a haver canvis: els joves marxaven a la ciutat a treballar i deixaven els
pares a càrrec del bestiar i les terres.
«Tota aquesta gent es va anar fent gran i
conrear els camps era dur. A més, existien marques de pinso al mercat que et
venien el gra bo i fet, i vaig veure clar que
havia de tancar o transformar el negoci».
L'any 1991 va obrir, al local annex al molí, un celler. En Josep va fer un curs
de sommelier i va decidir fer de re34

La Glòria i en Josep a l'establiment poc abans de tancar-lo. Foto: Ester Rubirola
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> Per Rosa Torrijos

> Innovació a l’empresa

El “foie”, el producte estel·lar
de l'Ànec dels Pirineus
Actualment l'empresa Ànec dels Pirineus SL la dirigeix l'Eduard Batlle, però els fundadors van ser
els seus pares, en Jaume i la Glòria de can Nonell de Vilanna. Als anys vuitanta, en Jaume va fundar
una cooperativa que ja es dedicava a productes derivats de l'ànec, entre ells el «foie», un menjar
innovador a Girona i a tot Catalunya que al principi va costar d'introduir en el mercat. Però ha estat
l'Eduard qui, a part de produir, va decidir elaborar preferentment «foie», i l’ha convertit en el
primer producte de l'empresa
Ànec dels Pirineus es va fundar l’any
1989. La primera seu va ser a Girona, però fa uns quants anys es va traslladar al
polígon industrial de Montfullà.
Tot i que en Jaume era mecànic, a casa
sempre havia tingut animals, conills i cavalls. Una vegada va viatjar a França i va
poder veure una empresa dedicada a l’elaboració de foie. Això li va ballar pel cap
durant un temps fins que va muntar la
cooperativa i més endavant la seva pròpia empresa, Ànec dels Pirineus SL. «A
França hi havia molta cultura del foie,
però aquí encara no exisitia. Per tant al
principi el meu pare es va dedicar més a
la criança, l’especejament i la venda. És
a dir, a vendre la carn, magrets, pernils,
cuixes. De foie en feien poc. Va ser la primera empresa que es va dedicar a aquest
producte en aquella època. Jo m’he especialitzat més en l’elaboració del producte, sobretot del foie. Hem fet moltes

combinacions: mi-cuit amb codonyat,
canelons de carn d’ànec i foie, botifarres
de foie, confits... En definitiva, productes
que no existien en el mercat», explica
Batlle.
L’empresa té aproximadament uns dotze mil ànecs repartits en granges de Vilanna i Anglès. Els ànecs acabats de
néixer (només amb un dia de vida) els
porten a les seves granges. Durant uns
quinze dies estan a l’interior, amb calefacció. Un cop passats aquests dies viuran a l’exterior durant uns tres mesos
«És molt important que estiguin a l’aire
lliure en espais molt amplis abans que
els traslladem a les sales d’embocar; en
aquestes sales els alimentarem adequadament durant 12 o 15 dies per aconseguir un fetge d’uns 600 a 700 grams»,
ens explica el propietari de l’empresa.
De l’ànec s’aprofita gairebé tot: el fetge,

tant cru com elaborat; la carn, la llengua,
la carcassa per al caldo i fins i tot la ploma per fer edredons. Actualment tenen
una producció d’uns 1.500 ànecs setmanals que distribueixen entre Catalunya i
l’Estat espanyol. L’Estat espanyol és el
segon país consumidor d’ànec després de
França.
El producte el venen directament als restauradors o bé a distribuïdors. Entre els
restaurants clients podem trobar El Bescanoní o El Celler de Can Roca. Ara fa
poc també han obert una botiga a Montfullà dedicada a la venda al detall.
A més, ara l’empresa està intentant obrir
nous mercats i té la mirada posada als
Emirats Àrabs perquè en aquests països
aquest producte està molt valorat i en
canvi no hi ha distribuïdors ni elaboradors. Aquesta és una bona solució per a
la crisi que estem vivint a Europa.

Eduard Batlle, a la botiga de Montfullà, ensenyant alguns dels seus productes. Foto: Ester Rubirola
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> Orígens

Els cognoms de Bescanó (I)
En el present article i en següents de «La Pilastra» us volem presentar els cognoms més freqüents a
Bescanó, indicant la seva presència, el seu origen i el seu significat i fent una comparativa amb la
comarca del Gironès, la província de Girona i tot Catalunya. Els anirem presentant en successius
números de la revista de deu en deu, per qüestions d’espai
L’estudi dels cognoms o llinatges se situa
dins la ciència de l’onomàstica, és a dir
l’estudi dels noms propis, que, alhora, se
subdivideix en la toponímia, sobre els
noms de lloc, i l’antroponímia, sobre els
noms de persona. El que presentem, per
tant, és un estudi antroponímic.

Els deu primers llinatges
bescanonins actuals, per ordre
de presència, són: Soler (63
freqüències, deu amb la forma
Solé), López (56), Garcia (53),
Pérez (41), Sánchez (35), Puig
(35), Font (34), Serra (33),
Gironès (32) i Vila (31)
Soler. Cognom més freqüent en l’actualitat a Bescanó, molt arrelat a tot Catalunya i antic, que ha generat alhora
molts noms de lloc. Prové del llatí solarium, derivat de solum, amb el significat de ‘sòl, terreny, solar’. Sovint es pot
trobar grafiat amb les formes Solé o Sulé i, en plural, Solés o Solers. Soler és el
trenta-vuitè llinatge més freqüent a Catalunya, amb 30.495 freqüències entre
primer i segon cognom; el vintè a la província de Girona i a la comarca del Gironès, amb 5.074 i 1.303 freqüències,
respectivament.
López. Cognom d’origen gallec però
que es va estendre molt ràpidament per
tota la península Ibèrica. Es tracta d’un
patronímic, és a dir que prové del nom
del pare, com de fet ocorre amb tots els
acabats en –ez, derivat del prenom Lope, actualment sense ús, que prové del
llatí lupus, ‘llop’; per tant, significa ‘fill de
Lope’. Es tracta d’un dels cognoms més
estesos a tota la península Ibèrica i a
Hispanoamèrica. A Catalunya i a la província de Girona és el tercer cognom
més habitual, amb 231.600 i 15.854 freqüències, respectivament, i el quart a la
comarca del Gironès, amb 3.674.
Garcia. Llinatge d’origen patronímic espanyol, ‘fill de García’, documentat a Catalunya des de força antic. El seu
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origen és possiblement preromà, ibèric.
També apareix com a mot germànic
amb el significat de ‘jove guerrer’ i ‘príncep de vista agraciada’. Ja està documentat com a llinatge en els segles VIII
i IX. Es tracta del cognom més freqüent
tant a Catalunya com a la província de
Girona i al Gironès, amb 345.050,
25.128 i 5.640 freqüències, respectivament.
Pérez. Llinatge d’origen espanyol de caràcter patronímic que significa ‘fill de
Pero’, l’actual Pedro, un nom que prové
del llatí Petrus, que alhora venia del grec
Petros, derivat de petra, ‘pedra’. És un
llinatge habitual a la Península que a
Catalunya es converteix en el setè amb
més freqüències, amb 188.111, i el vuitè
a Girona i al Gironès, amb 13.719 i 3.223
freqüències, respectivament.
Sánchez. Llinatge d’origen espanyol de
caràcter patronímic amb el sentit de ‘fill
de Sancho’, que és un nom de baptisme
d’origen llatí, Sanctus, amb el significat
de ‘sant’. Novament es tracta d’un llinatge molt habitual a la península Ibèrica i a Hispanoamèrica, que esdevé el
quart a Catalunya, amb 208.041 freqüències, i baixa al sisè lloc a la província de Girona i al Gironès, amb 15.470 i
3.600, respectivament.
Puig. Cognom plenament arrelat a les
terres de parla catalana d’origen orogràfic; concretament prové del substantiu
llatí podium, ‘turó, elevació del terreny’.
En l’actualitat es tracta del cognom número quaranta-unè a tot Catalunya, amb
28.628 portadors, que ascendeix a tota
la demarcació de Girona al dinovè, amb
5.156 freqüències, i al divuitè a la comarca del Gironès, amb 1.433 portadors.
Font. Vuitè llinatge en presència a Bescanó. Prové d’un hidrònim, del substantiu font, un mot d’origen llatí, de fonte,
‘deu, raig d’aigua que brolla de la terra’.
Es tracta del cognom situat a la cinquanta-cinquena posició a tot l’àmbit català,

amb 22.234 portadors, que ascendeix,
però, al lloc vint-i-cinquè tant a tota la
província com a la comarca, amb 4.339
i 1.091 freqüències, respectivament.
Serra. Cognom català provinent del
substantiu amb sentit orogràfic de ‘cadena de muntanyes’, d’origen llatí serrum, amb el mateix significat i que ha
originat molts noms de lloc. Es tracta
del trenta-unè cognom més freqüent a
Catalunya, amb 32.179 freqüències, i
passa a ser el dissetè a la província de
Girona, amb 5.666 portadors, i el dinovè al Gironès, amb 1.361 freqüències.
Gironès. Cognom català provinent del
gentilici amb significat de ‘nadiu de Girona’, un cognom que ha originat una
bona colla de noms de lloc, incloent-hi
un mas a Estanyol i a Bescanó, una partida de terra i una masia. Es tracta del
cognom número set-centè a nivell nacional català, amb 2.746 freqüències,
que ascendeix al lloc cent noranta-novè
a la província de Girona, amb 868 portadors, i al cent vint-i-vuitè a la comarca del Gironès, amb 316.
Vila. Es tracta d’un cognom català molt
freqüent provinent del substantiu llatí
villa, amb el sentit de ‘nucli de població
més petit que la ciutat’, tot i que abans
ja designava una casa de camp o masia,
terme que ha originat molts topònims
catalans en forma simple o composta.
Es tracta del llinatge número vint-i-sis a
nivell català, amb 36.014 portadors, que
ascendeix, però, al novè lloc tant a la
província de Girona com a la comarca
del Gironès, amb 8.242 i 2.404 freqüències, respectivament.
Bibliografia i bibliografia web
ALBAIGÉS, Josep M. (2005): El gran llibre
dels cognoms catalans. Edicions 62. Barcelona
ALCOVER, Antoni M. I MOLL, Francesc de
Borja (1988): Diccionari català-valenciàbalear. Editorial Moll. Palma de Mallorca
MOLL, Francesc de Borja (1987): Els llinatges
catalans. Editorial Moll. Palma de Mallorca
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> Per Lluís Solé i Perich

> Contes i llegendes

> El botó de la casaca
Feia estona que pesava figues
a la vora del foc. En Ramon de
can Xicra d’Estanyol tenia el
son fluix, com sol passar
sovint als pagesos.
L’amoïnava alguna cosa,
potser les obres que feia a la
casa. Va sentir un soroll fort.
Va parar l’orella. Hauria dit
que eren cops de magall
Va agafar el llum de gas de carbur i va
baixar lentament les escales tan dretes
d’aquell mas del segle XVII, que era seu
i que estava transformant en can Ramonet. A peu d’escala va apagar el
llum. La fressa procedia de la cort annexa que estaven reconvertint en menjador. Hi havia d’accedir per fora.
L’estança fosca era plena de silenci.
Tan bon punt va entrar-hi, alguna cosa
va fer caure les andròmines amuntegades dels paletes. Enmig del terrabastall
va forcejar amb l’embalum que se li va
tirar a sobre. Li va petar un cop fort. En
Ramon no va veure d’on li baixava. La
trompada el va deixar estès a terra.
Quan en Ramon es va refer de la patacada tenia aferrat a la mà un botó
daurat i lluent. Ell mateix va anar a
avisar les autoritats. I l’Ajuntament,
com era estipulat a principis del
segle XX, va tocar a sometent.
L’esquadra del sometent es va
presentar al lloc dels fets. Van fer
explicar a en Ramon el que havia
passat i van recercar pels contorns
alguna pista que aclarís els fets. Només
aquell botó singular donava una pista:
era el botó d’una casaca. De casaques, a
Estanyol, no se’n veien des dels temps
dels carlins, en què els capitostos re-

clutaven les partides a can Cendra i a la
rectoria. De tant en tant, s’havia vist
també alguna casaca dels militars del
govern liberal de Girona i els senyors
de les cases pairals se’n posaven pels
casaments, per anar a fer patxoca a la
catedral.
El capità del sometent anava lligant
caps i va anar perfilant una sospita, recelava del capatàs de les mines del Ferrer-Pagès. Aquest personatge, antic

empleat de les mines del Sant Pare
d’Anglès, treballava fent excavar pous i
mines. Temps enrere manava una brigada de minaires esparracats, però ell
anava sempre mudat com un pinxo,
uniformat amb la casaca de botons
daurats que, segons ell explicava, eren
d’or massís, dels bons temps en què
treballava a les mines d’or d’Andalusia.
Llavors feia fer prospeccions de barita
prop de can Fontbernat, entre Estanyol
i Bescanó. No havia trobat cap filó i les
males llengües deien que escampava
sacs de barita per fer veure que hi havia
filons i així allargar les expectatives
d’una feina tan ruïnosa. Finalment els
minaires el van abandonar perquè no
els podia pagar. El capatàs va continuar
cavant sol pel torrent del Tanyaric i tots
aquells turons es van omplir de rases
superficials. Se sentia dir per diferents
masos d’Estanyol que, per anar tirant,
el capatàs havia canviat per menjar alguns dels botons d’or de la casaca.
Per tal d’aclarir aquell assalt, el sometent va estar buscant el capatàs pels
boscos minats. No el van trobar mai.
Només en van trobar, vora una excavació recent, la vella casaca, però sense
els botons d’or. El capatàs havia
marxat? O potser havia quedat
sepultat en aquella rasa? Mai es
va saber.
Però, durant anys, pels masos
es va estendre el temor que tornés l’amo de la casaca a reclamar
els botons. Ningú deixava roba
estesa voleiant fora les cases de nit,
perquè la lluentor dels botons al clar
de lluna no fes de reclam a l’aparició
que rondava pels boscos del Tanyaric
amb la casaca espellifada a les mans.

De l’assalt nocturn a can Xicra d’Estanyol, aviat farà cent anys, només n’hi ha una prova: el botó daurat que en Ramon va poder arrancar de la casaca del lladre. De l’única persona d’aquells contorns que
vestia casaca, el capatàs andalús de les mines del Ferrer-Pagès, se’n va perdre el rastre. El sometent
només va trobar la casaca sense botons al peu de la mina ensorrada. I, durant anys, pels masos es va
estendre el temor que tornés l’amo de la casaca a reclamar els botons. Ningú deixava roba estesa voleiant fora les cases perquè, de nit, la lluentor dels botons al clar de lluna no fes de reclam a l’aparició,
que deien que rondava pels boscos del Tanyaric amb la casaca espellifada a les mans.
Llegenda contada per en Ramonet de can Xicra, recollida per la Rosa Torrijos de can Ramon d’Estanyol
i documentada per en Lluís Solé i Perich. Març de 2010-març de 2011.
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> Per Pere Magrià, de la Colla Excursionista Isards

> Per camins i corriols

Les rutes dels Isards
Les quatre estacions de l’any tenen el seu particular encant per sortir a la muntanya, tot i que, en ple
estiu i concretament el que anomenem «mitja muntanya», la calor i sovint la falta de fonts d’aigua
fan que hom s’adreci més a l’alta muntanya, on les temperatures no arriben quasi mai a les del pla.
Però cal fer esment de la tardor i de la primavera, quan els colors ocres i verds fan que les sortides
en aquestes dues estacions siguin un regal per a la vista, sobretot per als afeccionats a la fotografia
La colla Isards vam acomiadar l’any
2010 amb un total de 25 sortides, tot un
èxit tenint en compte que no som un
grup nombrós, però potser sí d’una qualitat que fa que no puguem passar gaires
dies sense fer alguna visita al Pirineu o
les muntanyes de l’entorn, totes elles esmentades al nostre web (www.collaisard.com), on podeu gaudir d’extensos
reportatges fotogràfics fets pels nostres
socis. Per fer esment de les darreres,
hem de mencionar aquestes:
19 de desembre: XI Portada del
Pessebre a Sant Grau
Un total de 110 persones, a les 8 del matí, per primera vegada creuant el Ter pel
passallís i passant per la font d’en Coromines, arribàrem a l’emblemàtic pic de
Sant Grau amb el pessebre dissenyat
aquest any pel nostre soci Josep de
Quart consistent en una bota de muntanya on, a dins, s’havien col·locat les respectives figures. Allà dalt ens esperava
un bon esmorzar amb botifarres, begudes, coca i moscatell... Vàrem acabar
amb la típica cantada de nadales, amb
l’acompanyament de flauta i guitarra
gràcies a en Quim Danés i la Cati Riera.
23 de gener: X Costa Brava.
L’Escala-Aiguamolls de
l’Empordà
En primer lloc potser val a dir que no és
la millor època de l’any per visitar uns
aiguamolls, on el paisatge canvia dràsticament d’una estació a l’altra. A més,
aquest dia de gener el termòmetre al
principi de l’excursió marcava 8º sota
zero. El paisatge, la fauna i la flora que
podem trobar-hi fan d’aquest espai un
dels més importants del Mediterrani.
Vàrem sortir de l’Escala prenent el camí
cap al poble de Cinc Claus per seguir
cap a l’Armentera, Sant Pere Pescador,
la gola del Fluvià i endinsar-nos per tot
un seguit de camins i corriols cap al cor
dels Aiguamolls, visitant alguns dels
prop de 30 observatoris i aguaits. Acabàrem la visita al Centre d’Informació
del Cortalet.
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Vallter. Els dos graus de Fajol. Foto: Pere Magrià

5 i 20 de febrer: Pic de la Font
Lletera i Roca Colom des de
Vallter
Dues sortides hivernals a la neu del Pirineu gironí, on el fred i l’abundància de
neu feren que no poguéssim arribar fins
al cim de la Roca Colom i decidíssim
aprofitar la resta de la tarda visitant l’estació d’esquí de Vallter.
19 de març: Escletxes de l’Euga
des de Sant Privat
Si bé aquesta sortida l’havíem mig fet el
20 de novembre passat, la vam tornar a
programar, ja que la primera la vam haver de suspendre a causa d’una tempesta de neu que ens obligà a baixar
ràpidament cap a Sant Privat.
Aquesta vegada sí que el temps va jugar
al nostre favor i poguérem visitar aquest
indret tan peculiar i endinsar-nos en
aquestes formacions rocoses al bell mig
d’una espectacular fageda. Val a dir que
per conèixer bé aquella zona falta un guia i nosaltres tinguérem la sort de l’Este-

ve Zabaleta, bon coneixedor d’aquella
zona. El reton a Sant Privat l’emprenguérem pel salt de Sallent i el camí dels
Burros.
3 d’abril: Riera de les Gorges,
final del pantà de Sau
Una de les sortides de l’any que esperem
sempre amb il·lusió és la que ens organitza en Josep Boix d’Anglès. Cada any
ens porta a uns paratges diguem-ne semiselvàtics on durant el recorregut trobem de tot, des de salts d’aigua verges
fins a coves i balmes prehistòriques, i
fins i tot fent-nos passar per algun pas
aeri, que sovint qualifiquem de «mal trago», però tots d’una bellesa incomparable. Aquest any, per no ser menys, ens
hem endinsat a la riera de les Gorges, un
afluent del pantà de Sau, prop de la capçalera a Roda de Ter, on tots hem quedat
bocabadats pel paisatge i l’entorn que
ofereix aquest lloc per sort tan solitari.
Bé, solitari del tot no, ja que vam sorprendre una parella prenent el sol, ella
molt lleugera de roba a causa de la calor.
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> Per Pere Magrià

> Un cop d’ull per Bescanó
La guarderia de ca les Hermanes (1951-1976)
Cada vegada quedem menys persones de Bescanó que puguem dir: «Jo vaig anar a la guarderia de
ca les Hermanes».
Efectivament, aquesta guarderia, que va funcionar durant 25 anys, era propietat de la Grober,
finançada per l’empresa i dedicada totalment als fills dels treballadors, que, amb dos torns per
dia, obtenien un sou per anar tirant endavant aquells problemàtics anys cinquanta i seixanta.
Fent una mica d’història de ca les Hermanes he d’agrair abans de tot la desinteressada informació
que m’han facilitat les Hijas de San José i molt particularment la germana Cristina Codina, de la
comunitat de Girona. La guarderia fou oberta el 29 de setembre de 1951 i tancada definitivament
el 29 de novembre de 1976.
Les primeres hermanes que van
estar a Bescanó foren: Ildefonsa
Gorraiz, Dolores Pairó, Carmen
Costa i Maria Puigdevall.
Esmentem també altres que durant cert temps hi havien treballat:
Juana Díez, Carmen González,
Gloria Barrio, Paulina Pons, Paulina Navarro, Modesta Cabrerizo i
Juliana Frade, més alguna altra de
les quals no se’n troben el noms.
Dins l’edifici mateix de la guarderia hi tenien una capella molt ben
cuidada on el capellà de l’època,
Mn. Pere Prats, hi anava cada dia a
2/4 de 8 del matí per oficiar la
missa particular per a la comunitat. Val a dir que mitja hora més
tard el mateix mossèn oficiava al
temple de Sant Llorenç la segona
missa per al poble fidel, acompanyat durant més de quatre anys,
com a escolà, pel que escriu aquesta crònica. És a dir que tinc moltes
misses avançades de cara a la posteritat; suposo que se’m tindran en
compte a la segona vida.
Les fotos les vaig el dia de Corpus
del juny del 1965, mes dedicat al
Sagrat Cor, i com es pot veure havien confeccionat una delicada i
entretinguda catifa davant d’un petit altar improvisat al corredor
principal. El que sí que recordo
perfectament fou que vaig haver
d’insistir molt per obtenir aquestes
i altres fotografies de les germanes
Maria i Juana. De la tercera fotografia, la noia amb la bossa que hi
surt m’ha estat impossible esbrinar
qui és. Ho sento!
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> Per: Rosa Torrijos

El treball de recerca (TDR) és un treball d’investigació teòric i pràctic que han de dur a terme els joves que estan
cursant l’últim curs de batxillerat. Aquest projecte és tot un repte per a ells perquè, a banda de fer la recerca
d’informació, de contrastar-la, de fer entrevistes i transcriure-les, l’han de defensar davant d’un jurat que el componen
professors del centre i el seu tutor, que ha estat l’encarregat de guiar-los i orientar-los durant els més de sis mesos que
dura aquest treball.
És un gran esforç que els acosta de mica en mica a la realitat del que serà la seva propera fita, la universitat. Però al
mateix temps reconeixen que els obliga a posar-se les piles i a organitzar-se com no ho havien fet mai.
La revista La Pilastra ha volgut posar-se en contacte amb alguns joves que han fet treballs brillants, cinc joves de 17 a
19 anys que estan planejant el seu futur i que, com podreu comprovar en gairebé tots els casos, han fet un TDR
relacionat amb el que volen estudiar.
Hem volgut fer una menció especial de dues joves que l’han fet sobre un tema relacionat amb Bescanó. És el cas de la
Raquel Gironès i la Carla Galindo. Dos treballs amb una nota excel·lent amb dos temes molt interessants: la Guerra
Civil a Bescanó i si els bescanonins mengem correctament.

> Raquel Gironès i Soler

La rereguarda de la Guerra Civil
a Bescanó
La Raquel va néixer a Bescanó
l’11 d’octubre de 1993, i és la
filla petita d’en Josep i la Rosa
Maria.
Actualment està estudiant 2n
de batxillerat a l’IES Vallvera de
Salt i, tot i que li ha costat molt
decidir-se, vol ser periodista
perquè li agrada saber per què
succeeixen les coses al món. És
bona estudiant i les seves notes
són molt notables. Reconeix
que té dificultat per redactar
textos i que fa massa faltes,
però està decidida a fer periodisme. Creu que amb esforç
podrà tirar endavant el seu
somni.
A la Raquel li agrada fer teatre i
forma part de la companyia
Alba Nova. Compagina els estudis amb els assajos. També juga
a futbol. Quan li pregunto què
és el que més li agrada de Bescanó, em respon: «Tot, m’agrada tot, és el meu poble i no
canviaria res!».
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Gironès és una persona molt
curiosa. Quan era petita sempre li demanava al seu besavi
que li expliqués històries, i moltes d’elles estaven relacionades
amb la Guerra Civil. A partir de
les batalletes del besavi, a la
Raquel se li van generar dubtes
i curiositats sobre els que aleshores vivien al municipi de
Bescanó.

Com vivien durant la guerra? Com s’abastaven d’aliments? Com s’organitzaven? I les dones, com s’ho feien, amb
els homes al front i amb la canalla petita? Moltes de les respostes a aquestes preguntes les han donat els
mateixos protagonistes i altres les ha
extret dels relats del llibre Vides 19001927, editat l’any 2009 per l’Ajuntament de Bescanó. Però cal destacar
que el nostre historiador, en Lluís Solé
i Perich, ha estat una gran ajuda i un
guia durant tot aquest recorregut per
la nostra història.
En les conclusions d’aquest treball,
l’autora destaca que Bescanó va ser un
refugi per a moltes persones, entre
elles el conseller de Cultura Carles Pi i
Sunyer, Pompeu Fabra o l’escriptora
Mercè Rodoreda. Alguns d’aquests albergs van ser can Pol (Montfullà), la fàbrica d’en Font i cal Conde (Bescanó);
també molts particulars, com el seu
avi, van acollir refugiats a casa seva.
Altres consideracions finals són la davallada de la producció i l’obligada incorporació de les dones al món laboral
per ocupar els llocs de treball dels
homes que eren al front, i, per acabar,
les dificultats que van tenir els nens i
les nenes per poder seguir anant a
l’escola.
Bescanó va ser un refugi per a
molts catalans i bascos...
Tot i que l’estada va ser curta, alguns
intel·lectuals catalans es van refugiar a

can Pol de Montfullà. Viatjaven en un
Bibliobús, que era com una biblioteca
ambulant. També he trobat casos de
parents de bescanonins que vivien a
Girona o Barcelona i que es venien a
refugiar al poble. El que més sorprèn és
que l’antiga fàbrica d’en Font va acollir
un centenar de bascos una temporada,
però la fàbrica estava en molt mal estat
i els van poder traslladar a cal Conde
perquè els propietaris suposadament
havien fugit.
Per què creus que venien aquí?
Pel que sembla, era un lloc força segur.
La majoria dels bescanonins eren del
bàndol republicà. El poble estava organitzat i controlat pel comitè antifeixista, per tant, era normal fer
actuacions d’aquest tipus, com ara oferir refugi.
Hi ha alguna cosa que et va sobtar especialment de les que et van
contar els avis?
Algunes coses em pensava que només
passaven a les pel·lícules, en ciutats
més grans; per exemple, que el febrer
del 39 va haver-hi a Bescanó un enfrontament entre nacionals i republicans.
I la mainada podia anar a escola?
En aquesta època es van viure molts
canvis. Les escoles d’Estanyol i Bescanó seguien fent classe, però molts
nens i nenes faltaven a escola perquè
havien d’ajudar al camp o a casa. Els
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pares o germans grans eren al front i entre tots havien de fer-ho tot. No devia ser fàcil.
Una de les entrevistes l’has fet al teu avi
Joan. Com va viure ell la guerra?
L’avi Joan era molt petit quan va esclatar la guerra:
tenia 3 anys. Però recorda sentir les bombes que
queien a Girona i fins i tot recorda que en un enfrontament una bala va entrar per la finestra de casa
seva. Diu que el Comitè de Bescanó era molt bo en
comparació amb altres com el de Salt, que eren molt
prepotents i capaços de qualsevol bestiesa. Mai no
van matar ningú i el capellà no va haver de marxar,
només el van fer vestir de paisà perquè no el matessin altres comitès.
Quin paper van tenir les dones de Bescanó?
Abans de la guerra moltes treballaven al camp i a
casa, però com que els homes eren fora van haver
de posar-se a treballar a les fàbriques perquè faltava
mà d’obra. En aquell temps la producció va baixar.
Un consell per als que aviat han de començar a fer el treball de recerca...
Sobretot que treballin a l’estiu perquè quan comences el curs costa molt compaginar-ho tot. I que facin
el treball d’alguna cosa que els agradi molt.

Nom: Raquel Gironès i Soler
Raquel Gironès i Soler.
Foto: Ester Rubirola.

Estudis: 2n de batxillerat a
l’IES Vallvera (Salt)
Títol: La rereguarda de la
Guerra Civil a Bescanó
Nota TDR: 9
Mitjana de notes: Entre
notable i excel·lent
Futur: Periodisme
Aficions: Fer teatre, jugar a
futbol i quedar amb els amics.
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Carla Galindo i Andreu va néixer a Girona el 21 de desembre de 1992. Va venir a viure a Bescanó quan
tenia 5 anys. Els seus pares, l’Àngel i l’Anna, van preferir pujar els seus fills en un poble més petit perquè
poguessin tenir més llibertat i fer més amics.
A la Carla li agraden molt les matemàtiques, i per aquest motiu es decanta per alguna carrera d’aquesta
branca. Probablement farà comptabilitat i finances o economia. Més endavant li agradaria estudiar màrqueting.
Quan feia primer de batxillerat van estudiar i treballar l’alimentació, i això la va motivar a fer el treball
de recerca sobre aquest tema, però fixant-se en les persones que té més a prop, els bescanonins.
Als estius fa de monitora al casal del poble, però aquest any intentarà treballar en alguna empresa. A la
Carla li agrada anar a les festes majors dels pobles del voltant i sobretot a la festa major de Bescanó. Ara
ja disposa de carnet de conduir i pot fer més la seva, ja que fins ara eren els pares els qui la portaven pertot arreu. Reconeix que no agafa gairebé mai el transport públic.
Li encanta viure a Bescanó, participar en les activitats del JO+B i quedar amb els amics a La Torre, però
troba a faltar un gimnàs a la zona esportiva.
Galindo és bona estudiant però pensa que li ha faltat temps per fer el treball de recerca. Creu que és molt
important fer aquest projecte sobre alguna cosa que agradi i, si és possible, aconsella escollir el tutor que
guiarà l’alumne durant tot el procés. Diu que ha tingut molta sort de la seva professora, que l’ha ajudat
en tot moment. En canvi, no ha trobat ajuda del Centre d’Atenció Primària de Bescanó, on ha insistit
diverses vegades per poder parlar amb algun metge o professional nutricional, però no ha tingut sort.

> Carla Galindo i Andreu

Mengem bé, els bescanonins?
Per realitzar amb èxit aquest treball de
recerca ha entrevistat 50 veïns del
poble de diferents edats. Els més
col·laboradors han estat els joves i
adults de 30 a 50 anys; en canvi, a la
gent gran no els agradava gaire respondre aquest tipus de qüestionari,
trobaven que explicar el que mengen
era massa personal. Pel que fa als més
menuts, eren les mares les que responien les preguntes.
Mengem bé, els bescanonins? es divideix en quatre grans apartats: la nutrició i els nutrients, les diferents dietes
que existeixen, malalties relacionades
amb la mala alimentació, i el treball de
camp, on hi ha les gràfiques de les respostes dels enquestats.

Carla, què has menjat avui?
[Riu] Ara contradiré tot el que he
escrit en el meu treball. He menjat per
esmorzar un Kitkat i una aigua. Per
dinar, mandonguilles i una Coca-cola.
Per sopar potser menjaré amanida o
pasta, peix i postres. I avui, encara,
perquè no he begut massa Coca-cola;
normalment me’n bec 4 o 5 al dia.
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Com mengem els bescanonins?
Malament. Estava convençuda que
més o menys menjàvem bé, però no és
veritat. Abusem de la pastisseria
industrial i no tenim la piràmide dels
aliments gens clara. Amb el seguiment
d’aquest treball he vist que els aliments ens aporten les substàncies que
el nostre metabolisme necessita per
funcionar totalment bé i per això hem
de seguir una dieta equilibrada que
ens proporcioni tots els elements
necessaris. És a dir que menjar no és
només un plaer, sinó una necessitat.

menjar fruita i verdura.
Què ens manca i què ens sobra
en la nostra alimentació?
Ens sobra molt de sucre i pastisseria i
ens falta menjar molta pasta, carn,
peix, verdures i llegums. Bé, en definitiva, ho fem tot al revés.
Què creus que es podria fer a
Bescanó per solucionar-ho?
Fer una campanya informativa per
canviar els hàbits alimentaris, obrir un
gimnàs o un espai per fer exercici a l’aire lliure per a totes les edats.

Quina franja d’edat és la que
menja pitjor?
Els joves! Tot i que som els que fem
més esport, també som els que mengem més fora d’hores i sense tenir en
compte els valors nutritius i calòrics
dels aliments. Fins que no arribem als
40 anys no ens comencem a cuidar.

Quines malalties pot provocar
una alimentació inadequada?
L’anorèxia i la bulímia, que afecta
majoritàriament els més joves; l’anèmia, que afecta les dones en major
grau; i també l’infart de miocardi, l’arteriosclerosi, l’obesitat, la diabetis...

I els que mengen millor?
Els més petits, perque són els pares els
que controlen la seva alimentació. Procuren introduir verdura i fruita en
cada àpat i a l’escola es menja equilibradament i es fomenta l’hàbit de

Un consell per als que aviat han
de començar a fer el treball de
recerca...
Que a l’estiu ja comencin a estructurar
el trebali i que, si poden, escullin la
tutora que els ha d’ajudar a fer el TDR.
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Nom: Carla Galindo i Andreu
Estudis: 2n de batxillerat a l’IES
Vallvera (Salt)
Títol: Mengem bé, els bescanonins?
Nota TDR: 8
Mitjana de notes: Entre bé i notable
Futur: Comptabilitat i finances o
economia
Aficions: Quedar amb els amics, festes majors...

Carla Galindo. Foto: Ester Rubirola.
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> Joan Bataller i Quiñones

Estudi i construcció de piles d’hidrogen
Joan Bataller i Quiñones va néixer
el 7 de maig de 1993. És el fill gran
de la Dolors i en Joan. Agraeix
molt als mestres de l’escola de Bescanó la formació que li van donar
perquè considera que els alumnes
van sortir molt més ben preparats
que la resta de companys que es
van trobar a l’institut. També
agraeix el fet que els fessin agafar
hàbits i pautes d’estudi, que li han
estat de gran ajuda durant els últims anys.
En Joan és jove, molt intel·ligent, i
això es nota per la manera de parlar, però sobretot per la manera de
raonar. Totes les preguntes me les
respon amb molta cura i amb totes
les precisions possibles.
Li agrada molt viure a Bescanó. Sobretot li agrada passejar amb la
seva bicicleta per tots els paratges
naturals que envolten el poble.
Creu que tot i que Bescanó és molt
poble, «perquè tothom sap de tot i
de tothom», aquest esperit de
poble es va perdent i moltes vegades es troba que la gent no saluda:
«Abans no era així, tothom et deia
bon dia».
Bataller vol estudiar enginyeria industrial a la UPC. Des de ben petit,
sempre l’han fascinat els cotxes i
els seus motors i li agraden les assignatures que tenen a veure amb
la física i la tecnologia. Quan li pregunto qui va inventar el cotxe, em
respon amb molta rapidesa: «El
primer motor de combustió interna a quatre temps el va construir Nikolaus Otto i el primer
cotxe, el senyor Benz, Carl Frederic Benz».
Nota TDR: 10
Mitjana de notes: Notable
Futur: Enginyeria industrial
Aficions: Anar en bicicleta. L’apassionen els cotxes i els motors.
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Al centre on estudia, l’IES Vallvera,
disposa d’una maqueta d’un cotxe que
funcionava amb hidrogen. Va demanar
de fer el TDR sobre la construcció d’aquesta maqueta. Però de seguida el seu
cap va començar a barrinar fins que va
decidir que ell mateix dissenyaria i
construiria una pila d’hidrogen. Una
tasca molt agosarada per a un noi de la
seva edat però que va obtenir un resultat excel·lent, un 10 de nota i la satisfacció d’haver experimentat amb la
química i la tecnologia.
En el bloc teòric de l’Estudi i construcció de piles d’hidrogen, en Joan ens
explica què és l’hidrogen, com s’obté,
com es produeix i quines són les diferències entre motors elèctrics, solars i
d’hidrogen. A la part pràctica, trobem
la construcció d’una pila simple i el
disseny i la construcció de les piles
d’hidrogen.
Quines dificultats et vas trobar a
l’hora de construir la pila?
La primera vegada que ho vaig
provar el recipient no era prou
correcte i la sortida de l’hidrogen
no anava bé, vaig acostar massa
l’encenedor i vaig provocar una
explosió, el pot va sortir disparat...
A més, necessitava ceràmiques
conductores, però és un material
molt car i no l’exporten al detall;
per tant, vaig haver de buscar la
forma de substituir-ho. Vaig solucionar-ho canviant aquest sòlid per un
líquid: aigua i sosa càustica, i això em
va obligar a canviar tot el disseny.

El futur dels vehicles serà híbrid,
d’hidrogen o solar?
El futur és incert. Queda clar que el
petroli és el que marca el món i les
empreses petrolieres no estan disposades a perdre el seu monopoli. Jo clarament em decanto per l’hidrogen
perquè té molta més autonomia. Tot i
que no deixa de ser un vehicle elèctric,
no té el pes de les bateries; per tant, és
un vehicle més àgil i la recàrrega és
molt més ràpida. Però falta poder obtenir aquest hidrogen d’una manera sostenible i econòmica.
Quan vas veure que la pila funcionava...
Uau, vaig cridar i tot! Quan vaig veure
que feia clic, va ser increïble... Havia
valgut la pena.
Un consell per als que aviat han
de començar a fer el treball de
recerca...
El temps que et
donen és suficient
per realitzar el
TDR, només és
qüestió d’administrar-lo degudament.
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> Èrika Marcet i Torrijos

L’art de traduir. La traducció literària
del japonès al català
L’Èrika Marcet i Torrijos va néixer a
Estanyol el 8 de gener de 1993. És la
filla gran d’en Sergi i la Rosa de can
Ramon. Va anar a l’escola d’Aiguaviva i està cursant el batxillerat a
l’institut Montilivi de Girona.
L’any que ve vol anar a la Universitat Autònoma de Barcelona a estudiar traducció i interpretació. És una
bona estudiant i li agraden la història, l’art i les llengües.
Mai ha fet gaire vida a Bescanó, ja
que té tots els seus amics i amigues
a Girona, però li encanta el seu
poble, Estanyol: diu que no hi ha res
com viure al camp. Quan té una estona lliure, li agrada anar al poble i
seure davant l’església tot escoltant
música i contemplant el paisatge. La
vista d’Estanyol des de l’església és
espectaular, ens confessa.
Compagina l’institut amb l’anglès, el
francès i el japonès com a estudis
extraescolars i ja ha obtingut diferents títols oficials d’aquestes llengües. S’està traient el carnet de cotxe
i, a més, de tant en tant fa de cangur.
A l’estiu tenia previst anar al Japó a
millorar la llengua, però el tsunami
i els problemes de fuites de la nuclear de Fukushima han frustrat el
seu viatge. Per tant, intentarà trobar
una feina per fer front a les despeses
de la universitat.
L’Èrika té molt clar el seu futur; per
això va decidir realitzar el treball de
recerca sobre el japonès, llengua que
estudia des de fa uns 8 anys, i la traducció, ofici que li agradaria fer un
cop acabada la carrera. A més li encanta viatjar: aquest any ha tingut
l’oportunitat de visitar Madrid, Berlín, París i la Dordonya francesa.
Nota TDR: 10
Mitjana de notes: Entre notable i
excel·lent
Futur: Traducció i interpretació
Aficions: Quedar amb els amics, llegir i viatjar.

L’art de traduir. La traducció literària
del japonès al català consta de dues
parts, una de teòrica i una de pràctica.
En la part teòrica, Marcet ens explica
què és la traducció, quines són les
seves característiques, les seves problemàtiques i la seva història, i finalment analitza quins són els
inconvenients lingüístics i extralingüístics a l’hora de traduir un text del
japonès al català. En la part pràctica,
aplica la teoria tot traduint un conte
tradicional nipó del japonès al català i
al castellà, a fi de veure-hi reflectides
específicament les problemàtiques
esmentades anteriorment.
L’Èrika es mostra molt satisfeta del
resultat de la seva traducció, però per
poder-la fer amb èxit primer es va
entrevistar amb dos traductors de prestigi. «Una entrevista la vaig fer a en
Marc Bernabé, traductor de còmics i
animació japonesos (com per exemple
Shin Chan), i l’altra a l’Albert Nolla,
professor de la UAB i traductor de literatura japonesa, traductor de les
novel·les de Haruki Murakami,
entre d’altres».
Per fer la part pràctica has traduït un
conte del japonès al
català. Com ho vas
fer?
La part pràctica no
sabia ben bé com

fer-la, i després de parlar amb l’Albert
Nolla vaig decidir traduir un conte tradicional japonès al català. Vaig estar
buscant-ne un de curt i, quan al final el
vaig escollir, vaig traduir-lo gràcies als
meus coneixements de la llengua nipona i amb l’ajut de diccionaris. Primer
vaig fer la traducció literal (paraula per
paraula) i després vaig traduir-ne el
conjunt, com ho faria un traductor professional. Per comprovar si ho havia fet
bé vaig demanar a una llicenciada en
traducció que traduís el mateix conte,
així podia comprovar-ho.
Quina valoració faries d’aquesta
experiència?
Evidentment és molta feina i moltes
hores de dedicació, però et trobes sorpreses molt agradables. És curiós, però
jo em pensava que per fer una bona traducció havies de saber molt la llengua
de partida (en aquest cas el japonès) i
és tot el contrari! Has de saber expressar-te millor en català, conèixer les frases fetes, expressions, etcètera.
Has estat mai al Japó?
[Sospira] Malauradament
no. I aquest estiu hi
havia d’anar a estudiar!
Ja tenia plaça en una
univertitat de Kyoto.
Però, tal com estan les
coses, em sembla que
ho hauré de deixar per
l’any que ve...
Un consell per als
que aviat han de
començar a fer el
treball de recerca...
Que no es desesperin.
Sembla molta feina –i
ho és!- però si t’organitzes
bé i comences a treballar
des d’un principi, pots
aconseguir molt bons
resultats i una gran
satisfacció personal, que és el més
important.
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> Núria Ribot i Codina

La proporció àuria i la natura
La bellesa pot tenir un component
matemàtic, i així ho demostra Codina.
La secció àuria, raó àuria o divina proporció, és una fórmula matemàtica
que ja va definir el matemàtic grec Euclides en què el resultat són unes formes molt estètiques que trobem a la
natura, els animals i els humans, i
també en l’art.
Imatge d’un cargol en forma d’espiral logarítmica i la seqüència de successió de Fibonacci.

Núria Ribot i Codina va néixer a
Bescanó el 7 de setembre de 1993.
Suposo que els seus pares, en Miquel i la Montserrat, van escollir
venir a viure a Bescanó per trobar
un lloc a mig camí dels seus pobles natals, la Bisbal i la Cellera de
Ter, respectivament.
Va estudiar al CEIP Doctor Sobrequés i té un bon record de l’escola.
De Bescanó li agrada la implicació
de la gent del poble a les diferents
activitats. El seu racó preferit són
les ribes de Ter, un espai que li
agrada molt per passejar-hi, tot i
que reconeix que es troba millor
en ciutats més grans, on la gent és
més oberta.
La Núria al principi es mostra tímida, però la seva naturalitat i
simpatia aflora al cap de pocs minuts de l’entrevista i això ens permet mantenir una conversa molt
interessant sobre un tema que
sembla més complicat del que és
realment.
Vol estudiar alguna cosa relacionada amb la genètica i les matemàtiques, com ara la biociència o
la biotecnología, i el treball d’investigació que ha realitzat creu
que l’ajudarà a afrontar millor el
que es trobarà a la universitat.
Nota TDR: 9
Mitjana de notes: Excel·lent
Futur: Biociència o biotecnologia
Aficions: Llegir i escoltar música
indie.
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La proporció àuria i la natura es divideix en quatre parts diferenciades:
les propietats matemàtiques i la seva
fórmula, la relació entre la proporció
àuria amb la natura i el cos humà, la
relació entre la proporció i l’art. Finalment, en la part pràctica, Ribot va realitzar diferents entrevistes en què
preguntava als seus companys d’institut si sabien què era la proporció àuria
i on, a partir de diferents dibuixos, els
enquestats havien d’escollir les imatges que trobaven més estètiques. El
resultat va ser que, encara que la majoria no sabien definir-la, preferien les
figures que seguien les pautes de la
proporció àuria.
Què és la proporció
àuria?
És una relació matemàtica que va definir el
matemàtic grec Euclides i que, a més de tenir
unes propietats matemàtiques interessants,
també té moltes aplicacions pràctiques en la

natura, perquè es troba de forma natural en les plantes i els animals.
També té un component estètic que
ha fet que molts pintors i escultors,
com ara Da Vinci o Dalí, hagin utilitzat
aquesta proporció en les seves obres.
Un exemple?
Un cas clar és un mol·lusc o un cargol.
La seva forma espiral logarítmica és
una proporció àuria. Però la proporció
és un nombre infinit, que no s’acaba
mai; en canvi, quan el trobem a les
plantes o els animals és finit. Per tant,
no serà mai tan exacte com la proporció matemàtica.
En el teu treball també ens parles de la successió de Fibonacci.
Què és?
Són una sèrie de successions que estan
ordenades de tal manera que segueixen un ordre entre si. És a dir, si observes el medi natural comproves que
algunes plantes que representen formes àuries creixen en models basats
en la successió de Fibonacci.
El creixement de les fulles,
pètals o branques creixen
de tal manera que guarden una relació amb el
següent.
Un consell per als
que aviat han de començar a fer el treball de recerca...
Fer-lo sobre un tema
que desperti la seva
curiositat i millor si
poden
avançar
feina a l’estiu.
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