POBLE EN VIU
Associació de
Donants de Sang
de Bescanó
Per Glòria, Narcís i Eduard

Les donancions arriben a
un centenar cada vegada
Segurament a molts us haurà passat
desapercebut a l’encapçalament de
l’escrit, però vull que sapigueu que
tant el nom de Germandat com l’anagrama corresponent, en l’última
assemblea general es van canviar, a
iniciativa de la junta directiva i amb
l’acceptació dels donants, per un
nom i un anagrama més modern en
consonància amb els nostres temps.

Bibliocursa a Bescanó
Per la bibliotecària
Aquest estiu s’ha fet per primera vegada a la biblioteca La bibliocursa de
Bescanó. L’activitat consisteix a fer que, durant les vacances d’estiu, els nens
i nenes de 6 a 16 anys vinguin a la biblioteca a buscar llibres en préstec, els
llegeixin i facin un resum de cada llibre llegit. Com més llibres es llegeixin
més possibilitats hi ha de guanyar premis, com ara lots de llibres, lots de CD,
excursions a cavall, entrades per al PIN i la ludoteca, berenars a bars i locals de Bescanó, i moltes altres coses... A l’octubre es donaran els premis,
després d’una sessió de L’hora del conte.
També aquest any per primer cop s’ha fet la bibliopiscina, que ha tingut
molt bona acollida entre les persones usuàries de la piscina municipal. La
bibliopiscina és un servei de lectura on s’exposen i es deixen en préstec diaris i revistes i contes infantils. Amb aquesta iniciativa, que s’ha dut a terme
de tres a set de la tarda, es vol potenciar la lectura en el temps de lleure.

Curiositats

Per tant, ara sou donants de l’Associació de Donants de Sang de Bescanó.

Senyalització
Coneixeu aquest lloc? És la font
de Can Fontbernat, a Estanyol;
el que no sabem encara és qui ha
posat aquest senyal de pas de
vianants sobre la font (amb el
que costa pujar-hi, imagineuvos fer-ho carregats!). Bé, no
deixa de ser una bretolada que
ens ha fet riure una estona i que
volíem compartir amb vosaltres.

Com veieu, l’Associació és molt viva
i els tres delegats de Bescanó estem
orgullosos de representar-vos, ja
que les donacions ja s’acosten a les
100 bosses per col·lecta.
Molts factors ajuden a fer que la
nostra tasca sigui agradable:
–L’Ajuntament, representat pel seu
regidor de Salut, Josep Rosa, que
segueix puntualment i s’interessa
per les extraccions, com també
Quim Marcè, que sempre està a
punt per penjar cartells i per a qualsevol cosa que ens faci falta al Polivalent.
–El col·legi, que amb el seu suport
ens permet arribar a tots els pares i
mares d’alumnes, passant-los les
propagandes que els fem arribar.
–La Comissió de Festes, que en el
seu programa d’anuncis ens hi
inclou tot i saber que no els podrem
pagar, ja que no podem ni tenim
diners per moure.
–La Pilastra, que sempre ens insta
a presentar un escrit en aquesta
revista local.
–Finalment, vosaltres, els donants,
que feu de la solidaritat un costum.
Amb aquests ingredients tan solidaris i que ens vénen de tots costats,
no n’hi ha prou per pensar que la
nostra feina és agradable?

Un racó de poesia
La dolçor de la mare
Cada persona es caracteritza per la dolçor que li atansen els pares.
Des de petits, tots, ens hi hem sentit identificats, els donem l’amor més
pur, transparent i emocionant que mai ha estat ni tocat ni ensobrat, sinó
endolcit. Fem un gir per pensar quelcom.
Fem que l’entusiasme, la tendresa, l’amor i la dolçor siguin el motor de
les relacions amb els de casa? (Bona pregunta, estimats lectors...)
Encara que faci sol i calor a 40ºC, encara que tinguem dolor del cos o del
sentiment, encara que siguem a l’edat avançada o tinguem una
necessitat de cuidadora, encara que el riu Ter no porti cabal, ens hem

de dir a nosaltres mateixos: ets bo, ets el millor, et dono la meva
aprovació i et faig un petó de debò.
A la Mare
Ets l’Amor fet persona. Són constants per veure el fill créixer, us
valorem mares, i també pares, per engendrar descendència amb una
estrella perfecta i donar llum de lluna a l’albada, carinyo i més
carinyo cada setmana, per retornar l’Amor endolcit a la Mare.
La petita puntaire
M. Àngels Serra i Vendrell
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Viatge a la Polònia de Chopin
Per Neus Salvadó

Mines de sal, grans
jardins i palaus,
passejades pel riu
Dunajec, camps de
concentració i, de
record..., xocolata,
molta xocolata!
Pràcticament desconeguda pels viatgers, Polònia amaga un gran nombre d’espais naturals que semblen
no haver canviat en el decurs dels
segles. Tanmateix, les ciutats sí que
han canviat, unes perquè van ser
destruïdes durant la guerra (i
reconstruïdes després amb tota
mena de detall) i d’altres perquè es
van envoltar de cinturons de formigó típics del desenvolupament del
segle XX. De totes maneres, a Polònia tot, o gairebé tot, desprèn una
certa aroma dels temps passats.
El 14 de juny passat, un grup de 34
persones del Casal d’Avis sortíem en
direcció a l’aeroport de Barcelona
per embarcar cap a Cracòvia a les 3
de la matinada. Una vegada allà ja
ens esperava en Michael, un jove
guia de 24 anys que ens va acompanyar durant tots els dies del viatge.
Tot i haver perdut tota la nit, a les 10
del matí ja estàvem llestos per
començar a visitar el castell de
Wawel, antic palau reial i monument molt estimat pels polonesos, ja
que sintetitza els grans moments de
la nació. Acabada la visita, unes carrosses tirades per cavalls ens van
portar a la plaça del Mercat Principal. Al bell mig s’hi troba la Llotja de
les Teles, una construcció gòtica
amb arcades que acullen un basar
turístic, el lloc ideal per comprar els
primers souvenirs. També vam tenir
l’oportunitat d’entrar al Collegium
Maius, segona universitat més antiga d’Europa, on va estudiar l’astrònom Nicolau Copèrnic, considerat el
fundador de l’astronomia moderna.
Tot i que Cracòvia mereix una descripció llarga i detallada, cal mencionar que forma part del Patrimoni de
la Humanitat des del 1978 i, tot i
que pot semblar sorprenent, va
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Visita a la mina de sal de Wieliczka; una passejada en barca pel riu Dunajec, i un moment
de descans per agafar forces. Fotos: Neus Salvadó
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ser l’única gran ciutat que va sortir
il·lesa de la II Guerra Mundial.
Continuant amb el viatge i després
d’un merescut descans, ens vàrem
dirigir a primera hora del matí cap a
Zakopane, a la zona muntanyosa de
Pieniny. Allà ens esperaven uns
remers amb el vestit típic de la zona
per fer la baixada pel riu Dunajec en
una barcassa de fusta.
L’endemà també ens va tocar matinar: a les 6 del matí vàrem sortir en
direcció a Auschwitz-Birkenau, el
camp de concentració nazi més
important de la II Guerra Mundial.
En aquest indret hi van perdre la
vida 1.100.000 persones (majoritàriament jueus i polonesos) i ara s’ha
convertit en un esfereïdor museu de
l’horror. Només d’arribar-hi ja se’t
posa la pell de gallina i a mesura que
es visiten els diferents pavellons
(emotivament comentats pels guies
locals) un es pot adonar de la veritable magnitud de l’Holocaust. Cal
esmentar el cas del capellà polonès
(avui dia sant) Maksymilian Kolbe,
que es va entregar al règim nazi a
canvi d’un pare de família condemnat a la cambra de gas. Aquest és
només un exemple del grau de compromís que l’Església polonesa ha
mantingut durant segles envers el
poble i en contra del poder establert,
actitud molt diferent de la que es va
donar en altres països.
La següent etapa fou Wieliczka, ciutat de la sal. Aquesta mina, la més
antiga d’Europa, es manté en funcionament des de l’any 1044 i és
també Patrimoni de la Humanitat.
La visita turística té lloc a 130
metres sota terra i durant 4,5 quilometres. En el transcurs del recorregut sorprèn veure un gran nombre
d’escultures i de capelles catòliques
tallades a la sal; fins i tot vam dinar
en un gran menjador on totes les
parets i el terra també eren de sal.
En la següent jornada ens vam dirigir a Czestochowa, per visitar el
monestir de Jasna Gora, el santuari
més famós de Polònia i primer lloc
de pelegrinatge del país. El seu tresor més preuat és la imatge de la
Verge Negra, a qui se li atribueixen
poders miraculosos. Acabada la visita, ens vàrem dirigir cap a Lichen,
on la immensa cúpula daurada de la

Una imatge del centre de Cracòvia de nit. Fotos: Neus Salvadó

basílica de la Mare de Déu impressiona ja a primera vista. Està edificada enmig d’una extensió de 110
hectàrees, fet que va permetre
dotar-la d’esplèndids jardins i altres
edificis de tipus religiós. Vam poder
visitar les instal·lacions gaudint
d’un guia poc convencional, el pare
Pisiak, que havia estat el provincial
de Fawley Court a Henley on Thames.
Continuant amb el nostre camí, i
seguint la rutina de llevar-nos aviat,
vam visitar la casa on va viure el
gran compositor i pianista Fryderyk
Chopin, a la població de Zelazowa
Wola. Seguidament ens vam dirigir
cap a la capital del país, Varsòvia, on
passejàrem pels majestuosos jardins
del parc reial Lazienki (totalment
florits en aquesta època de l’any).
Després gaudírem del castell dels
Reis de Polònia, on membres del

grup ja presentaven signes evidents
d’esgotament. Després de dinar en
un dels llocs més típics i històrics de
la capital, la Barbacana, vàrem fer
un llarg tomb pel centre de la capital, fet que ens va permetre literalment saquejar les botigues de la
coneguda xocolata Wedel.
El darrer dia al matí encara tinguérem l’oportunitat de passejar pel
parc dels Reis a Wilanow, abans
d’emprendre el viatge cap a Cracòvia. Allà, acompanyats per la guia
Anna, coneguérem a fons el districte
jueu de Kazimierz. Després l’autobús ens portaria directament a l’aeroport, on ens vam acomiadar
definitivament de Polònia.
Si esteu interessats a veure algunes
de les fotografies, podeu entrar a la
pàgina web: http://picasaweb.google.com/casalbescano/POLNIA.
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Concert d’homenatge a Jaume Banet
Per la Coral Josep Ruhí

El diumenge 1 de juny
la Sala Polivalent es
va omplir de gom a
gom per homenatjar
Jaume Banet

de la bona poesia i solia musicar
poemes de catalans il·lustres.

El dia del funeral, la coral no tenia
veu, després de divuit anys de guia i
mestratge del director, Jaume
Banet. Un any després, però, els
cantaires van omplir pulmons,
aquest cop sí, per retre-li un merescut homenatge.
«Si l’hem de vessar, que ho senti tothom!» o «Piano! Si no ens senten,
que s’acostin!», són algunes de les
frases que els deia en Jaume Banet i
que la coral recordava moments
abans de sortir a l’escenari.
El fil conductor del concert era la
música catalana, centrada en l’obra
orquestral i coral. En la primera
part, amb l’Orquestra de Cambra de
l’Empordà i sota l’experta batuta del
mestre Francesc Cassú, vam poder
gaudir del poema simfònic
Puigsoliu, de J. Serra; de la sardana
Somni, de la Suite Besalú i d’unes
Miniatures que van posar la nota
còmica a la jornada.
La segona part, interpretada per la
coral i dirigida per la filla d’en Jaume, la Clara Banet, es va basar
sobretot en la cançó tradicional del
país. Cal destacar, però, l’havanera
Ciutat de Parella i La sardana de
les monges. Per a la coral, aquestes
dues peces són emblemàtiques, ja
que les van aprendre sota la direcció
d’en Jaume, que va fer que se les
estimessin d’una manera especial.
No podien homenatjar-lo correctament, però, sense interpretar algunes cançons que el director havia
compost expressament per a la
coral, i així va ser: es van escollir
dues de ben representatives, Una
vila vora el Ter, la sardana coral que
va dedicar a Bescanó amb música i
lletra seva, i Per una vela en el mar
blau, a ritme d’havanera i de gran
dificultat, amb lletra de Josep Carner. De fet, en Jaume era amant

Es pot dir, doncs, que el poble de
Bescanó i la seva coral li vam retre
el millor homenatge amb el que ell
ens va ensenyar durant tota la seva
vida: la música. Gràcies, Jaume!
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Aquestes peces, però, les van cantar
per primer cop amb orquestra de
corda, ja que el mestre Cassú va
tenir l’amabilitat de fer-ne els
arranjaments.

Uns moments del concert, amb una Sala Polivalent plena a vessar. Fotos: Ester Rubirola
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Bescanó de nit
Bescanó fa un pas en
el temps en forma de
visita guiada
El dia 11 de juliol, a la nit, tenia lloc a
Bescanó una ruta nocturna teatralitzada, on en Varisto organitza balls
els diumenges i munta un cristo i la
comtessa, encara de dol, plora el
quaranta-sisè aniversari de la mort
del seu marit.
Ambientat en el segle passat i presentat per la figura de l’Agutzil, amb
toc de corneta inclòs, aquest teatre
ple de personatges d’època escrit per
l’historiador Lluís Solé i Perich ens
va fer passar una estona divertida
tot coneixent els llocs més emblemàtics de Bescanó.
Aquí, el mateix autor ens fa amb aire
irònic un resum de la vetllada:
«Es fa fosc i la nit xafogosa s’omple
d’espectres fluorescents. Correm,
xisclem i llampeguegem, equipats
amb llanternes de tota mena.
A aquestes hores de la nit la mainada petita comença a estar als llimbs i
ronden com ànimes en pena, però
nosaltres, no. La majoria estem ben
esperitats i, com arnes, anem rosegant la paciència del monitor, que
prova de dirigir-nos en les activitats
del casal d’estiu.
–Mainada, poseu-vos l’armilla fluorescent, que vegi on sou –insisteix
en Quim Marcé.
–A mi m’arriba fins als genolls
–comento mentre m’arremango.
I correm perquè voleï l’armilla i ens
recargolem com cuques de llum al
voltant d’un senyor amb cabells
blancs, l’Andreu Batallé, que ens vol
guiar a una caminada nocturna.
Aquest senyor és com l’Esperit Sant,
que és pertot arreu i ens guia.
–Aquí, qui mana? –pregunto.
–Tu, calla i no atabalis, i deixa parlar la regidora.
Mira, ja hi som, ja m’han manat
alguna cosa. Me’n vaig a enlluernar
gent amb la llanterna...
–Hola, eeeh, molt bona nit, eeeh, a
tothom, eeeh...
La senyora Prat, tota nerviosa,

Per Lluís Solé i Perich

comença un parlament alentit.
–Tan-tan, comencen –comento als
de la colla.
–Mira, tu, és la mare de la Maria!
–Sí, es veu que ara és de l’Ajuntament.
Es nota que és qui mana, perquè
està envoltada per uns senyors amb
els braços plegats que es miren les
sabates, molt seriosos, com faig jo
quan em renyen.
Amb la calor de mig juliol i després
d’una pluja de propaganda, centenars de persones amb calces curtes
han tret el barret i la gorra per tota
la plaça i s’han formant corrioles de
cama-secs.
–...Volem agrair, eeeh... Sense d’això, eeeh, no seria possible... Els
recomanem, eeeh...
–Plac, plac, plac! –algú comença a
aplaudir vivament i ens estalviem
uns quants eeehs.
Quan arribem a la barca, descobrim
que fan teatre. Mainada vestida amb
roba dels avis recrea escenes del
passat. Són com escenes d’un pessebre vivent, però amb text de sainet i
representant personatges reals i
actuals.
Entre les penombres veig l’Eva de
cal Gravat, que sempre ha fet comèdia, amb aquell senyor foraster, que
li segueix el cuento. La càmera de la
fàbrica Grober no està per a històries i vigila amb suspicàcia aquelles
criatures estrafolàries que vaguen
desenfeinades les nits d’estiu.
La mainada ha après teatre a l’institut i, sobretot, al carrer. Semblen
escotorits, hi tenen certa gràcia i hi
posen molt bona voluntat. Però la
realitat sempre supera la ficció.
Mentre una comtessa somica i
gemega entre la foscor d’unes runes,
la Mar va a parar al riu. Contrasentits de la natura. La gent, que ja està
acostumada al teatre fora d’escena,
no s’immuta i segueix els dos drames paral·lels. La senyora Mar s’enfila pel marge fangós del rec amb
tota dignitat, refusant l’ajuda d’un
senyor gran que li tira la canya.
–Ara seguirem cap a la central
modernista...

Dues de les escenes. Fotos: Pere Magrià

Fan bé de dir-ho, els organitzadors.
Ara, com que tothom sap on anem,
cadascú tira per un camí diferent.
Passant per boscos i camps de
pomeres, acabem davant l’ermita de
Santa Margarida.
–Entrin a la quintana, que hi cabran
millor –ens conviden el senyor i la
senyora de can Viader.
Com la plaga de la llagosta, la gent
desborda el portal.
Hi ha gent enfilada a les tomateres,
a les carxoferes... i fins dalt d’una
branca de fonoll.
L’amo del tros s’enfila per les
parets.
–Ja té pebrots...
–Haver-ho dit abans, home.
–L’any vinent portarem un cistell,
tu.»
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Sopar a la Sala Polivalent com a cloenda de la temporada. Foto: Jordi Llach

Felicitacions i festa de fi de temporada
del Bàsquet Bescanó
Jordi Llach, president
de l’entitat, felicita els
integrants de l’equip
sènior masculí pel seu
ascens a tercera
catalana en un sopar de
cloenda a la Sala
Polivalent
El 21 de juny passat es va dur a terme
la cloenda de la temporada 20072008 del Club Bàsquet Bescanó i, per
celebrar-ho, els socis, jugadors, entrenadors i simpatitzants van fer un
sopar. A l’àpat hi van participar unes
140 persones, que es van reunir a la
Sala Polivalent per acomiadar tota
una temporada de feina ben feta, per
recordar anècdotes, per animar
8

els jugadors a seguir la temporada vinent i, sobretot, per celebrar l’ascens
de l’equip sènior masculí, que la pròxima temporada jugarà a tercera catalana, un merescut reconeixement a
un equip que ha treballat de valent
per obtenir finalment aquesta compensació.
Després del sopar es va lliurar un obsequi a tots els jugadors i jugadores
presents, als entrenadors i entrenadores i al coordinador. També es van
lliurar els premis als participants al
concurs de 3x3 que el Club havia organitzat el mateix dissabte a la tarda.
El president va fer un ràpid resum
del que havia estat la temporada i va
començar felicitant l’equip sènior
masculí pel fet d’haver-se classificat
i haver pujat de categoria, fet que

permetrà que el Club tingui un equip
a tercera catalana la temporada vinent.
El president també va agrair la col·laboració i comprensió dels jugadors i
jugadores, dels pares i mares i, especialment, dels entrenadors i del coordinador, que han permès tirar
endavant els set equips i superar les
dificultats que s’han presentat al llarg
de la temporada, especialment pel
que fa a les instal·lacions esportives
que utilitzen.
Finalment, el president va encoratjar
els assistents a participar activament
en les activitats organitzades pel
Club, a ajudar la Junta en la gestió
diària de l’entitat i a unir esforços per
fer funcionar els equips que componen aquesta entitat.
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Festa major de Montfullà
Per Gaspar Gironès i M. Àngels Roca

La primera festa d’estiu
ens l’ha portat Montfullà,
que aquest any ha sabut
aplegar més de 450
persones
El dia 28 de juny passat es va celebrar la festa major de Montfullà,
que juntament amb la revetlla de
Sant Joan es converteix en una de
les festes més esperades de la zona a
l’estiu.
Com cada any, la Comissió de Festes va saber programar una sèrie
d’actes per satisfer el públic de les
diferents franges d’edat del poble de
Montfullà.
El dissabte a la tarda va començar la
festa amb l’animació infantil, on la
veu i la guitarra de l’Àngel Daban
van fer saltar i ballar la mainada, els
pares, les mares i fins i tot algun avi.
Tot seguit van continuar les activitats per als més petits, amb la novetat d’aquet any, un toro mecànic!,
que va atreure un munt d’intrèpids
que volien domar aquest brau amb
unes banyes de pam.
A les 9 del vespre va començar el
plat fort de la festa, amb la botifarrada popular. La Comissió va haver
de coure un munt de botifarres per
saciar les més de 450 persones que
van anar a sopar. El bar tampoc va
parar en tota la nit.
Acompanyava el sopar l’actuació
molt especial del mag Raúl, amb
trucs de màgia i amb la participació
molt activa del públic assistent. Cal
destacar aquest any la gran afluència de gent, que va gaudir d’una vetllada molt especial de màgia i
música a la fresca.
Acabada l’actuació del mag, va començar el ball amb la disco mòbil
D.M.R.
L’últim acte de la festa es va celebrar el diumenge el matí a l’església:
una missa solemne dedicada al patró de Montfullà, sant Pere, i acompanyada com ja és tradicional per la
Coral Josep Ruhí de Bescanó.

El toro mecànic i l’actuació del mag Raúl van aplegar unes 450 persones a la festa de
Montfullà. Fotos: Gaspar Gironès
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Per J.D.C.

Estanyol,
més actiu
que mai!
Cursos i tallers cada dia,
una Festa de la Crosa
renovada i una festa d’estiu
inventada, són algunes de les
propostes que Estanyol ha
ofert aquest trimestre
Festa del Volcà de la Crosa
La primera cita del trimestre ens la va donar la Festa
de la Crosa, el 25 de maig passat, una jornada en què
la pluja va obligar a anul·lar alguns dels actes previstos però no va impedir que la resta es poguessin fer al
Polivalent de Sant Dalmai amb tota normalitat.
Tot i el mal temps, els organitzadors de la Festa del
Volcà de la Crosa van aconseguir aplegar uns 450 visitants, molts més que en les edicions anteriors.
Aquests visitants curiosos s’acostaven a les parades
d’artesans o degustaven alguns dels pastissos que els
alumnes de 5è i 6è de l’escola de Bescanó havien preparat per recollir diners per al seu viatge de fi de curs.
Tallers infantils, jocs de cucanya, un taller d’esgrima,
màgia i l’entrega de premis del concurs literari i de dibuix van omplir les hores al polivalent.
I després va omplir els estómacs dels visitants un bon
traguet de vi i un àpat molt volcànic: mongetes seques, escalivada i una botifarra en forma de con volcànic, preparat per la Comissió de Festes d’Estanyol.
Els que volien degustar un menú més sofisticat ho po-

Alguns membres de la Comissió de Festes d’Estanyol i imatges de l’actuació de País de Xauxa i del sopar ball. Fotos: Rosa Torrijos
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dien fer en alguns restaurants, com ara Can Quim,
L’Estanc Nou o La Barca, adherits a la campanya Plats
de Tosquija, on es podien trobar plats i postres inspirats en el nostre volcà.

Caminada i taller per elaborar
la ratafia
Més de seixanta participants vinguts de tots els pobles
veïns, però majoritàriament estanyolencs, es van concentrar el diumenge 15 de juny a les nou del matí per
anar a cercar les plantes necessàries per poder fer la
ratafia.
Una passejada guiada amb la presència d’en Fermí de
can Pèlach, un botànic expert en plantes i arbustos de
la zona.
El volt es va fer pels masos i camins d’Estanyol: més
de tres hores gaudint del bon temps i de la fi de la primavera, aprenent el nom de les plantes que anaven
trobant, i recollint tomanyí, tarongina, saüc, menta
romana, isop, til·la, clavells de bosc... i fins a més de
quaranta plantes que calen per fer aquest beuratge a
base d’anís, nous verdes, plantes aromàtiques i sucre.
I per acabar, un bon esmorzar al Local Social, on la
Dolors de can Magrau i la Rosa de can Ramon van ensenyar a preparar uns quants litres d’aquest licor estomacal que ben aviat podrem degustar tots plegats.

Festa d’estiu
Ja feia temps que parlaven de fer alguna activitat a
l’estiu, i aquest any la Comissió de Festes estava engrescada: havien recuperat la marxa d’Estanyol, havien dinamitzat la festa major i ara era el moment...
Així que, el 19 de juliol, després de fer un munt de truites, amanides, escalivada i postres casolanes, començava la primera festa d’estiu a Estanyol des de feia
molts i molts anys... Cal recordar que antigament hi
havia una festa al setembre, per Santa Minerva.
A dos quarts de vuit del vespre, a la plaça, els animadors infantils del grup País de Xauxa van fer ballar i
cantar els pares, les mares i els nens que es van aplegar a la plaça. Una estona més tard, la brasa estava a
punt per coure les botifarres, els xoricets i la cansalada. A dos quarts de nou aquesta mateixa plaça es va
omplir amb 230 persones per fer un sopar i gaudir
d’una bona estona a la fresca. Després del sopar el
conjunt Els Elegants va fer bellugar els comensals
amb les cançons de sempre i d’altres de més actuals.

Cursos i tallers 2008-2009
Aquest setembre comencen de nou els cursos programats al Local Social d’Estanyol. Hi trobareu una oferta
variada, des de cursos d’anglès o un taller de cultura
japonesa, passant per cursos de cuina, de plantes remeieres o un taller de ratafia, fins a d’altres de més
pensats per a la nostra salut, com ara el de ioga, de
manteniment o Pilates i de creixement personal, que
estan més enfocats per trobar l’equilibri entre el nostre cos i la nostra ment. Us animem a participar-hi.

Caminada i taller d’elaboració de la ratafia. Fotos: Rosa Torrijos
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Mas Llunès estrena festa major
Per J.D.C.

Unes 650 persones van
omplir els carrers de Mas
Llunès per sopar i donar
suport a la iniciativa
de la Comissió de Festes
d’aquesta urbanització
de Vilanna
«Feia vint anys que no teníem una
festa pròpia; hi havia una festa que
va durar només dos anys, i ara tornem a tenir festa major. Moltes gràcies a tots per venir!» Aquestes eren
les paraules d’inici del president de
la urbanització, Xavier Verdaguer, i
és que a Mas Llunès ha nascut una
Comissió de Festes i amb ella una
festa major que va deixar bocabadat
a tothom per la gran afluència de
públic. De fet, els primers sorpresos,
encara ara, són els mateixos residents i organitzadors, ja que ningú
s’esperava tenir aquest èxit en la que
ells anomenen 3a Festa de Mas Llunès.
El dia 2 d’agost cap al tard, uns jocs
de cucanya a càrrec del grup Juganalla van fer viure un món pirata als
prop de cinquanta nens i nenes participants, que van fer diferents activitats relacionades amb el mar i els
tresors i on la tripulació no va parar
de remar dalt del vaixell que tenia un
capità i tot!
La gent anava arribant progressivament i de mica en mica el carrer on
se celebrava el nou esdeveniment
s’anava omplint; de fet, es va omplir
tant, que finalment ni la carn ni les
begudes, ni tan sols les taules i les
cadires, van ser suficients per la
quantitat de gent que havia decidit
anar a la sopar a l’aire lliure.
Una botifarra o una broqueta amb pa
amb tomata, begudes i coca amb
cava o ratafia, va ser el menú escollit
per a aquest dia.
Les cues i corredisses del principi
van donar pas a una vetllada fantàstica amb un sopar a la fresca i un ball
que va acabar a la matinada i que de
seguida va animar els assistents.
Una experiència que ben segur tindrà continuïtat.
Moltes felicitats!
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Imatges de la festa de Mas Llunès, el dia 2 d’agost. Fotos: Xavier Verdaguer

POBLE EN VIU
Torneig d’estiu de futbol 7 Joan Martínez
Pel CE Bescanó

Des de fa tres anys, el
club organitza un torneig
de futbol 7 durant el mes
de juliol, i aquest any li
han donat el nom de Joan
Martínez, en record del
jugador del primer equip
mort en accident de
trànsit l’estiu passat
Durant aquests tres anys hem anat
superant la participació d’equips i de
públic assistent.
Aquest estiu hi han participat 24
equips, procedents de Bescanó, Salt,
Girona, Bonmatí, Anglès, Amer... El
torneig va començar el dia 30 de
juny i es van fer les finals el dia 25 de
juliol. Durant tots aquells dies van
passar per les instal·lacions del camp
de futbol més de 4.000 persones. Cal
destacar que en aquests vint dies es
van jugar 172 partits.
A les semifinals hi van arribar els
equips següents:
La Torre (format per jugadors de
Bescanó que juguen amb altres
clubs), Dream Team (selecció de
jugadors del 1r i el 2n equip del CE
Bescanó), Simonich (jugadors del 1r
equip del CF Amer de la categoria
preferent) i At. Jilgueros (jugadors
de Salt i Girona).
La final la van jugar els equips
Dream Team (2n classificat) i Simonich (equip campió).
El partit pels llocs 3r i 4t el van disputar La Torre (4t classificat) i l’At.
Jilgueros (3r classificat).

Primer equip del CE Bescanó per a la pròxima temporada. Fotos: Pere Magrià

Cal destacar que van participar en aquest torneig
jugadors de primer nivell,
com ara Marc Crosas (de
la plantilla del FC Barcelona), Pitu Casadevall (del
Gavà de 2a divisió B),
Josep Triadú i Gusó (tots
dos del Cassà, de 3a divisió), Hernández i Boada
(del Llagostera de 1a catalana) i molts altres jugadors militants en diferents
categories de la província
de Girona.
Els trofeus al 1r i al 2n classificat els va entregar el
senyor Martínez, pare del
jugador que porta el nom
del torneig.

Lliurament del trofeu a l’equip guanyador per part del

El trofeu al porter menys golejat, el
va rebre José Jiménez, de l’equip del
Passeig de Salt.

Després del torneig i d’uns Sr. Martínez, pare del jugador que porta el nom el
torneig. Fotos: Pere Magrià
dies de descans futbolístic,
el dia 1 d’agost es va presentar la
plantilla del 1r equip del CE Bescanó,
Pi (porter), Robert Carbó, Sergi Gifra
que aquest any també jugarà a la
(Bonmatí), Marc Horta, Germán
màxima categoria provincial, que és
Albarrán (entrenador), Marc Recala 1a regional. La base de la plantilla
sens, Dani Aguado (Pontenc), Albert
és la mateixa que l’any passat, amb
Llach (Amer), David Seriñà, David
algunes incorporacions noves proceFarrerons, Gerard López, Sergi Jimédents dels juvenils i del segon equip
nez, Pere Bagué, Dani Perelló, Abel
(3a regional). També hi haurà alguna
Montilla, Diao Abdelairo (Llagosteincorporació de jugadors procedents
ra), Jordi Carreras, Diego Jiménez i
d’altres equips.
Aleix Barana.
La plantilla per a la pròxima tempo-

El màxim golejador, amb 16 gols, va
ser David Seriñà (Dream Team),
jugador del 1r equip del CE Bescanó.

rada és la següent: Manel Rodríguez
(delegat), Dani Hidalgo (porter),
Xevi Quiñones, Guillem Garcia, Abel

També es van concedir trofeus als
millors jugadors del torneig. El trofeu al millor jugador va ser per a Pitu
Comadevall (At. Jilgueros), jugador
de 2a divisió B amb l’equip del Gavà.
El trofeu al millor porter va ser per a
Cristian Ventura (Dream Team),
porter dels juvenils del CE Bescanó.

Esperem que aquest nou equip ens
doni moltes satisfaccions a tots els
seguidors del CE Bescanó.
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El Casal d’Estiu
i el Jovestiu més
nombrosos de la
història
Cap a 290 nens i joves han
participat en les activitats
programades al
Casal d’Estiu i el Jovestiu
Tot eren felicitacions l’últim dia del Casal d’Estiu i el Jovestiu, i això que el fet de tornar a fer aquesta activitat a l’escola
després del bon resultat de l’any passat al Pavelló semblava
que al principi no feia gaire gràcia als pares ni als nens i nenes, però poder estrenar la nova escola per desenvolupar els
diferents tallers ha acabat essent motiu d’elogi fins i tot per
als que al principi eren més reticents.
Una de les novetats a l’hora de fer les inscripcions va ser que
enguany es podien reservar places per setmanes i no per
quinzenes, per tal de donar més facilitats als pares al moment d’organitzar les activitats dels seus fills durant les vacances d’estiu.
Tallers, danses, excursions, bicicletades, competicions esportives, cançons, l’acampada, piragüisme, activitats a l’aire
lliure, una remullada al parc de davant del pavelló, un dia a
la platja i uns quants més de piscina, han estat algunes de les
activitats que els joves bescanonins han pogut fer durant tot
aquests mesos de juliol i agost.

Una de les activitats que agraden a tothom són les refrescants remullades. Ni els monitors se’n salven! Fotos: Ester Rubirola
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El Jovestiu ofereix un munt d’activitats
als joves de 9 a 14 anys
Pels monitors del Jovestiu
Aquest any, amb més colla que mai, hem dut a terme un Jovestiu ple
d’activitats!!! Jocs esportius, gimcanes, activitats aquàtiques (piragüisme, piscina, platja), esports varis, mobilitat sobre rodes, balls de tot tipus, rutes amb bicicleta... i, com no podia ser d’una altra manera,
l’activitat estrella de cada any, l’acampada a Vilanna. Tampoc hem pogut finalitzar el Jovestiu sense la famosa atracció que muntem des de fa
uns anys: la Pista Americana, en què ens remullem i llisquem sobre
plàstics, tobogans d’aigua i sabó!
L’activitat de piragüisme va ser un èxit, amb els monitors del club de piragüisme Salt-Ter que ens van ensenyar durant unes horetes la tècnica
bàsica per navegar amb caiac per aigües tranquil·les. Ens va encantar!
A la platja de s’Agaró ens ho vam passar genial! Va fer un dia perfecte,
ni molt assolellat ni molt ennuvolat. Vam estar molta estona a l’aigua
jugant amb les pilotes, i també vam tenir temps per jugar a voleibol i fer
castells de sorra. Per recuperar l’energia perduda durant tot el matí, ens
vam quedar a dinar al parc del costat de la platja, on l’herba i l’ombra
van ser les més buscades!
A l’acampada de Vilanna, la novetat d’aquest any va ser la convivència
amb el casal de les Planes, cosa que els va anar molt bé a tots els nois i
noies per fomentar valors de solidaritat, de cooperació, d’empatia, etc.
Al principi, per la gran colla que érem, l’esverament que dúiem a sobre
(típic en ocasions com aquestes) i la vergonya i el tancament que podem
arribar a tenir..., ens va costar un xic conduir els jocs conjuntament, però de mica en mica tots hi van anar posant de la seva part i vam gaudir
d’una vetllada nocturna plena d’actuacions musicals, coreografies, teatre, endevinalles, i fins i tot hi va haver música en directe!!! Ah, tampoc
va faltar el joc de nit! Però després... quan va arribar l’hora de dormir...,
ni aclucar l’ull!!! He, he!
En definitiva, un altre any que ens ho hem passat bomba!!!
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Casal d’Estiu 2008
Per Élida Matamala

S’ha posat en marxa a
l’escola com cada any
el Casal d’Estiu, amb
més de 200
participants
Aquest any no hem parat ni un moment: tant els grans com els petits
hem fet excursions a diferents llocs
del poble, com ara Mas Casilda, la
granja de can Batllori, els horts de la
via, amb bicicleta fins a la riba del
riu Ter i molts altres indrets que ens
ofereix el nostre poble.
També s’han realitzat diferents tallers, ens han visitat un bomber,
mossos de Trànsit, pallassos i un pi-

rata del mar Mediterrani.
Què més hem fet al casal? Mireu,
doncs també hem anat a la piscina,
amb patins i de tant en tant, quan
feia molta calor, hem fet guerres
d’aigua!!!
Aquest any també hi ha hagut
temps per fer coreografies musicals,
que vam compartir amb el Jovestiu
al Local Polivalent.
L’activitat de cloenda la vam realitzar a la gespa del pavelló, i va consistir a baixar per uns tobogans de
plàstic remullats amb aigua i sabó, a
fer jocs de cucanya, una guerra d’aigua i un pica-pica final!!
I això és tot, bescanonins/es. Fins
l’any que ve!

Festa del
Patronat passada
per aigua
Per la Comissió del Veïnat
del Patronat
Hola, bescanonins i bescanonines!
Sóc una persona més d’aquest poble
tan bonic i em sento molt orgullosa
de la gent que hi viu.
El 7 de juny passat vam organitzar la
XXVI Festa del Patronat com sempre, amb la colla d’amics que la formem. Eren dies de pluja i, la veritat,
benvinguda era després de la manca
d’aigua, però precisament aquell dia
no volíem més aigua. Tota la setmana vam estar mirant el temps: que si
pujarien les temperatures, que si el
sol quedaria amagat darrere els
núvols..., incertesa fins al mateix
dissabte.
Va arribar el gran dia i ens vam llevar amb el cel tapat, però vam dir:
«És millor que ens esperem, que
potser encara sortirà el sol!»
Van anar passant les hores, i cada
vegada s’apropaven més núvols i
d’aquells més foscos, i, per tant, no
podíem ni parar taules, ni les neveres, ni encendre el foc per coure les
botifarres. Així, doncs, vam prendre
la decisió: anem cap al Polivalent.
Tot ens venia una mica de nou.
Teníem molts dubtes i no sabíem si
la gent vindria a la festa.
Gràcies a tots vosaltres, va ser un
èxit. Vau respondre de la millor
manera, venint a la festa a menjar,
beure i ballar i, en definitiva, a gaudir de la festa del Polivalent.
Gràcies, bescanonins i bescanonines! gràcies, amics i amigues.
La colla que organitzem la festa del
Patronat us volem agrair de tot cor
el vostre suport i la vostra companyia en una nit on els nervis estaven
a flor de pell. Sense vosaltres no hi
hauria hagut festa.
Moltes i moltes gràcies!

Tots saludant la càmera... lluuuíiiis!. FOTOS: Monitors del Casal
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«Sant Llorenç de
Bescanó», el nou llibre
de Lluís Soler i Perich
Per Rosa Torrijos

Sant Llorenç de Bescanó
Aquest llibre projecta el nostre
passat fins al present i cap al futur. I ho fa tot estudiant un edifici emblemàtic a la majoria de
pobles, l’església. L’església de
Sant Llorenç de Bescanó aplega
mil anys d’història, durant els
quals s’hi ha concentrat la fe del
poble i se n’ha irradiat, a toc de
campana, l’esforç i el treball, la
lletra i la paraula, la joia del viure i l’esglai de la mort.
Per aguantar els murs calen les
pedres, però també quelcom que
les lligui. La història, encara que
només sigui feta de paraules, pot
contribuir a reforçar els fonaments del nostre poble i a embellir el que hi hem edificat.
Per això, per fer bo aquest pensament, he cercat escrits dispersos, dades guardades en
multitud de llibres i arxius, amb
les quals vull ajudar a apuntalar
les cansades parets de pedra dels
edificis que, segles enrere, va
bastir la gent de Bescanó.

Fa poc més d’un any
Lluís Soler ens
sorprenia amb la
retrospectiva sobre el
municipi al llibre
«Visions», i ara ho fa
amb un volum dedicat
al temple de Sant
Llorenç
Lluís Solé i Perich, nascut a Bescanó
l’any 1962, és un historiador incansable investigador de la història local. La seva infància plena de
records del poble l’ha portat a escriure un nou llibre, aquesta vegada
sobre l’església de Sant Llorenç, una
tasca que li voltava pel cap des que
era ben petit.
Als 14 anys va llegir unes paraules
de mossèn Pere que li van quedar
gravades i a les quals ara ha volgut
donar forma: «Tant de bo pogués
publicar-se ben aviat un llibre de
la història completa i documentada de Bescanó,
que trauria d’una vegada aquest complex que
hi ha i que ha estat sempre –fins al segle actual– un poble petit,
apagat i sense cap relleu
històric. Un llibre que

contés el passat i que –més que estadística i guerres– fos la història
dels homes i d’una comunitat que, a
través dels segles, ha viscut en
aquest pla i muntanyes, amb la seva
vida íntima, social, religiosa, política, econòmica, cultural, que és el
que configura i defineix l’ésser i les
peculiaritats d’un poble i el que
constitueix la seva història» (Mossèn Pere Prats i Borrell, 1976).
Aquest llibre aplega imatges i passatges de la crònica bescanonina, recull uns testimonis per passar-los
generacions enllà. Un llibre que fa
parlar les pedres, que desenterra records oblidats i que a ritme de campanes ens porta a entendre els mil
anys història que l’església ha tingut
amagats en els seus murs.
El llibre de Lluís Soler compta novament amb la mirada fotogràfica de
Pere Magrià, que il·lustra les pàgines
amb imatges noves i antigues de
l’església i del poble.
La presentació del llibre es farà el
dia 10 de setembre, a les 8 del
vespre, davant l’església de
Sant Llorenç, i és un dels actes programats per celebrar
la Diada juntament amb la
presentació de la Joia de
Bescanó, una projecció de
fotografies i un concert
del Trio Vivace.

Lluís Soler i Perich

Títol: Sant Llorenç. Bescanó
Autor: Lluís Soler i Perich
Fotografia: Pere Magrià i Pou
Editorial: La Trona
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Bescanó, «non stop»
Per J.D.C.

Si a les activitats de
l’Estiu Cultural hi afegim
les festes majors del
poble, tenim un estiu per
no parar ni un sol dia
Country-Line Dance a la fresca, la
Nit de Dj’s Locals, la ruta guiada a
Bescanó de nit i la Bibliocursa, són
algunes de les novetats de l’Estiu
Cultural 2008. Però a més es tornaven a programar els ja consolidats
espectacles infantils, la Nit de Poesia, el cinema a la fresca, un sopar a
l’aire lliure, la festa de l’escuma o els
inflables a la piscina... Com podeu
comprovar, a Bescanó a l’estiu no
tanquem per vacances...

Country-Line a la fresca
Durant l’estiu els balladors de country tenien una cita cada dissabte de
2/4 de 10 a 2/4 de 2 de la matinada,
a la pista poliesportiva, on el Grup
de Country Bescanó feia veritables
demostracions d’aquesta modalitat
de ball americà.

XI Nit de Poesia
El 27 de juny passat, a la Volta de
Sant Llorenç, en l’onzena edició de
la Nit de Poesia es tornaven a recitar poemes d’autors catalans amb
les veus d’una quinzena de bescanonins i bescanonines que no falten
mai a aquesta cita cultural. Per
commemorar l’Any Rodoreda, també es van llegir alguns fragments en
prosa d’alguns llibres de l’autora,
amb la música de Quim Danés d’acompanyament.
A les 10 del vespre, l’entrega dels
Premis Literaris d’enguany, la projecció audiovisual del nostre rector
Quim Lleal i la presentació del llibre
Premi Literari Bescanó. 10 anys.
1997-2007 a càrrec de Tina Casademont, presidenta de la Fundació
Jaume Casademont, van ser els
actes previs a la lectura de les poesies, que aquest any comptava de
nou amb la col·laboració desinteressada dels amants de la lectura i la
poesia.
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Imatge del públic assistent i de Tina Casademont presentant el llibre, a la Nit de Poesia.
Fotos: Pere Magrià. Balladors de Country-Line Dance. Foto: Grup de Country-Bescanó
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Cinema a la fresca
Les divertides peripècies d’una rata
que vol ser cuiner a Ratatouille i les
aventures d’Astèrix i Obèlix als Jocs
Olímpics són els arguments de les
dues pel·lícules en català escollides
per projectar els dies 5 i 26 de juliol,
en dos escenaris diferents, a la Piscina i davant la Sala Polivalent.

Sopar i ball a la fresca
El dissabte 12 de juliol, a la Sala
Polivalent, un menú amb un primer
refrescant, meló amb pernil, i un
segon més copiós a base de carn, pa
amb tomata i patates, i per beure
ampolles de vi i cava, que anaven
amunt i avall de les taules i que s’acabaven més ràpid del que s’esperava, van donar pas al ball amb el
conjunt Notes d’Or, que va acabar a
hores petites.

Inflables a la piscina
Un moment refrescant per a les
famílies va ser quan la piscina municipal es va omplir d’inflables i tobogans per remullar petits i grans. Tres
hores d’entreteniment a l’aigua.

Festa dels Joves i I Nit de
Dj’s Locals
Una de les novetats la vam poder
veure, i escoltar, el divendres 18 de
juliol, a La Torre, on els joves de 13
a 17 anys van poder punxar discos
de músiques d’estils diferents a la
Disco Light. Els majors de 18 anys
van poder fer girar els discos el dissabte 19 de juliol, en la I Nit de Dj’s
Locals, a partir de les 11 de la nit.
Una iniciativa molt ben rebuda pel
públic jove del municipi.

«Action!»
Quatre personatges vestits amb boina, armilles i jerseis de ratlles conduint un cotxe d’època que treia
fum, carregats de claquetes i una
càmera que l’any de la picor, volien
gravar una pel·lícula i van aparèixer
a Bescanó el dia 24 de juliol, per fer
els càstings pertinents.
Era Clownx Teatre amb el seu nou
espectacle, Action!, una barreja de
creativitat i humor on el públic
assistent hi va participar sense pensar-s’ho dues vegades.

Clownx Teatre va portar el seu nou espectacle, Action!. Fotos: Ester Rubirola
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Una festa major per no oblidar
Festa major de Bescanó
La Comissió ja ho tenia tot a punt: els escenaris, la programació més adient per arribar a les diferents franges d’edat,
milers i milers de begudes i entrepans, hores de son perdudes i viatges amunt i avall per enllestir-ho tot. Una tasca
esgotadora però admirable en què la recompensa no té
preu, una festa major impecable, cada dia plena i cada nit
de gom a gom.
Un sopar i el pregó del grup de teatre bescanoní Traspunt
Teatre van engegar els cinc dies de festa on van tenir-hi cabuda espectacles infantils, com ara la festa de l’escuma o la
màgia del mag Fèlix; esports, com per exemple els concursos de pesca o la ruta per les ermites amb BTT; els balls
amb Pa d’Àngel, La Selvatana i l’orquestra Maravella; les
exposicions de mobles antics, fotografia i puntes de coixí al
Casal d’Avis, que van tenir un gran nombre de visitants; els
premis infantils; les sardanes; la missa cantada per la Coral
Josep Ruhí; la ballada de gegants; els concerts de tots els
estils imaginables, des de la rumba, el funky, la música disco, la patxanga..., i com a cloenda un concert que ens portava la brisa del Mediterrani amb les havaneres de Peix
Fregit i els més de 25 anys d’experiència del grup de jazz La
Vella Dixieland... El que dèiem: una festa per no oblidar.
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DES DEL QUEBEC
Per la Maria i en Lluís
> A principis de juliol és època de
déménagement al Quebec. Si algú
s’ha de canviar de pis o de casa, ho fa
en aquesta data, l’1 de juliol, festa
nacional del Canadà!
> Després comença el Festival d’Estiu
del Quebec. Grups catalans i d’arreu
del món han passat per aquí, com ara
Gertrudis i Jaleo Real!! Toquen a la
tarda i tenen més èxit que a Catalunya! En lloc de festes majors, hi ha
festivals d’estiu. També fan espectacles al carrer. Els carrers a l’estiu els
decoren com a Febre del dissabte a la
nit. Nofx, primer grup, i Linkyn Park,
l’últim. Tot i la pluja, aquí no s’anul·la
res: paraigua, paravent i a tocar!!!
> En Paul McCartney visita Quebec.
Provoca una expectació impressionant!!! Guardaespatlles i tot, i ell
entra per la porta de darrere!!
> Tres hores abans del gran concert
de Paul McCartney!! Brutícia!! La
gent hi ha fet nit, ha esperat hores i
hores per poder entrar els primers.
Resultats? Són uns marranus!!
> Mai havia vist tanta gent junta.
Deien que hi havia unes 200.000 persones!!! Finalment arriba la gran
hora, l’hora del Sir Paul. Nosaltres no
havíem fet nit allà i hem de quedarnos fora. Com que és gratuït, sort que
podem veure’l amb les pantalles
gegants.
> Ha fet alguns dies de calor, però res
comparat amb la vostra. Cada barri té
la seva pròpia piscina pública.
> Hem anat a veure els focs artificials
a les cascades de Montmorency. Té
tela: fan pagar!!! I a sobre s’ha posat a
ploure, i no ho han anul·lat, han continuat!!! Tot i això, sota la pluja els
focs han estat molt bé.
> Hem fet uns dies de turista. Quebec
té parlament, i a més ben cultivat, ple
de flors i ben cuidat, això sí, només a
l’estiu, perquè amb la neu les floretes
queden ben pansides.
> Aquí no cal regar, quasi cada dia
plou!! És per això que tot és verd i
maco!!
> Per acabar…, la ciutat està molt desordenada quant a cables elèctrics i fils
penjant… Mireu sinó que mal fet està
aquest carrer, i com aquest la majoria!!!
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Bona festa
major des
del Quebec,
bescanonins!
Així ens feien arribar
la Maria Pujades i en
Lluís Corominas, des
del Quebec, els seus
desitjos i el seu record
per la festa major
Després de molts anys d’estar a
la Comissió de Festes i moltes
hores a la barra de l’envelat,
aquesta és la primera festa
major que la Maria i en Lluís
han celebrat virtualment des de
l’altra banda de l’Atlàntic, on hi
són des del febrer, treballant a
la Universitat de Vancouver.
De tota manera, encara que de
manera diferent per la idiosincràsia del país que els acull, allà
no han deixat l’hàbit d’assistir a
concerts i a festes així com a
excursions en plena natura com
feien aquí amb els Isards i el
Grup Excursionista de Bescanó
(GEB) que la Maria ha dirigit i
portat durant anys.
Una afició i l’altra es reflecteixen en les imatges (i comentaris) que reproduïm en part a
partir dels Power Point que amb
regularitat fan arribar als amics
d’aquí.
Amb ells fem un petit recorregut pel Quebec, com viuen les
festes i fins i tot ens relaten l’experiència de viure un concert de
Paul McCartney amb 200.000
persones més.
I des d’aquestes pàgines us
diem a vosaltres que especialment aquests dies de festa
major de Bescanó us han trobat
a faltar.
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La Torre..., música, esports i monòlegs
Per Ivan

A La Torre, activitats
pensades per als joves
de Bescanó

una concentració d’uns quaranta
Seat 600, Seat 124 i R8, entre altres
models. Tot i el mal temps, hi van
assistir unes 75 persones.

Ara, a la Sala de Joventut La Torre
ja disposem d’una nova cuina, i
podrem ampliar el nostre servei de
carta i podreu gaudir de les noves
propostes culinàries.

El 15 de juny es va celebrar la 10a
Concentració Motera, que va sortir
de Bescanó per arribar al Montseny.
A la tornada, a La Torre, es va
esmorzar i repartir un obsequi als
trenta participants.

Us fem un resum de les diferents
activitats d’aquest últim trimestre.
El divendres dia 28 de març vam
tenir el plaer de gaudir de l’actuació
en directe del grup de rock pop Autpout, que ens va delectar amb versions de grups com ara Bon Jovi,
U2, Europe, etc.
El dia 29 de març vam tenir un nou
artista: Gabriel Córdoba, i amb la
seva actuació vam tancar el I Aniversari de La Torre. Va ser una nit d’humor seguida de bona música i bon
ambient.
El 5 d’abril vam anar a escalar a
Solius, al sector d’iniciació. Vam
gaudir d’un dia magnífic i tothom va
poder descarregar adrenalina!
El dimecres 16 d’abril vam tenir el
conegut monologuista Txabi Franquesa, que ens va proporcionar més
d’una hora de bon humor i moltes
rialles!
El diumenge 1 de juny hi va haver

Al mes de juny es va celebrar el I
Campionat de Play Station 3 de Proevolution Soccer durant quatre caps
de setmana. Trenta joves van competir en lliguetes per accedir a les
finals, que van ser molt disputades.
La videoconsola PS III se la va endur
Sergi Buixeda, que va ser capaç de
guanyar David Serinyà, que ha estat
el campió durant dos anys consecutius. David Aguilera va aconseguir el
segon lloc i Serinyà es va haver de
conformar amb el tercer lloc.
La Sala de Joventut La Torre va
patrocinar per segon any l’equip de
futbol 7 de La Torre, integrat per
joves del poble: Jordi Dorca, Popi,
Carles Renart, Abel Pi, Nene, Tomàs
Serrano, Marc Argila, Marc, Jordi
Comajuan, Gerard Rubio, Gerard
Serinyà, Dani Pérez i Xevi Ceballos.
Vam quedar primers de grup i invictes de la lligueta, i vam passar a
semifinals, on vam perdre contra l’e-

quip de Dream Team. Per segon any
consecutiu ens vam quedar a les
portes de la final!
El dissabte 2 d’agost, a dos quarts de
dotze de la nit, vam gaudir de l’actuació del grup gironí Mârmara, un
grup que es va formar el 2007 amb
la idea d’explorar el pop i el rock en
el seu sentit més ampli. És un viatge
creatiu que cada vegada va a més i
que ens ha obert les portes d’altres
estils musicals que han adaptat amb
respecte i sense por. El grup enfoca
els directes d’una manera energètica
i participativa sense oblidar la professionalitat. Encara no fa un any
que va sortir el seu primer treball i ja
han tocat als escenaris més diversos
de les comarques gironines, com ara
La Mirona, Inund’Art, les barraques
de Figueres o el Teatre de Salt. També se’ls ha concedit el premi Joan
Trayter/Barraques de Figueres
2008.
Per als últims mesos de l’any hem
previst diverses activitats musicals:
cada divendres tindrem un DJ’S
resident, Sergi Baena, que punxa
musica comercial i actual; es faran
diversos concerts en directe de
grups gironins, i tenim previst organitzar algun campionat de billar, futbolí i altres. Us hi esperem!

Diferents imatges de les activitats organitzades per la Sala de Joventut La Torre. Fotos: Ivan
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