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Poble en viu

> Associació de Comerços

Els desitjos
complerts de
l'associació
«És Bo, és de
Bescanó»
Passades les festes
nadalenques l'associació de
comerços «És Bo, és de
Bescanó» va fer el sorteig de
diferents premis i lots de la
campanya «Aquest Nadal,
demana un desig»
Per poder participar només calia fer les
compres de regals i Reis als diferents establiments associats i omplir les butlletes que oferia el comerç. El dimecres 14
de gener es va fer el sorteig de quasi 200
premis i lots que els diferents associats
havien preparat.
Durant els dies posteriors es van poder
veure algunes de les imatges d’afortunats rebent els regals.
Aquesta campanya intentava fidelitzar
el client i promoure el comerç local i de
proximitat. Entre els premis s'hi podien
trobar des de productes d'alimentació,
electrodomèstics, serveis d'estètica o
perruqueria, fins a lots de productes,
paneres, menús de restaurants, articles
de moda, i fins i tot alguna cosa per als
animals de companyia
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> Per Susanna Oliveira

> Club Patinatge Bescanó

Passet a passet... fent camí
El grup de xou juvenil, després de fer podi en el territorial, es classifica per al campionat
d'Espanya en el seu debut en la competició oficial
«Petites, treballadores, divertides,
constants, cooperatives... així som! Passet a passet construïm el nostre camí.»
Aquesta sinopsi resumeix la coreografia
Fent camí amb què el grup de xou juvenil del club ha iniciat aquest any la seva
aventura en la competició oficial. Però
també és, segurament, el millor resum
per presentar aquest grup, dirigit per les
entrenadores Olga Costa i Mireia Cam-

pasol i format per catorze patinadores i
dos patinadors.
Passet a passet, amb constància i treball
en equip, com la colònia de formigues
que emulen en el seu xou, aquest grup
ha aconseguit bitllet per al campionat
d’Espanya amb uns resultats excel·lents:
segona posició en el campionat territorial de Girona i quart lloc en el català. La
coreografia Fent camí mostra la vida

Fotos:
Salvador Campasol

d’una colònia de formigues vermelles
que treballen intensament i de manera
cooperativa per buscar aliment i satisfer
la reina. Una posada en escena amb
molta expressivitat, velocitat i molt de
ritme. Deixeu-hi sonar l’electro swing
Booty Swing de Parov Stelar (la cançó
de l’anunci televisiu d’Audi) i us les podreu imaginar!
«Les formigues», com les coneixem al
club, es van estrenar en la competició el
18 de gener al pavelló de Fontajau davant unes 4.000 persones. Als nervis,
normals en un debut com aquest, es van
afegir aquell dia uns inoportuns virus i
la indisposició d’algunes de les patinadores, però res no va impedir que superessin tots els obstacles i sortissin a la
pista com una pinya i executessin el disc
amb decisió i una gran força expressiva,
que els va valer el segon lloc del podi
(76,60 punts), darrere el CPA Olot
(80,90 punts). En tercer lloc es va classificar el CP Celrà (72,70 punts).
El 7 de febrer, el gèlid pavelló olímpic de
Reus va ser l’escenari del Campionat de
Catalunya de grups de xou, i una nova
experiència per a les nostres formigues,
que, una vegada més, van fer molt bon
paper, classificant-se en la quarta posició (79,90 punts) d’entre un total de 16
equips participants. El somni continuava, ja que aquesta posició els garantia la
seva classificació per al campionat d’Espanya, que se celebrarà a Vigo, i del qual
ja us n’explicarem detalls en la propera
revista de La Pilastra. Una gran experiència humana i esportiva per a tot el
grup i un debut extraordinari de les nostres petites patinadores. I més si tenim
en compte que era un dels grups de
menys edat de tot el campionat (la majoria tenen entre 11 i 12 anys), i que van
haver de competir amb equips amb
molta més experiència.

L'equip de les formigues:
Mariona Rabat, Nàdia i Ivette Martín, Sandra Plaza, Carla Gabarrón,
Aina Garcia, Nuri Ramos, Aina Vall, Paula Gironès, Ignasi Ciurana,
Clàudia Genoher, Ariadna Comas, Arnau López, Claudia Pueyo,
Íngrid Lanzas i Anna Noguer, amb les entrenadores,
Olga Costa i Mireia Campasol.
4

I hem de destacar també la participació
i el bon treball de les quatre patinadores
vinculades al nostre club –Meritxell
Font, Adriana Planella, Maria Carballo i
Íngrid Roca– que aquest any han competit en la modalitat de xou gran a les files del CPA Girona i que també van
obtenir una quarta posició en el català i
també competiran en l’espanyol.
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> Per Rosa Torrijos. Fotos: Lídia Crous

Carnaval, carnaval...
Més de cinc-centes persones van poder gaudir de
la festa de disfresses que es va celebrar el 21 de
febrer pels carrers de Bescanó
Segueix a la plana 6 >>
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Disfresses clàssiques
i modernes
Al matí, mentre s’enllestien els
darrers preparatius del carnaval, el temps amenaçava pluja.
Per sort al migdia les bromes
van anar marxant i la comissió
organitzadora va poder fer lluir
el carnestoltes més multitudinari
dels darrers temps.
De la plaça va sortir tota una desfilada de
carrosses i de gent curiosament disfressada
amb moltes ganes de gresca i de guanyar
algun dels premis del concurs.
Mentre es feia la cercavila s’hi anaven afegint més i més difresses...: trencaclosques
gaudinians, playmobils, globus aerostàtic,
bebès, pintores, bosses de crispetes, alguns animals com un gall dindi, mussols o un xai.
Les clàssiques fades i princeses no van
enlluernar tant com els que anaven
disfressats de la princesa de Frozen,
un dels personatges de Disney, que va
ser escollida com la millor disfressa
per molts dels participants, sobretot
perquè mentre desfilaven no hi faltava el
confeti, els globus, els espanta-sogres, xivarri i molt de rímel!
La desfilada d’aquest any va ser molt lluïda i participativa, ja que cada comparsa disposava d’un equip de so inte6
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grat i això va fer que molts veïns sortissin a fer una ullada a la rua. També
s’ha notat un increment de la participació, i això la comissió ho valora
molt positivament i remarca que
cada vegada hi ha un major nombre de comparses. Amb el temps,
més pares i més mares no volen
perdre’s l’oportunitat de gaudir
d’aquesta festa acompanyats dels
seus fills i amics.
Un cop a la sala polivalent els
participants van desfilar de manera individual, per parelles o en
grup. Cal dir que els joves del jurat,
que aquest any eren alguns voluntaris del grup Jo+B, ho van tenir molt complicat per escollir els guanyadors.
En la categoria individual els guanyadors
van ser l’ou Kinder, el gall dindi i en Mario
Bros. En parelles, el pastor i el seu xaiet, les
dues pintores i la tempesta. Finalment, en
la categoria de comparses van sortir escollides Lescrispetes.cat, les gallines i els ramaders, i el niu del mussol.
I no podíem acabar el carnaval sense un bon got de xocolata
desfeta que, com cada any, havien preparat les mestres xocolateres. Estava tan bona que es van estalviar de rentar les cassoles perquè van quedar netes com una patena.
La diada va ser tan divertida que la comissió de festes ja està
pensant alguna novetat per l’any vinent!

Selecció de fotos dels
participants d’aquest any.
Fotos: Lídia Crous.
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De dilluns a divendres
Matí:
de 2/4 de 10 a 2/4 de 2
Tarda:
de 2/4 de 5 a 2/4 de 8
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> Coral Josep Ruhí

Una visita al bressol
de Catalunya
El 24 de gener passat la Coral Josep Ruhí va visitar la població
de Rià i Cirac, on es diu que va néixer el comte Guifré el Pilós,
convidats a un concert amb l’Orfeó de Banyuls i els Cantaires
de Rià Sirach

Més informació al
telèfon 972 44 07 20

Horaris
del consultori
mèdic als
pobles
ESTANYOL
Vistes mèdiques.
Dra. Andrea Neumann:
Dimarts, 15.30 h-16.30 h.
Infermeria.
Sara Cullell:
Divendres, 10 h-10.30 h.

MONTFULLÀ
Vistes mèdiques.
Dra. Andrea Neumann:
Dimecres, 9 h-9,30 h.
Infermeria.
Sara Cullell
Dimarts, 15 h-15.30 h.

VILANNA
Vistes mèdiques.
Dra. Mònica Ibañez:
Dimarts, 8.30 h-9.30 h.
Infermeria.
Judit Pinsach:
Dijous, 15.30 h-16.30 h.

Recordeu que cal
concertar hora al
telèfon 972 44 25 70
8

A Rià vam poder compartir cants i experiències.

Rià i Cirac és un bonic municipi nord-català del Conflent d’uns 1.200 habitants. Un
tret característic que enorgulleix els seus
veïns és que s’estima que amb molta probabilitat el comte Guifré el Pilós va néixer
en aquesta població, donat que Sunifred I,
el seu pare, posseïa comtat i castell en
aquestes terres. D’aquí prové el sobrenom
de «bressol de Catalunya».
Després d’una acollida dels Cantaires de
Rià i d’un bon àpat al restaurant del poble,
i ben escalfats entre la calefacció i els vins
francesos, vam dirigir-nos a l’església, el
lloc destinat al concert coral.
Una església magníficament guarnida amb
un retaule daurat, escultures i frescos de
tonalitats anyils al sostre que evocaven un
cel estrellat, la convertien en un escenari
perfecte per a un intercanvi musical i cultural.
El repertori comú va ser força adient a l’esperit de la jornada: Muntanyes del Canigó,

Rossinyol i Joia en el món van ser les cançons seleccionades per arrodonir un concert amb força assistència de públic, molt
encuriosit i emocionat amb la presència de
la nostra coral.
Per la nostra banda vam presentar un repertori ben variat amb la inclusió de la sardana Torroella vila vella, que va tenir gran
èxit entre els assistents.
Després del concert ens esperava una agradable sorpresa: ens van preparar una recepció amb el batlle de Rià i un sopar molt
complet amb gran varietat d’àpats que es
va cloure amb formatges, coques, fruita
fresca i pastissets, gentilesa de la mateixa
gent del poble i del forn de pa de Rià.
Sens dubte la visita a Rià i Cirac ha estat
una experiència molt engrescadora tant
per als cantaires de la Coral Josep Ruhí
com per als acompanyants, que van gaudir
d’una diada inoblidable amb uns amfitrions exquisits.

Poble en viu
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> Per M. Dolors Majoral

> Casal d’Avis

Fer-se gran amb dignitat
Podem dir que fer-se gran ha canviat amb el pas del temps. Poder gaudir d'una jubilació
remunerada és, per a la gent gran, una manera de fer-se gran amb dignitat.
Si a més hi sumem que a Bescanó no ens manca cap servei i que tenim espais com ara el Casal
d'Avis per gaudir del nostre temps lliure, podem dir que fer-se gran no està tan malament, oi?
L'altre dia, passant per davant del Casal
d'Avis de Bescanó em va cridar l'atenció
una colla de jubilats que s'entretenien
jugant a la petanca. Vaig observar una
estona les trifulgues mentre comentaven la jugada.
Va ser aleshores que vaig pensar la sort
que teníem els retirats actuals i com ha
canviat la societat en els últims cent
anys.
En els pobles agrícoles, com era Bescanó,
la gent havia de treballar fins que el cos
deia prou!!
L'opció de cobrar jubilació no es preveia,
senzillament perquè no existia. Per això,
si no eren benestants o amos de la terra,
no els quedava cap altre remei que dependre dels fills, sovint ja força escanyats
per tirar la canalla endavant.
Després d'haver treballat tota una vida,
afrontaven els últims anys de la seva depenent d'altri, encara que fos dels fills.

La festa del dijous Gras és una de les celebracions rematades amb música i ball!

drins segueixen amb una lleugeresa digna del jovent.

Igual que a tots els pobles, a Bescanó era
familiar l'estampa d'avis, sovint encorbats pels avatars de la vida, que s'ajudaven d'un gaiato per cercar el sol que els
escalfava l'hivern d'una existència sense
perspectives.

Els vestits negres i els mocadors al cap
que lluïen les nostres rebesàvies, fa anys
que han passat a millor vida, donant pas
a robes lleugeres i alegres, còmodes i modernes. Es pot dir que anem a la moda
sense diferenciar-nos gaire de la que lluen els de menys edat.

Quina sort que tenim avui!: gimnàstica,
petanca, classes de català i d'anglès, quina, tallers de memòria, excursions i viatges, informàtica, celebracions rematades
amb música les notes de la qual els pa-

I, el que és més important, una pensió
que ens permet afrontar els dies que ens
resten amb cert optimisme i obsequiar
els fills i néts quan ho creiem convenient.
Això per a nosaltres és un gran orgull!

Tenim metges competents que vetllen
per la nostra salut. I aquest fet, que sovint no valorem prou, ens permet mirar
el futur amb certa seguretat, malgrat les
queixes que solem emetre (si no fos el genoll, si no fos la cama...), d'altra banda
ben típiques a la nostra edat.
Per això crec que cap avi s'ha de quedar
a casa i cal aprofitar cada minut del dia
per gaudir de tot el bé de Déu que ens
ofereix aquest trosset de terra anomenat Bescanó. I agrair la sort d'haver nascut o de viure en un raconet de món tan
privilegiat.
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> Club Tennis Bescanó

Tennis solidari
El Club Tennis Bescanó va organitzar
l'any passat algunes activitats
pensades per a petits i grans

Un bon exemple destinat als més petits ha estat el
torneig infantil, en què l'Esteve Matamala va quedar campió després de fer un molt bon paper.
Un altre seria l’organització de la Lliga Social, que
aquest any ha donat la victòria a en Toni Carvajal; el
subcampió va ser el jugador Marc Rieradevall i en
tercera posició va quedar en Grau Matas.
El més destacat va ser el Gran Recapte, que va tenir
la col·laboració d’Esports Pau i el nostre club i que
consistia a passar-s'ho bé tot jugant a tennis i aconseguir recaptar menjar per als més necessitats.
Des d'aquí volem donar les gràcies a tots els participants que hi van posar el seu gra de sorra.
Com cada Nadal, vam organitzar un dinar de germanor per fer pinya i per poder-nos desitjar un nou
any carregat d'èxits!

Els tennistes classificats, ensenyant les copes.

Reconeixement al projecte de recuperació
de l'illa de la Pilastra
El mes de febrer passat el projecte de
recuperació de l'illa de la Pilastra va ser
seleccionat per la Unió Europea entre els tretze
millors projectes Life avaluats el 2014, d’un
total de 46.
Cal destacar que, des que es reconeixen
aquests plans, és la primera vegada que a
Catalunya es distingeix un projecte Life Natura
El projecte Life+ Natura «Recuperació d’hàbitats riparis del
riu Ter (Riparia-Ter)», coordinat pel Consorci del Ter i que
ha estat el que durant aquests darrers anys ha fet, entre altres, les tasques de recuperació de l’illa de la Pilastra, ha rebut un mereixedor reconeixement de la Unió Europea per la
millora dels boscos de ribera per mitjà de treballs forestals,
el control d’espècies invasores i reforestacions, la recuperació de zones d’inundació temporal i la realització d'actuacions d’ordenació d’ús públic.
La cerimònia d’entrega del premi tindrà lloc el proper 4 de
juny a Brussel·les, on el Consorci podrà realitzar una breu
presentació del Riparia-Ter.
10

L'illa de la Pilastra és una illa
fluvial que està situada entre
els municipis de Bescanó,
Salt i Sant Gregori.

Poble en viu
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> Comissió de Festes de Bescanó

Renovació contínua
Des de la passada edició de la festa major la junta de la comissió ha incorporat una nova
fornada de membres. Són joves bescanonins amb moltes ganes de treballar i d’aportar noves
idees a l’organització de la nostra festa i així rellevar els més veterans
està signat... Esperem que us agradi!
Deixem una mica de lloc a la intriga i ja
us anirem desglossant tot el que hem
preparat més endavant.

Canvi d’horari del ball de
l’orquestra!
Aquest any, la comissió de festes hem
volgut modificar l’horari del ball de diumenge de l’orquestra. Crèiem que continuar fent el ball a les 11 de la nit era un
error, ja que és massa tard. Així que
aquest any el ball es farà a continuació
del concert. Tindrem una tarda i un vespre de música amb el millor ambient!
Des de l’última renovació, ara farà 4
anys, hem intentat instaurar unes línies
a seguir com són ara la transparència en
la gestió, la màxima inversió possible en
el comerç de proximitat, uns preus ajustats al moment econòmic que vivim, etcètera. Sense oblidar la qualitat i la
varietat d’actes organitzats. Però també
creiem que una comissió de festes s’ha
d’anar adaptant als nous temps, és a dir,
a les noves generacions... Per a nosaltres
és una enorme satisfacció veure que tots
els veïns de totes les edats esperen amb
molta il·lusió els dies de la festa. Que

continueu vivint la festa i participant en
els actes programats és per a nosaltres el
millor premi que podríem tenir... i esperem que sigui per molts anys!

Treballant per la propera festa
major
La comissió ja té programada, en gran
part, la propera festa major. El tret de
sortida tornarà a ser a la Plaça, on tornarem a menjar sardines i escoltarem havaneres... Esperem que aquest any no
plogui! La 4a Beskanoninada es presenta més remember que mai i el contracte
del cap de cartell de la nit de divendres ja

El mes de gener passat vam fer el sopar
de col·laboradors de l’última festa major, la del 2014. Malgrat algunes baixes,
ens vam trobar tots plegats, aquest cop
més tranquil·lament, per sopar, sortejar
la panera de cada any, veure el típic vídeo d’imatges de la darrera festa major i
ballar amb la música del discjòquei.
Aprofitem, com cada vegada que en tenim l’ocasió, per tornar a donar gràcies
a tots/es els/les col·laboradors/es que
feu possible aquesta festa. Sense vosaltres no seria possible!
Ens veiem per la festa major de Bescanó
del 2015!

La comissió va voler celebrar la bona marxa de la festa amb un sopar,
en què van participar un gran nombre de voluntaris. Fotos: Rosa Torrijos.
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> Càritas Bescanó

La cuina sostenible de Càritas Bescanó
A finals de l'any passat, Càritas Bescanó, amb el suport de Dipsalut, vam organitzar un curs
de trenta hores per millorar la cuina amb els diferents productes que reben les famílies de la
secció d'aliments.
Aquest curs ens va animar molt i vam pensar que seria bona idea presentar-nos al concurs
de receptes de cuina que organitzava Càritas i que l’única condició era que les receptes
havien de ser econòmiques i saludables i que poguessin alimentar quatre persones amb un
pressupost màxim de 8 euros.
Ens ho vam agafar amb tanta il·lusió
que, de Bescanó, van sortir seleccionades quatre receptes que seran publicades en el futur llibre de cuina
Receptes culinàries, econòmiques i
saludables, que està apadrinat per
cuiners gironins de prestigi.
Aquests padrins, que també són els
encarregats d’avaluar totes aquestes
aportacions culinàries, són Joan Roca, del Celler de Can Roca; Marc Gascons, del restaurant Els Tinars; Jordi
Jacas, d’El Molí de l’Escala, i Iolanda
Bustos, del restaurant La Calèndula.
Els participants del poble que van
portar receptes van ser la Dàlia, amb
un clàssic de patates amb botifarra; la
Lourdes, que va aportar un plat ben
original, truita d’arròs; la Margarita,
que va suggerir uns popets estofats
deliciosos, i en Nassim, que va fer-nos
uns pebrots farcits difícils d’oblidar.
Considerem que ha estat un suport
molt important a la tasca feta per la
cuinera Nuri Gil, a qui aprofitem per
felicitar-la juntament amb la nutricionista Montse Ledesma, per les seves aportacions al curs i per haver
aconseguit una interessant tasca de
grup.
Esperem poder gaudir ben aviat d’aquest volum. El llibre Receptes culinàries, econòmiques i saludables
també es podrà descarregar en format
digital.
«Volo», «voluntas», voluntari,
voluntariat
En aquestes paraules, algunes directes del llatí, altres ja catalanes, hi ha
continguda (al nostre entendre) tota
l’argumentació, totes les essències
que fan que unes persones dediquin
part del seu temps o part dels seus diners, o part de... a les altres persones
del seu entorn proper o no tan proper.
Això és el que han fet i fan els
12

voluntaris de Càritas Parroquial de
Bescanó, però en necessitem més...
Volo, vull: És una decisió completament lliure que tots han pres simplement perquè han volgut amb plena
determinació de servir els altres, quasi sempre desvalguts en algun sentit.
Voluntas, voluntat: Tots i totes són
plenament conscients de les enormes
deficiències que hi ha en el nostre entorn i de les necessitats vitals que molta gent pateix, i tot plegat ha creat la
ferma voluntat d’ajudar els necessitats donant part del seu temps i part
del seu saber a Càritas Parroquial.
Voluntari: És tota aquella persona
que ofereix alguna cosa als altres sense esperar res a canvi. Càritas Parroquial de Bescanó té voluntaris per
repartir aliments, voluntaris que atenen el rober, voluntaris que ofereixen
companyia a persones ancianes o desvalgudes i voluntaris que cuiden i controlen l’organització administrativa.
Voluntarietat: Les necessitats d’un
poble són moltes més que les que hem
expressat. És evident que es necessiten voluntaris per fer les aportacions
periòdiques de diners o altres aportacions.
A Bescanó, a part de l’Ajuntament, hi
ha empreses que col·laboren de manera activa. Càritas està subjecta a
controls de l’administració en general
i a normes de caire local.
Es vol fer molt més. Voldríem arribar
als infants que tinguin necessitats en
l’ensenyament, seria bo poder fer
classes complementàries de repàs.
Per això demanem voluntaris joves.
Nois i noies de Bescanó diposats a
ajudar nens o nenes o la gent gran en
la mesura que es pugui.
És molt una hora a la setmana per ajudar els altres? Pensem-hi...

Mossèn Quim va complaure els socis de
l'Associació Gent Gran, assistint a la
celebració del 20è aniversari.

Homenatge a
mossèn Quim
Ens arribà a la Parròquia de
Bescanó Mn. Quim, deixant
amb tristesa el país de missions
perquè no era el seu destí. El
mossèn acceptà el destí que Déu
li envià. Bell exemple!
Mn. Quim era una persona forta, senzill i humil, i amb aquestes belles qualitats fou el bon sembrador que en el
futur florirà la bona llavor que ell sembrà amb l’Evangeli testimoniat, amb
els temes bíblics i altres coses com el
projecte de Càritas a Bescanó, animant en tot moment un grup entusiasta de voluntaris per distribuir aliments
mensualment segons els criteris dels
assistents socials i portar un rober on
el que ho necessités pogués trobar
quelcom adient. Podríem dir moltes
més virtuts de Mn. Quim, però per
acabar li dediquem unes paraules:
«Has passat com una flama, amb
amor i caritat. Ara, des de l’Eternitat
resplendeix la teva flama.»
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> Per Dolors Vilamitjana

> Comissió de Festes d’Estanyol

Passejada màgica a Estanyol
El diumenge 1 de març una
cinquantena de persones ens
aplegàrem a Estanyol per gaudir
de la natura que, a les albades de
la primavera, comença de nou a
despertar i transforma el color
del vestit...
La passejada es va plantejar amb la idea de fer un
recorregut per la història de les plantes, des dels
inicis de la civilització fins als nostres dies, aturant-nos en les anècdotes del poble: què s’havia de
fer quan algú estava espatllat, què calia resar quan
un infant estava enaiguat…
Ara bé, el recorregut no va ser simplement informatiu, sinó que es va escenificar en sis quadres
distribuïts en diferents llocs del poble.
A la plaça es va fer la Salutació i la Invocació a la
Mare Natura, des del comunidor i oberta als quatre elements.
Més endavant, a can Masgrau Nou i sota un llorer,
la sacerdotessa romana coronava un gladiador romà guanyador. El llorer és símbol de la glòria dels
vencedors.
Al costat de la resclosa del riu, la remeiera recitava conjurs i mostrava el contracte d’aprenentatge
del seu fill, que seria cirurgià, barber i dentista, de
l’any 1854, extret de la col·lecció Documents de
particulars de l’Arxiu Municipal de Girona.
A can Puig-oriol, la remeiera escampava flors de
saüc i donava receptes per evitar que entri la pesta
a casa. El saüc és un dels arbres amb més potencial màgic en la cultura occidental. Recol·lectat la
nit de Sant Joan, també era valuós contra les tempestes, els lladres, els mals esperits i la màgia. Algunes persones d’Estanyol aprofitaven la fusta
buida de saüc per fer xiulets i tiradores.
Prop de can Ramon, la bruixeta remeiera feia coixinets d’artemisa per tenir somnis reveladors.
L’artemisa és la planta de la dona, la reguladora
dels períodes menstruals i de la síndrome premenstrual. Per tant, és un bon remei per a la histèria i la irritabilitat femenines.
A la plaça del poble novament, la remeiera burleta
ens repartia una fórmula per «tenir bona vida»,
fent-nos ressaltar la necessitat d’alegria i de temprança.
Un cop al Local Social, vam explicar i posar en comú anècdotes de remeieres del poble i vam ensenyar a fer un elixir d’amor a base de berbena,
marialluïsa i aiguardent.
Un bon esmorzar va ser la cirereta del pastís: elaborat per les mateixes organitzadores amb productes de la terra i plantes medicinals, una barreja
eficient per aconseguir bona salut i, com deien a la
Catalunya moderna, «casa bona és casa sana».

Els masos i paratges d'Estanyol van ser l'escenari de diferents representacions
en què l'home ha utilitzat les plantes per al seu benefici o plaer.
Fotos: Dolors Vilamitjana i Pep Moner.
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> CE Bescanó

> Per Guillem Ferrer i Luque

En futbol, seguim millorant cada dia
Han passat vuit mesos des que el Club va tornar a arrencar els entrenaments de futbol.
Aquesta temporada hem previst una sèrie de canvis, ja que la junta volem potenciar tant el
futbol de base com els dos equips amateurs
També estem dedicant esforços a seguir
en la tasca de formar persones, des dels
més petits fins als més grans, fet que el
CE Bescanó considera prioritari i molt
important tant pel bé del Club com pel
del poble de Bescanó.
Aquesta temporada la podem definir
com una temporada d’èxits. Tenim 13
equips, 5 dels quals competeixen en el
Consell Esportiu del Gironès i 8 en la
Federació Catalana de Futbol.
També cal esmentar que en aquests moments tenim 190 jugadors en els nostres
equips i es vol seguir creixent per donar

un millor servei als jugadors, sobretot
jugadors del poble, tot i que també
comptem amb gent de fora per acabar
de formar els nostres equips i assolir els
nostres objectius.
Tots els equips del futbol de base del
club segueixen els seus processos d’adaptació i tot amb un mateix sistema:
seguir creixent dia a dia amb el treball
realitzat a l’entrenament i l’observació
del partit, per continuar millorant contínuament.
També ja estem preparant el 2n Campus de Futbol. Veient que l’any passat

Imatges dels díptics informatius del campus.
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va ser molt participatiu, aquest any no
podíem ser menys i tornem a ser-hi,
amb les experiències i sensacions tan
positives que vam tenir des del club i la
coordinació del campus; no podria ser
d’una altra manera que tornar-hi.
Ja us avancem que aquest campus tornarem a passar un dia a Barcelona, marxarem amb l’autocar i anirem a fer una
jornada de participació a la Ciutat Esportiva Dani Jarque i allà jugarem amb
els jugadors del campus de l’Espanyol. I
un cop acabada la jornada anirem al
Camp Nou, on visitarem el museu i l’estadi a peu de gespa i les instal·lacions.
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> Club Bescanó Corre

L'Escoleta
d'Atletisme
Aquest curs els del club
Bescanó Corre hem engegat
un projecte molt engrescador,
l'Escola d'Atletisme per a
mainada, que es fa fora de
l'horari escolar i que condueix
l'entrenador Francesc Luna
Aquesta és una activitat pensada perquè els
més joves coneguin tot jugant els valors d'aquest esport que tant ens apassiona. Perquè,
malgrat el seu caràcter individual, fomenta
multitud de qualitats com ara l'autosuperació, el respecte per les regles i pels rivals, la
companyonia o la disciplina mateixa, i no oblidem el seu caràcter social, ja que cada cop
aglutina més gent en diferents clubs per
compartir interessos i experiències.
Per portar a terme el projecte disposem d'un
bon coneixedor d'aquest món com és en
Francesc Luna Bassó, entrenador d'atletisme i monitor d'educació física escolar que
atresora una gran experiència com a atleta
nacional, internacional i com a entrenador
d'atletisme. Tot i la novetat, una quarantena
de nens i nenes de Bescanó ja formen part
dels tres grups que s'han organitzat segons
les seves edats.
Per incentivar que la mainada continuï introduint-se en aquest esport, Bescanó Corre,
aprofitant la nostra Cursa dels Senglars que
organitzem cada any el dia 1 de maig, hem
volgut incorporar com a novetat una Cursa
de Garrinets, que estarà destinada als infants
i que es portarà a terme en un circuit especial
i amb inscripcions gratuïtes, tot inclòs en un
marc lúdic i festiu. Us hi esperem!

Aquesta nova activitat ha pogut fer
tres grups de joves atletes disposats
a passar-s'ho molt bé tot jugant.
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> ANC Bescanó

El debat sobre independència serà un
dels punts importants en les
properes eleccions
La jornada del 9N va representar el punt àlgid del
procés d'emancipació nacional que està protagonitzant
el poble català, amb un èxit rotund de participació
Més de 2,3 milions de catalans van
desobeir contundentment les autoritats espanyoles i es van recollir quasi
1,4 milions de signatures de denúncia contra l’Estat espanyol i les seves
actituds antidemocràtiques respecte
al nostre procés d'autodeterminació.

Imatge del darrer 11 de setembre. Foto: Pere Magrià

L'històric 9N, garantit a peu d'urna
per 40.000 voluntaris, va marcar,
doncs, el final d’una etapa i l'inici
d'una de nova. Les eleccions municipals del proper 24 de maig estan situades a la meitat del camí que hem
de recórrer des d’ara fins a les eleccions al Parlament, que s'han de
convertir en un plebiscit sobre la independència de Catalunya. És per
això que l’ANC està treballant perquè les candidatures que concorrin
als comicis municipals facin explícit
en el seu programa la seva implica-

ció en el procés cap a la independència.
Però abans estem convocats a la III
Assemblea General Ordinària de
l’ANC, que se celebrarà al Pavelló
Barris Nord de Lleida el proper 12
d’abril de 2015, on s’haurà d’aprovar
el full de ruta que ens ha de marcar el
camí fins al 27 de setembre i on també s’han de renovar càrrecs al secretariat nacional de l’ANC.
Arriba el moment de la veritat i tots
junts hem de seguir treballant per
consolidar la majoria social a favor
de la independència i ampliar-la al
màxim possible. L’oportunitat de
crear un Estat modern, democràtic i
adaptat als nous temps no es té cada
dia i estem convençuts que els catalans no la desaprofitarem.

Nota de Ses Majestats els Reis d'Orient
Benvolguts/des participants de la
Cavalcada de Reis 2015, la Comissió
de Reis volem agrair-vos la vostra
desinteressada col·laboració i
reconèixer l’esforç i la il·lusió que hi
poseu per fer-la possible.
Als nens us volem dir que l'any
vinent intentarem venir més
carregats que mai i ho farem no
només amb joguines, sinó també
amb molta il·lusió i màgia.
Us convidem a participar en la
propera cavalcada. Si algú hi està
interessat, us podeu posar en
contacte amb la M. Àngels Gri, al
telèfon 660 550 208, que és qui ens
ajuda quan marxem a Orient.
16

Una imatge de la nit de Reis. Foto: Pere Magrià
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L'obra de teatre Conte de Nadal,
de Charles Dickens, representada
pel grup de teatre local.
Foto: Salvador Fàbregas.
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> Per Rosa Torrijos

Feliç 2015!
Sense adornar-nos-en ja hem
encetat un any nou. Això vol
dir que han passat les festes
de Nadal, el Cap d'Any i Reis.
A Bescanó durant aquestes
dates les activitats no paren...
Els primers de celebrar les
festes nadalenques són els
més grans de poble. Els del
Casal d’Avis van fer amb un
dinar i ball a la Sala Polivalent
el dia 13 de desembre.
La biblioteca també tenia
preparada una sessió especial
amb contes vora el foc.
Aquesta vegada i a causa de
les llevantades, la Colla
L’Isard i la resta de
participants es van veure
obligats a portar el pessebe a
Vilanna en comptes de Sant
Grau. L’acte va acabar amb
carn a la brasa, begudes, coca
i cantada de nadales.

Els més petits jugant o fent la carta als Reis de l'Orient.
Fotos: Pere Magrià.
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Les activitats més esperades
pels petits de la casa són el
cagatió popular, els diferents
casals de Nadal, el PIN i
l’arribada del Reis d’Orient.
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Comencem pel principi... El dia 21 de desembre en
Jordi Tonietti feia ballar i riure els més menuts
que, acompanyats de la família, no van parar de fer
gresca en tota l’estona. Les cares d’il·lusió de la
mainada s’unien a cops de bastó que el tió, que,
ben sofert, aguantava, amb la finalitat de fer una
bona «cagada» de regals per a tots els assistents.
El Casal de Nadal, el Nadal Jove i el PIN de Nadal
han estat, com cada any, un èxit de participació i
queda demostrat que la imaginació dels monitors
no té límits per fer passar l’estona als més petits i
als joves quan el fred no perdona a l’exterior: tallers, inflables, jocs dinàmics, cançons...
La Gran Quina de Bescanó segueix portant gent de
tot arreu que espera, mentre els canaris canten els
números, emportar-se alguna panera, un bron
grapat de fuets i més d’un pernil cap a casa.
La Coral Josep Ruhí va programar, com ja és tradició, el tradicional concert de Sant Esteve que engresca famílies senceres a cantar nadales i cançons
populars.
Un altre espectacle cutural que agrada molt al públic és l’obra de teatre que ens té preparada cada
any el grup local Alba Nova. A més, aquest any
aparcaven Els Pastorets i estrenaven format. Van
portar un clàssic d’aquestes dates, Conte de Nadal. Val a dir que el senyor Scrooge i els seus fantasmes van rebre un munt d’aplaudiments.
A Bescanó, el Cap d’Any cadascú el celebra a la seva manera. Els joves no van poder esperar al 31 i el
van avançar als dies 27 i 28 en una festa a la rectoria de Vilanna. La resta vam haver d’esperar el dia
que toca i ho vam fer a la Sala Polivalent amb un
sopar i una festa molt animada que va acabar amb
una xocolatada, però de fred no en teníem pas!
I no podem començar l’any sense la cavalcada de
Reis, que és sense cap dubte la nit més màgica de
l’any, i sempre va bé començar l’any amb màgia... i
alguns regals!!
Els de la Colla L'Isard van portar el pessebre a
Vilanna i van cantar nadales. Foto: Pere Magrià.
Els més petits fent cagar el tió. Fotos: Pedro Valle.
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El candidat d'ERC a Bescanó,
Moisès Ortega, fotografiat a la
plaça de les Nacions.
Foto: Rosa Torrijos

> Per Rosa Torrijos

> Moisès Ortega i Cobos, candidat a l'alcaldia (ERC)

«És igual del color polític que siguis, tots
hauríem de poder rebre el mateix tracte»
En Moisès va néixer a Bescanó l'any 1975, té 39 anys i està vinculat a la política local des de fa
temps. Va començar quan en Jaume Bagué dirigia ERC al municipi i ha estat durant vuit anys
regidor per Entesa per Bescanó.
Estar sempre a l’oposició és dur. Ara, amb el trencament d'aquesta formació, ha decidit
posar-se al capvadant de la llista d'ERC a Bescanó. Aquesta vegada, però, treballarà per
entrar al govern com a alcalde.
Es defineix com una bona persona, treballadora i senzilla, i també té clar que vol canviar la manera
de fer política del poble, ell en diu «petites coses que serviran de gran ajuda» per millorar la
participació, la transparència i, sobretot, la relació entre els bescanonins i bescanonines, siguin del
color polític que siguin...
Quedo amb en Moisès ben d’hora. L’acaben d’operar del turmell i li caldrà uns
quants dies per poder tornar anar a treballar. M’espera amb la Teia, la seva companya, i el seu únic fill, en Bernat.
Aviat serà hora de portar el nen al cole, el
mateix col·legi on en Moisès va cursar els
estudis primaris. Abans de marxar, en
Bernat m’ajuda a fer algunes ganyotes al
seu pare per treure-li un somriure mentre li faig les fotos... En Bernat diu que al
maig ell votarà el seu papa.
Què canviaries del poble?
Petites coses...: aconseguir més participació, una gestió diferent que permeti crear
llocs de treball, més transparència...
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I què en milloraries?
També petites coses...: la relació entre
veïns, per exemple. Petites ajudes a la
gent gran perquè puguin adaptar la casa
a les seves necessitats...

i crec que estem en un moment en què
Catalunya necessita un impuls des dels
municipis per aconseguir ser independents. Des dels pobles podem pressionar
molt fort per aconseguir-ho.

Què creus que falta a Estanyol?
Això ens ho haurà de dir la gent del poble
quan ens trobem amb ells. Estem fent les
presentacions a cada poble perquè ens
puguin explicar què necessiten.

Què ha passat amb Entesa?
No ha passat res. Seguim tenint bones relacions. Però crèiem que la gent ens demanava un canvi. Ens demanava estar
sota una sigla que es “mullés” més en el
moment que estem. Hem optat per ERC.

I a Vilanna o Montfullà?
Igual. Des de Bescanó no podem decidir
què cal millorar o canviar. Han de ser ells
que ens diguin què volen.
Per què et presentes?
Perquè porto uns quants anys en política

Però tu ets més de la CUP, no?
Jo sóc d’aquell partit que sigui clarament
independentista. M’és igual quin sigui.
Sóc militant d’ERC i simpatitzant de la
CUP. A mi m’agradaria que totes les es-
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querres independentistes s’agrupessin
amb un sol objectiu.
És clar que guanyi qui guanyi hi
haurà un canvi...
Sí, s’ha girat un full de 28 anys d’en Soy.
A veure si ara els dos partits que som
podem trobar la manera de tenir més
bon rotllo.
Quin és el teu punt fort?
Sóc bona persona i puc treballar sense
fer distincions amb la gent. És igual del
color que siguis, tothom al poble ha de
rebre el mateix tracte.
I el teu punt feble?
Que a vegades sóc massa bona persona...
Com creus que et veu la gent?
Mira, a Bescanó la gent que simpatitza
amb el teu partit et veu d’una manera i
la gent que no, et veu d’una altra forma.
Tenim el poble com molt dividit. És com
una herència...
Com t’agradaria que et veiessin?
Doncs com una persona que ha treballat
molt dur durant vuit anys. Sobretot
quan el partit que governa no compta
gaire amb tu i no et posa les coses fàcils.
M’agradaria que em veiessin com algú
proper que vol treballar per a ells.
Durant quant temps?
Vuit anys més com a màxim.
Què ha passat en els darrers anys
al municipi?
Ha faltat transparència de govern. No
han comptat amb l’oposició, per exemple, per aprovar uns pressupostos participatius... Seria més fàcil treballar
plegats en alguns aspectes, així arribaríem al consens més ràpid. Al cap i a la
fi tots estem per ajudar la gent del poble.
Per què creus que la gent escull
Bescanó per viure-hi?
Penso que està ben dotat de serveis i a
prop de Girona. Però això passa a altres
llocs com ara Fornells, Vilablareix i Sant
Gregori. La majoria vénen de ciutats més

grans i busquen un canvi, algun lloc més
tranquil..., però el que troben aquí ho
poden trobar en molts altres llocs. Alguns escullen Bescanó, sí, però altres van
a viure a Sant Gregori, que també s’hi està bé...
No et presentes sol. Tens un grup
de persones que et segueixen.
Com són?
Tenim una llista de gent collonuda! Ha
set impressionant. En poc més de dos
mesos hem trobat 21 persones que ens
han fet costat i que estan demostrant
que tenen molta empenta, força i ganes.
Era gent que votava Entesa?
Hi ha de tot, però alguns d’ells no eren
votants d’Entesa i, en canvi, se senten
molt diposats amb ERC.
Com escolliu quin càrrec li toca a
cadascú?
Ho farem democràticament. Hem preparat unes segones primàries per escollir quina feina li tocarà a cada un. Ja
vam fer un procés d’escollir el candidat
i ara repetirem. La participació serà un
dels punts clau del nostre programa.
M’he trobat que tothom està molt actiu,
n’hi ha que som membres del GEB, de
diferents clubs esportius o del grup de
caçadors, i a tothom li agradaria arribar
a ser regidor, i això és bo, vol dir que hi
ha ganes de treballar...
Et fa sentir orgullós aquesta llista?
Molt. Fins i tot em sap greu perquè hi
ha gent que haurà de quedar fora. Tenim gent molt preparada, fins i tot molt
més preparada que jo, però que no ha
volgut fer el pas definitiu per presentarse però sí per donar-me suport.
Què li diries a la gent del municipi. Però sense demanar el vot, eh?
Demano a la gent que ens faci confiança. Que ens donin l’oportunitat de demostrar les ganes que tenim de
treballar. Sempre sense prometre coses
que no es poden complir.

En Moisès i la seva parella, la
Teia, tenen un fill. Viuen a prop
del riu, en una masia amb molta
història, l'antic molí fariner. El
molí de Benages havia estat una
de les propietats dels comtes
Berenguer. A ell li agrada
anomenar-lo «el molí de Bescanó
i prou, res de comtes...», i és que
en Moisès és una persona
senzilla a qui li agrada passejar
pel costat de riu i entretenir-se
mirant o jugant a futbol.
Sempre ha estat vinculat a aquest
esport. Primer jugant amb els
equips del Club Esportiu Bescanó
i després estant a la junta
directiva.
Va optar per dedicar-se a l'ofici
de paleta. Actualment és
autònom i té una petita empresa
de construcció amb alguns
treballadors.
En Moisès no es pot imaginar la
vida sense música...: li agraden
els grups de rock català com ara
Sopa de Cabra i Sangtraït. També
el rock estatal, Extremoduro,
Barricada o Fito y Fitipaldis.
Les cançons de Lluís Llach també
sonen sovint a l'antic molí.
Li agrada tenir a la tauleta de nit
algun llibre de Jaume Cabré o del
periodista Xavier Bosch. La
pintura no l'atreu gaire, però sí
que li agrada l'art urbà.
El seu lloc preferit del món és
sense cap mena de dubte
Catalunya. Un lloc que espera
que ben aviat aconsegueixi la
independència. Tot i que creu
que arribar-hi no serà bufar i fer
ampolles, pensa que la millor
manera d'aconseguir-ho és
des dels pobles.
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El candidat de CiU a
Bescanó, Pere Lluís Garcia.
Foto: Rosa Torrijos

> Per Rosa Torrijos

> Pere Lluís Garcia i Palou, candidat a l'alcaldia (CiU)

«Els projectes municipals cal portar-los
amb honestedat, treball i constància»
En Pere va néixer a Bescanó l'any 1972, té 42 anys i en fa quatre que és regidor a l'Ajuntament per
CiU. Dins de la seva família, no és l'única experiència en política local perquè l'Eva, la seva dona,
ja va ser tinent d’alcalde a la població veïna de Salt, també per Convergència i Unió.
Presentar-se per a alcalde és un dels somnis de la seva vida i diu que té tot el suport de la família.
«Estic tan il·lusionat que vaig encomanant l’alegria per aquest projecte a la família i als amics.»
Es defineix com una persona molt constant en les seves responsabilitats. És extravertit i sap
escoltar. Aquests valors creu que l'ajudaran en la seva nova visió de fer política. Un visió
renovada, en què vol protegir el llegat que l'actual alcalde li ha deixat: estima pel patrimoni,
mantenir la pau social, seny a l'hora d'administrar els diners públics..., però ho vol fer amb una
destresa diferent, més propera, més adequada als temps que estem.
Els fills d'en Pere també volien sortir a
l'entrevista. Els hauria fet gràcia, però quedem en hores de feina i ells són a col·legi,
que també és el mateix on va estudiar el
seu pare. Però han deixat dit que escrigui
que l'Aina fa patinatge i que li agrada molt
i que en Pau juga a futbol i que si pot marcarà molts gols... Queda escrit!
Què canviaries del poble?
Penso que el poble està molt bé. Canviar
canviar, no gaire res. Almenys no d’una
manera radical. Però sí que calen algunes
revisions o canvis.
Doncs què en milloraries?
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Es pot fer una millora substancial a la zona esportiva, adaptant i millorant les instal·lacions actuals.
Han quedat obsoletes?
No, jo diria que ens estan quedant saturades i hem de pensar la fórmula per millorar-les per cobrir millor la demanda.
Començant per la piscina...
Però els pobles què? Què falta a Vilanna?
Crec que s’hauria de millorar l’accés d’entrada o sortida a la urbanització de Mas
Llunès. El trencall de Trullàs cap a la ur-

banització el trobo perillós.
I Montfullà?
Un bon objectiu podria ser treballar per
soterrar l’última línia d’alta tensió que
queda a la vista. Crec que seria una millora important.
I Estanyol?
La veritat és que és el poble del que en tinc
menys coneixement... Però sé que s’hi fan
moltes activitats i potser caldria revisar les
instal·lacions.
Per què et presentes?
Perquè em fa moltíssima il·lusió. Quan
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vaig entrar en política local, fa quatre
anys, no em vaig plantejar que aquest
moment arribaria tant ràpid, però reconec que és un dels somnis de la meva vida. També crec que estic preparat per
fer-ho, tinc el suport del partit i dels de
casa, i això m’ha ajudat molt a decidir tirar endavant.
Quin és el teu punt fort?
La constància, el treball i la tossuderia...
Bé, això són tres punts i m’has dit un, oi?
[riu]
I el teu punt feble?
Confio massa en la gent i això no sempre
és positiu. Potser pots pensar que això no
és un defecte, però jo crec que sí, que a
vegades em va en contra.
Com creus que et veu la gent?
Com una persona amable i propera. Saben que vaig de bona fe.
Com t’agradaria que et veiessin?
Com aquella persona que intentarà ajudar-los en les seves necessitats.
Durant quant temps t’has plantejat
el teu mandat?
Sempre parlo que és un projecte per vuit
anys. Per això he volgut envoltar-me de
gent jove, perquè s’engresquin a treballar
en un projecte de futur. Si a la visió de la
gent jove hi afegim aquella gent que ha
escollit Bescanó i els fusionem amb algunes persones amb experiència en el govern, tenim la millor combinació, el
millor equip.
Què ha passat en els darrers anys
al municipi?
Ui, moltes coses. Culturalment hem arribat a Nova York i fins i tot hem donat la
volta al món. Hem reconstruït l’estació,
hem acabat les millores de l’illa de la Pilastra, aviat inaugurarem un punt d’informació turístic a l’estació, hem estat
atents a les necessitats dels infants i la
gent gran, hem creat el batxillerat per als
més joves. I tenim projectes a la vista...
Tot això cal dir que ho hem fet en unes

condicions de duresa econòmica extraordinàries.
Però heu apujat els impostos...
Sí, tens raó. Va arribar un moment que
els impostos estaven molt per sota de la
mitjana i els vam apujar per igualar-los
als de la resta de pobles. Ara encara estem per sota de la mitjana del que es paga en altres municipis, però no estem tan
allunyats. Això ens ha permès mantenir
preus en molts dels serveis que en altres
llocs s’han vist obligats a apujar.
Quin paper ha tingut l’oposició
aquest temps?
Crec que caldria tenir bona relació amb
tothom, però a canvi cal esperar que no
posin pals a les rodes en tot i per tot. Segur que no tot el que s’ha fet està bé, però tampoc està tot tan malament com a
vegades volen fer creure a la gent.
Per què creus que la gent escull
Bescanó per viure-hi?
Pels serveis..., perquè ho tenim tot. Gaudim d’harmonia, pau social, sanitat, tranquil·litat i no tenim delinqüència. Tot
això es valora a l’hora d’escollir un lloc
nou per viure-hi...
Si haguessis de sintentitzar el teu
programa electoral en una frase,
quina seria?
Fer que la gent de Bescanó pugui mantenir el nivell de vida que hem obtingut
aquests anys i, si pot ser, millorar-lo.
Tens un grup de persones que et
segueixen. Com són?
Són gent amb empenta. Molt involucrats
en el teixit social i les activitats esportives, culturals i de lleure. Molt preparats i
amb ganes de començar demà!
Què li diries a la gent del municipi.
Però sense demanar el vot, eh?
Que em tinguin confiança i també una
mica de paciència. Que he pensat molt
detalladament aquest projecte i que el
duré a terme amb honestedat, treball i
constància.

En Pere Lluís és el més gran dels
germans que vivien a cal Ros,
una d'aquelles cases baixes que
hi ha al carrer Major. Sempre ha
viscut amb els seus avis i, com
que per a ell és molt important
que els seus fills creixin amb la
saviesa i el coneixement de la
gent gran, quan es van instal·lar
a Montfullà van optar per
compartir habitatge amb els
sogres. Creu que la conviència és
fantàstica i agraeix tant l'ajuda
com els valors que poden
transmetre als seus dos fills,
l'Aina i en Pau.
De petit feia teatre i ballava
sardanes amb l'avi Guillem –
«Vaig aprendre a comptar i a
repartir»–, quan era adolescent,
i encara més tard, li agradava fer
playbacks a l'Alba Bescanonina
i era uns dels locutors d'una
ràdio local anomenada Amistat.
Però a en Pere el que més li
agrada és l'art en general. La
música, el teatre i sobretot la
pintura. És un fan del
surrealisme i de l'obra de
Salvador Dalí; quan pot visita el
museu i aprofita per anar al Port
de la Selva, un dels seus llocs
d'estiueig de quan era petit.
Últimament no va gaire al
cinema i quan ho fa veu pel·lis
de Disney... Ell és més de sortir a
passejar i de gaudir de les vistes
de Bescanó des del mirador de
Santa Anna.
Va estudiar enginyeria tècnica
industrial i té un despatx
professional al polígon que
dirigeix juntament amb el
seu germà.
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> Pels alumnes

Un pessebre amb molt d’èxit
Cada Nadal ens agrada preparar alguna cosa que ens engresqui a nosaltres, als professors
i als papes i mames. Aquest any hem endarrerit els rellotges i hem escenificat un
pessebre..., un pessebre vivent!
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A l’escola ens agrada el Nadal i
aquest any també hem volgut
organitzar alguna activitat
diferent adreçada a tots els
nens i nenes de l’escola i les
seves famílies
Com que aquest any tocava a Cicle Inicial preparar les activitats, vam pensar
que seria una bona idea fer un Pessebre
Vivent amb tots els nens i nenes de Cicle
Inicial. I allò que semblava que seria representar quatre escenes de pastorets i
dimonis, va anar creixent, creixent,
creixent..., fins que va acabar sent un espectacle d’allò més reeixit. Gràcies també a la col·laboració de les famílies dels
nens i nenes.
L’èxit ens va sorprendre i hem de dir
que, quan vam veure la gentada que esperava per entrar, vam tenir un bon ensurt pensant què passaria.
Però tot va anar bé, tret de les estones
d’espera, però creiem que l’estona va
compensar l’esplèndid Pessebre Vivent
que el Cicle Inicial va preparar amb la
col·laboració d’altres mestres de l’escola.

Volem també agrair una vegada més la
col·laboració de l’Ajuntament, que ens
va facilitar tota la il·luminació, cosa que
va fer que lluís encara més.
I com que una imatge, o més d'una, val
més que les paraules, us deixem que
contempleu aquesta petita mostra del
que va ser.

L’orgull d’un equip
L'Oriol Muñoz Torrecillas, del
grup B de 6è, ens narra en
primera persona com li agrada
jugar a bàsquet amb l'equip del
poble des que un dia, després
de perdre molts partits, van
saber girar la truita...
Per fi va arribar dissabte, que és el dia de
la setmana que més m’agrada perquè és
quan juguem els partits de lliga de bàsquet.
Aquell dissabte, 21 de febrer, tenia un
pressentiment: havíem de guanyar l’equip contrari.

Ja feia massa partits que perdíem per
pocs punts i això havia de canviar d’alguna manera.
Ja sé que també s’ha de saber perdre i
que el principal és participar i bla-blablà…, tot això que es diu. Però guanyar
també està molt bé quan el teu equip va
dels últims.
Som un equip molt benavinguts, que
ens esforcem tot el que podem i tenim
unes entrenadores genials que ens donen ànims tant si perdem com si guanyem.
Aquell dissabte ho vam fer perfecte.
Vam quedar l’Escala 33 - Bescanó 63.
Aquest partit ens va donar molts ànims i
confiança en nosaltres mateixos. Tanta
confiança, que la setmana següent vam
tornar a guanyar l’equip del Vilafant.
Tot pot ser que no tornem a guanyar cap
més partit, però ara sabem què és guanyar i estem disposats a esforçar-nos
molt perquè el nostre equip no quedi
dels últims.
Endavant, CB Bescanó!
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> La biblioteca

Una
biblioteca
plena de
llibres i
contes
El febrer va ser un mes
mogut a la nostra
biblioteca perquè vam
dur a terme diferents
activitats relacionades
amb el carnestoltes i la
Pasqua
El dia 20 de febrer vam rebre la
visita dels nens i nenes de P5 i 2n
de l’escola Dr. Sobrequés. Pensem que és una bona oportunitat
perquè coneguin les nostres instal·lacions i per introduir-los als
llibres, la lectura i la cultura.
El mateix dia vam tenir la presentació del grup Va de Contes,
que ens van portar el seu Contes
amb corona, contes de reis i
princeses…
Durant tot el mes vam fer una exposició de llibres sobre el carnestoltes, la Setmana Santa i les
disfresses.
Al mes de març l'Elena Ballester
de Piruleta ens va fer una sessió
de contes per explicar-nos Els secrets dels dracs.
A la primavera tindrem més sessions de contes: el dia 10 d'abril
serà el torn de contes Per lleparse els bigotis, amb la Sessi Sitjà.
Recordeu que aquests contes explicats i representats sempre tenen lloc a la biblioteca infantil,
normalment a les 5 de la tarda.
Per acabar us animen a venir a la
presentació del llibre El despertar de l’ànima que farem el dia 17
d’abril per preparar-nos per la
diada de Sant Jordi. Ens acompanyarà la seva autora, Dolors
Coromina.
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A l'Espai Exploradors els nens i nenes interactuen amb els pares i mares.

> Bibliojocs

Espai de joc i coneixement
A finals d'any, la Bibliojocs conjuntament amb la regidoria
d'Ensenyament de Bescanó vam organitzar dos projectes
nous: l'Espai Nadó i l'Espai Explorador
Aquestes petites trobades de coneixement
es van fer entre els mesos de novembre i
desembre. Les famílies que hi van assistir
estan molt contentes de l'experiència i demanen que es tornin a repetir els tallers.
Els assistents eren un grup de famílies
amb infants que es trobaven un cop a la
setmana per compartir activitats, xerrades i experiències
L'Espai Nadó està pensat per a famílies
amb bebès que tinguin ganes d'experimentar noves sensacions amb els seus fills
i compartir experiències amb altres famílies amb nens de la mateixa edat.
L'Espai Explorador està pensat per a famílies amb fills de fins a 3 anys. La idea és
fomentar el joc a través de sensacions i
que els permetin interactuar amb els nens
i nenes. També està pensat perquè les diferents famílies del poble es coneguin i

puguin parlar sobre coses que els preocupen o compartir vivències.
També hem començat un sèrie de xerrades destinades als pares i mares que ajudaran a millorar alguns aspectes de
l'entorn familiar i escolar.
Al març, vam començar amb un taller d'higiene postural que vam fer a la llar Bescanó-nins. Aquí ens van donar diferents
consells per evitar malformacions posturals que a vegades s'adopten sense voler.
La resta de xerrades es faran a la llar El
Carrilet, i els propers temes seran Les rabietes, el dia 16 d'abril, i Els límits, el 14 de
maig.
Tots aquests actes estan organitzats per
l'Ajuntament de Bescanó amb la col·laboració del Consorci de Benestar Social del
Gironès.
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> Llars d’infants
Bescanó-nins i El Carrilet

Fins l’any
vinent,
senyor
Carnestoltes!
Diversió de Nadal a carnestoltes
Aquests darrers mesos han estat plens de diversió! No hem parat de celebrar esdeveniments, de jugar i d'aprendre coses noves...
Hem celebrat a l’escola el Nadal fent cagar el
tió, fent fanalets amb els pares i una festa amb
actuació inclosa.
I sense adonar-nos ja ha arribat el carnestoltes!! Ens ho hem passat d’allò més bé sota les
difresses tot pintant-nos i jugant!!
Atenció, atenció!!
Que pari l’orella tant el jove
com el gran senyor.
El rei Carnestoltes sóc jo,
i aquesta setmana us juro
que d’aquí no em moc!
D’aquesta manera i amb un cotxe vermell
molt elegant, es va presentar a la nostra llar el
Sr. Carnestoltes aquest any. Com sempre se
les empesca per fer-nos passar uns dies molt i
molt divertits i esbojarrats.
Hem fet de tot, ens hem maquillat, disfressat,
hem fet una festa i per acabar-ho d’arrodonir
el dijous llarder va ser sonat, ple d’indis, pallassos i gallines. I rient, cantant i passant-ho
bé, li hem dit «A reveure i ns l’any que ve».
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> Institut La Miquela (Bescanó)

> Per Aina Bataller i Laia Coll

Cantar per millorar el món
Aquest any, nosaltres, l’alumnat de segon d'ESO de l'Institut La Miquela de Bescanó,
hem format part del projecte UAP 15, una cantata per la pau en què participen instituts
de tot el territori català
La UAP és una cantata per la pau en la
qual participen instituts d’arreu de Catalunya, un d’ells el de Bescanó.
En cada actuació hi participen uns 200
alumnes de cor general, que són els que
estan a les graderies i canten en grup, i
uns 35 solistes, que són els que porten el
pes de la cantata i, alhora, la interpretació de l’obra de teatre.
Per ser solista t’has de presentar al càsting. Algunes alumnes de l’institut s’hi
van presentar, però només dues van entrar-hi i van tenir la sort de formar part
d’aquesta experiència: la Paula Fernández i l’Olívia Thibout.
Per a nosaltres aquesta experiència ha
estat única! Hem conegut molta gent i
hem treballat amb un grup molt nombrós de companys i companyes. També
ens ha servit per aprendre molts valors
que ens guiaran en el nostre dia a dia. I
una de les coses més importants que
hem après és que som molt afortunats de
tenir aigua i una família.
L’obra
Cada any l’obra tracta d’un tema diferent. Aquest any anava de la bomba nuclear d’Hiroshima. Explicava la història
de la Sadako Sasaki, una nena que tenia

2 anys quan es van produir els bombardejos. Al cap de 9 anys li van diagnosticar leucèmia, provocada per les
radiacions.

lletres que recordàvem no ens van servir
perquè cada cançó estava pensada, traduïda i reescrita perquè s’avingués amb
el que passava en l’obra de teatre.

Una amiga li va explicar que si feia mil
grues de paper podria demanar un desig.
Ella va decidir fer les grues per demanar
el seu desig: la pau en el món. Va arribar
a fer-ne 644 i els seus amics van completar la xifra de 1.000 grues, després de la
seva mort, ja que era el seu somni.

A la classe vam començar a estudiar les
cançons. El primer assaig va ser al gener,
a l’auditori de La Mercè. Ens va costar
seguir el ritme de les coreografies, ja que
vam arribar una mica tard i els altres
grups ja havien començat a practicar-les.
Però al final ens va sortir tot bastant bé.

Aquesta història ens ensenya que s’ha de
lluitar pel que realment vols i que no val
la pena resoldre els conflictes amb violència, perquè es poden arreglar parlant
i sense fer mal a la gent que no hi té cap
culpa.

Els dies següents vam estar assajant a la
classe les coreografies i les cançons.

Per col·laborar en l’espectacle, tots els
alumnes vam haver de fer grues de paper
per penjar-les del sostre del teatre i també una per a cada actuació.
Actuacions
Després que l’Anna Gascón, la nostra
professora de música, ens expliqués que
participaríem en la UAP, vam començar
a llegir les lletres de les cançons. A tots
ens sonava la melodia de les cançons escollides i, fins i tot, d’alguna ja ens en sabíem la lletra, tot i que en molts casos les

El segon assaig va ser al cap de dues setmanes, al Teatre Municipal. Allà ja vam
polir més les lletres de les cançons i les
coreografies. La Mercè, la directora musical, ens va fer canviar algunes coses
que no acabaven de quedar del tot bé,
com per exemple en una cançó ens va
canviar la coreografia amb ventalls perquè no anàvem gaire coordinats. Finalment, va quedar tot ben lligat i ben
muntat.
L’endemà va ser la nostra primera actuació. Vam actuar davant d’altres instituts.
L’actuació, en general, ens va sortir bé,
però a la cançó del final hi va haver petits
problemes.
I, finalment, el divendres 6 de febrer
vam fer la darrera actuació per als pares,
en la qual els nens i nenes es presentaven
de manera voluntària. Les actuacions
eren de nit i a l’Institut de Bescanó ens va
tocar a la sessió de les 8 i a la de les 10.
Entremig de les dues actuacions ens van
donar sopar.
Els projectes
Amb els diners que es van recaptar de les
entrades, que valien 6 euros cadascuna,
es portaran a terme dos projectes: L’aigua neta salva vides, que és un projecte
d’Oxfam Intermón per proporcionar
una font d’aigua a un poble d’Àfrica, i
Atenció a la infància en risc d’exclusió,
un programa de Càritas de Girona que
ajuda infants i joves amb dificultats en el
seu procés escolar per tal de millorar el
seu rendiment educatiu.

El grup de Bescanó que hi va participar.
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Per a més informació podeu visitar:
www.oxfamIntermon.org
i www.caritasgirona.cat
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Bescanó jove
> Per Brayan Mendoza

> JO+B

Continuem engrescats!
Al local continuem animats per fer noves activitats per passar-nos-ho tots d’allò més bé.
Hem fet la celebració del cap d'any avançat, hem realitzat sortides i, com que som bona gent,
els Reis ens han portat alguna novetat...
Al desembre, l’Ajuntament ens va facilitar un cartell que ens ajuda a indicar on
està situat el nostre local, ja que alguns
habitants de Bescanó encara no sabien
on era, però ara ja no haurem de patir
més per això.

aquest mateix motiu vam aprofitar per
anar tots plegats al centre lúdic termal
Magma. A tots ens va venir d’allò més bé
desconnectar del món extern per un
moment: tots vam acabar ben relaxats i
amb les piles carregades al cent per cent.

L’activitat estel·lar va ser el cap d’any
entre joves que vam celebrar el cap de
setmana abans del dia 31 a la rectoria de
Vilanna. Hi va haver una gran participació, tant portant sopar per a més persones com portant un regal per fer un
pongo.

Cal afegir també que els Reis Mags es
van portar molt bé amb nosaltres, ja que
ens van portar una taula de ping-pong
nova..., això mateix, nova!!! Cal donar
les gràcies als joves que es van passar tota una tarda muntant la taula; ara tots
els joves poden gaudir d’una bona sessió
de ping-pong en les millors condicions
durant la setmana.

La mateixa nit els nois i noies vam improvisar alguns jocs perquè la vetllada
fos més entretinguda. També vam tenir
moments emotius, com quan la Nora

Al febrer vam intentar fer una gimcana,
però per falta de gent ho vam haver d’a-

nen un lloc tranquil on poden estudiar.
Una de les propostes més vistes aquests
últims dies és el fet de celebrar aniversaris i donar sorpreses als amics. Molts joves demanen si poden disposar una
estona del local per poder fer aquests
detalls als seus amics més estimats;
sempre estem disposats a ajudar.
Cal dir també que sempre ens interessem pels nostres joves de Bescanó, ja
que seran el nostre futur, per aquest
motiu escoltem les seves propostes, inquietuds, preocupacions i aspiracions.
D’aquí sorgeix la idea de fer una xerrada
amb més joves de Bescanó que estan
cursant o han acabat estudis superiors,
com ara la universitat i graus superiors.

El cartell indicador del Local de Joves.

Massaneda ens va tocar la seva guitarra i
tots cantàvem al seu voltant. L’endemà,
després d’una llarga nit i d’haver dormit
poques hores, tots junts vam endreçar la
casa i vam marxar deixant-la ben neta.
Després de deixar un any ple de dies d’alegria i, per què no dir-ho, d’algun de no
tan alegre, comença el 2015 i volem seguir creixent com a família. Així, ho fem
amb activitats que sempre funcionen,
com és el cinema d’alguns divendres de
cada mes. Cada cop hi ha més gent mirant la sessió de cinema. Omplim tot
l’espai, fins i tot a vegades se’ns fa petit!
El gener és un mes que fa molta fred, per

nul·lar. De cara als pròxims esdeveniments d’aquest tipus, procurarem fer
més difusió per tal que els joves puguin
assabentar-se’n i assistir-hi. Tot i això,
no ens aturem aquí i procurem crear noves activitats, com ara que ja s’acosta
més el bon temps fer activitats a l’aire
lliure. Aquestes activitats seran excursions tant de dia com nocturnes; a més
intentarem realitzar un paintball per a
tots aquells que des de fa temps ho demanen. Tanmateix, estem disposats
com sempre a noves propostes, que intentarem complir, com ara donar ajut
en moments que els joves estan carregats d’exàmens i treballs, ja que aquí te-

Creiem que és una bona manera d’arribar a ells, amb altres joves. Per tant, esperem que d’aquesta manera tots
sàpiguen triar de la millor manera el seu
camí.
Aquesta xerrada, que es farà al març,
l’exposaran diferents joves, que explicaran la seva experiència tant en tema
d’estudis com en qüestions laborals.
I finalment afegirem que totes les activitats realitzades són un èxit gràcies al
jovent del poble, ja que sense ells tot això només seria un barracó. Gràcies als
joves, per a molts és un tros petit de casa seva!
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Informació municipal
L’acte va tenir lloc
a la Sala Polivalent.
Fotos: Pere Magrià
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Festa de
la gent gran
El 14 de març passat es va
celebrar la festa de la gent
gran.
Es va fer un homenatge a
aquelles persones que ja han
complert els 70 que,
acompanyades dels seus
familiars, van voler gaudir
d’una festa de germanor
amb la resta de coetanis.
Després de la missa, es va
fer un dinar i també es va
homenatjar aquelles
parelles que ja han celebrat
50 anys de casats.
Acte seguit, es va poder
gaudir d’un concert de
música popular.
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#ViuBescanó 2.0
L'aplicació per a mòbils i tauletes rep una mitjana de quasi 1.000
visites mensuals. El més consultat és l'apartat de l'agenda d'actes,
que fins avui ha estat el preferit, amb més de 2.000 consultes.
Aquest nou servei està en constant actualització i ara fins i tot
permet als usuaris enviar una incidència des del mòbil
directament a l'ajuntament.
A mig febrer es van entregar els premis del concurs
Viu Bescanó 2.0.
Els quatre guanyadors han pogut gaudir d'un menú
per a dues persones a diferents restaurants del
municipi, a més de dues entrades per a El Teatre
Bescanó.
L'aplicació per a tauletes i mòbils ha resultat ser una eina útil, ben valorada i
molt consultada pels veïns del municipi.
Descarregar-se-la i instal·lar-la en l'aparell mòbil o tauleta és molt fàcil. Només
cal cercar la paraula Bescanó a Play Store, per als usuaris de mòbils Android, o a
l’App Store, per als que tenen un dispositiu Apple (iPhone o iPad). Un cop localitzada només cal ordenar “Instal·lar”.
Amb aquesta aplicació podreu estar informats dels actes programats, l'agenda
del teatre, on podeu fer les vostres compres, descobrir el patrimoni cultural, històric i natural del municipi i fins i tot
enviar una incidència directament a l'ajuntament.
En menys de cinc mesos se l'han descarregat 430 persones. Aquesta nova eina
informativa del municipi ha obtingut un
total de 4.510 visites des que es va engegar la campanya #ViuBescanó. L'apartat
que més èxit té és l'agenda d'actes, que
ja té prop de 2.000 clics. El segueixen la
informació municipal. Els serveis, com
per exemple on anar a comprar o els
restaurants, també són dels que més interessen.

través d'una breu descripció i si
voleu una imatge, l'Ajuntament
podrà donar-vos resposta i solucionar el problema que heu denunciat.
Per exemple, si tot passejant trobeu una
paperera massa plena. Agafeu el mòbil,
feu una foto, entreu a l'app a l'apartat
«Foto incidències» i ompliu els camps.
Aquesta queixa arribarà geolocalitzada i
en pocs segons a l'ajuntament, des d’on
es resoldrà el problema al més aviat possible.

Concurs de fotos
A finals d'any es va proposar un concurs
de fotos dels llocs més emblemàtics dels
pobles de Bescanó. Aquestes imatges calia penjar-les al perfil que ViuBescanó té
a les tres xarxes socials: Facebook, Instagram i Twitter.
Entre la cinquantena de fotos rebudes,

La nova àrea
facilita que hi hagi
feedback entre
l'usuari
i l'Ajuntament.

s'han escollit quatre imatges guanyadores. Els quatre participants, tots ells de
Bescanó, van ser obsequiats amb un menú per a dues persones als restaurants El
Bescanoní, Mas Casilda, Can Rajolet i
Les Voltes. A més també van rebre dues
entrades per anar a El Teatre Bescanó.
Els guanyadors van ser Carles Bou, Pedro Valle, Jordi Moner i Ivan Coca.

L'app Bescanó també ha estat molt ben
valorada pels usuaris, ja que ha obtingut
una puntuació de 4,23 punts sobre 5.

Incidències directes del vostre
mòbil a la bústia de
l'Ajuntament
La informació de l'app de Bescanó s'actualitza constantment i s'ha cregut convenient afegir un nou servei als
ciutadans. Per aquest motiu hi trobem
un nou apartat per poder comunicar directament a l'Ajuntament qualsevol incidència que l'usuari vegi al municipi. A

Una imatge dels guanyadors rebent els premis del regidor de Noves Tecnologies,
Pere Lluís Garcia i de l’alcalde, Xavier Soy.
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Les obres de l'Estació ja
estan enllestides.
Foto: Rosa Torrijos

Punt d’informació de Bescanó

L'Estació, sostenibilitat
i promoció del patrimoni

El cost total de
les obres puja a
uns 205.000
euros i la
inauguració
està prevista
per aquesta
primavera.

A pocs metres de l'antiga estació s'alça el nou edifici acabat de construir. No és l'antiga
estació però és gairebé igual. No és un edifici ruïnós i en mal estat, sinó que és un edifici
dissenyat pensant en la màxima eficiència energètica. Tampoc és al mateix lloc, és uns
metres més enllà. No es vendran tiquets de tren però s’hi podrà gaudir de la informació
dels tresors arquitectònics i naturals del municipi de Bescanó. No hi trobarem el cap
d'estació, però sí que hi podrem descobrir la nostra història
El nou edifici està pensat per ser un punt
d’informació i de generació econòmica.
És un espai diàfan, al costat de les vies
verdes, prop del riu Ter i a mig camí de
la Pilastra i el Pou del Glaç. El punt ideal
per començar qualsevol ruta o per gaudir
d’un dia amb la família.
L’Estació manté alguns elements que ja
tenia en el passat. L’antiga placa que assenyala fins on va arribar el Ter per l’aiguat de l’any 1940 i també es manté el
cartell que anunciava que els passatgers
es trobaven a l’estació de Bescanó.
També s’hi han col·locat fustes i bigues
per mantenir aquella sensació d’edifici
històric. De fet l’espai té la mateixa configuració que tenia l’antic, però amb
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alguns elements moderns per donar un
contrapunt al disseny clàssic.
A l’interior els nous passatgers de l’Estació podran trobar dotze rètols informatius sobre la història i el patrimoni
cultural i paisatgístic del municipi de
Bescanó. A l’exterior, hi trobarem informació útil per poder passar una jornada
rodona: llocs on poder degustar la gastronomia local, cases rurals per quedarse a dormir o els diferents serveis que
ofereix el poble a través d’un plànol, com
són ara botigues, aparcaments, instal·lacions, etcètera.
Tots els rètols estan pensats per guiar el
visitant fins al lloc de destí; per això, a
part de les explicacions, que estan en ca-

talà, els rètols estan geolocalitzats i també disposen de codis QR per poder ser
llegits des del mòbil o la tauleta en altres
idiomes: castellà, francès, anglès i també
català. D’aquesta manera es facilita als
viatgers tota la informació abans d’emprendre la ruta.
Espais naturals com ara el volcà de la
Crosa o l’illa de la Pilastra es poden trobar en aquest nou espai. També coneixerem la història de les diferents
esglésies i ermites dels nostres pobles.
Recordarem els aigats, en Varisto, les
pestes, la industrialització i la història
del Carrilet o del Pou del Glaç, recordarem la vida de l’il·lustre Josep Fontbernat i moltes coses més.
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Cada un dels pobles del municipi està
present en aquesta estació. Les diferents
històries i el patrimoni de Bescanó, Estanyol, Montfullà i Vilanna hi estan representats. També s’hi donen a conèixer les
diferents expressions festives i culturals
de Bescanó. La Gran Quina, la Fira de
l’Embotit, les marxes, les festes majors,
el Tasta l’Estiu o l’estiu cultural arrodoneixen la informació local.
Actualment hi ha en curs el concurs públic per escollir l’empresa que ha de gestionar el nou equipament. La idea és que
des de l’Estació es puguin organitzar activitats lúdiques, culturals i esportives al
voltant del patrimoni natural, històric i
cultural de Bescanó.

Un edifici d’alta eficiència
energètica

L’Estació s'ha convertit en un espai d'esbarjo i de coneixement de l'entorn.

A l’hora de construir l’Estació es va pensar que calia fer-ho d’una manera responsable amb el medi ambient. Per
aquest motiu l’edifici s’ha dissenyat perquè esdevingui una construcció d’alta eficiència energètica. Els diferents criteris
de sostenibilitat que s’hi han aplicat han
permès que l’edifici hagi rebut el certificat A+.
Aquest certificat ens diu que és un edifici de baix consum energètic. Perquè sigui
així s’hi han instal·lat cinc plaques fotovoltaiques que permeten no gastar gairebé llum de la xarxa elèctrica. S’ha tingut
en compte l’aïllament tèrmic i s’hi ha
col·locat material que faci aquesta funció.
Les finestres també són aïllants i les lluminàries i els aparells de climatització
que s’hi han posat també són de baix
consum.

L'antiga estació presentava un estat ruïnós. Foto: Arxiu Municipal

A l’entrada de l’edifici s’ha col·locat una
pantalla on es pot consultar en tot moment el consum energètic de l‘Estació.
Aquest element és informatiu però també és pedagògic per als visitants.

El reciclatge i la gestió de residus farà
que l’Estació sigui un exemple d’instal·lació sostenible i respectuosa amb l’etorn i
el medi ambient.

Finalment, també cal destacar que tot l’edifici és a peu pla, sense cap barrera arquitectònica, i que el lavabo està adaptat
per a minusvàlids.

33

La Pilastra - març 2015

Informació municipal

Bescanó i Sant Gregori,
units per una passarel·la
BESCANÓ - Vall del Ter

Des que l'any 1974 va desaparèixer el darrer barquer de Bescanó que els municipis de
Bescanó i Sant Gregori no disposen de cap pas fix que els uneixi.
A primers de febrer, els alcaldes de Bescanó i Sant Gregori, Xavier Soy i Joaquim Roca,
van presentar el nou projecte que unirà els dos municipis, Bescanó i Sant Gregori, i les
dues valls, la del Ter i la del Llémena.
La data prevista per iniciar les obres de la passarel·la per a vianants i ciclistes serà
abans de la propera tardor i està previst que durin uns vuit mesos
En els darrers anys, un pas provisional que va construir
des de Sant Gregori una empresa que extreia àrids servia
perque els ciclistes i vianants poguessin travessar el riu.
Aquest gual estava pensat perquè fos inundable i no suposés cap perill quan el riu Ter creixés. Amb aquestes característiques, doncs, des de la seva construcció i fins a dia
d’avui, el gual provisional ja ha estat destruït en diverses
ocasions.
La gent del poble i dels voltants es va acostumar a utilitzar aquest accés per fer passejades familiars, rutes en
BTT, petites excursions... Per aquest motiu l'Ajuntament
de Bescanó, en resposta a la demanda social generada, ha
ideat la construcció d’una nova passarel·la que permeti
connectar els dos marges del riu Ter de manera permanent i facilitar, d’aquesta manera, el pas de vianants i ciclistes cap a les rutes de la Vall del Llémena o la via verda
de la Ruta del Carrilet, entre altres.
D'aquesta manera la unió entre els dos municipis deixarà de ser provisional i servirà per potenciar les vies verdes, fomentar el patrimoni natural, impulsar la
gastronomia local i afavorir la generació de turisme a
ambdues bandes del riu.

La passarel·la
Aquest tipus de ponts són una construcció molt habitual per a aquest tipus de passos en vies verdes i carrils bici. També s'han tingut en compte els criteris establerts
per l’Agència Catalana de l’Aigua en el seu informe, verificant que no es produeixen sobreelevacions ni cap tipus d’afecció a tercers ni l’agreujament de les condicions
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d’inundació.
La nova passarel·la estarà formada per un tram d’estructura de 135 metres de longitud, amb rampes d’accés en ambdós costats formades per diferents trams d’estructura
metàl·lica. Aquests accessos s'han dissenyat de tal manera
que s’integrin correctament a l’entorn.
L’estructura anirà recolzada sobre un estrep en l’extrem del
marge dret i sobre tres piles en el centre i en el marge esquerre.
Després d'un estudi es va considerar que la millor ubicació
per a la passarel·la és aigües avall del gual existent, a l’altura de les granges d’en Batllori, ja que els marges no presenten un bosc de ribera consolidat i, a més, es tracta d’un
punt on ja s’han executat altres actuacions. També es va tenir en compte que aquest punt de pas ja està consolidat
com a connexió entre vies verdes i rutes de les dues valls
perquè molta gent ja utilitzava el gual provisional.

Estructura
Longitud: 135 metres
Amplada mínima: 1,75 metres
Amplada màxima: 3,50 metres
Pavimentació: formigó raspallat.
Cost de l'obra: 568.588,83 € (la Generalitat
aportarà 200.000 € i la Diputació de Girona,
100.000 €; la resta l’assumiran els dos governs
municipals).

Informació municipal
La passarel·la tindrà una longitud de 135 metres,
l'estructura serà metàl·lica i s'han previst dues
rampes d'accés amb un disseny integrat a l'entorn.

El gual provisional
ja ha estat destruït
en diverses
ocasions.

SANT GREGORI - Vall del Llémena
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Un moment de la
presentació del
projecte als mitjans
de comunicació que
van fer els alcaldes de
Bescanó i Sant
Gregori, Xavier Soy i
Joaquim Roca. Fotos:
Rosa Torrijos
i AMB Projectes
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Quaderns
La Grober va obrir les portes de
la fàbrica de Bescanó l'any 1893.
Foto: Rosa Torrijos

> Per Raquel Gironès

> El reportatge

Motors apagats a la fàbrica
Grober de Bescanó
Era el 1893 quan al poble de Bescanó, estancat en l’antic règim, se li van obrir les portes de
la modernització amb la instal·lació de la fàbrica de betes i botons SA Grober. Centenars de
veïns del poble van trobar feina en aquest complex industrial que va obtenir els drets
d’aigua del molí de Benages. La fàbrica de Bescanó era una planta complementària de la
indústria principal fundada al centre de Girona dos anys abans, el 1890.
Amb els anys, les màquines de la fàbrica Grober no han deixat de treballar: cada vegada
més producció, nous productes, més treballadors –la fàbrica va arribar a tenir una
plantilla de 1.500 persones– i cada vegada més clients i millors comandes. Avui, però, les
màquines estan aturades i el silenci regna en la històrica fàbrica tèxtil de Bescanó
Els primers símptomes d’apagament de
la fàbrica tèxtil de Bescanó, propietat de
la família Carbonell, es remunten al
2009, quan l’empresa, una víctima més
de la crisi econòmica, es va veure obligada a presentar un expedient de regulació
d’ocupació (ERO) que afectava una trentena de treballadors.
Els anys passaven i la crisi continuava
colpejant amb força el sector tèxtil. La fàbrica Grober aconseguia resistir fins que
el 2013 van saltar els primers cargols de
les màquines. Arrencava un període de
retards de pagament tant als proveïdors
com a la plantilla, els quals van es36

tar mesos sense veure ni un cèntim. Davant d’això, la direcció va reunir el comitè d’empresa, el gener del 2014, per tal
de fer una proposta de reducció de sou.
«La plantilla es va negar a negociar una
rebaixa salarial, que era important per
garantir la viabilitat del projecte», va assenyalar la directora adjunta de la Grober, Sara Carbonell, en una entrevista al
Diari de Girona.
Els treballadors, però, neguen aquestes
paraules explicant que sí que es va negociar però que no podien acceptar una rebaixa salarial d’entre el 25 i el 35% sense
un pla de viabilitat que els assegurés la

continuïtat de l’empresa. «En el cas que
ens haguessin rebaixat el sou, ara cobraríem menys de l’atur perquè la quantitat
que perceps depèn del que has cotitzat
en els últims sis mesos», expliquen els
treballadors. Hi afegeixen, a més, que els
propietaris, amb aquesta mesura, no tenien en compte les persones que cobraven menys de 800 euros al mes. Després
de diverses reunions no es va arribar a
cap acord i els 80 treballadors, assessorats pels seus advocats, van iniciar una
demanda judicial contra la fàbrica per
falta de cobrament.
Segueix a la plana 38 >>>
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mençar un període de guàrdies que duraria 188 dies. Per tal de refugiar-se del
fred i la pluja de l’hivern, van muntar un
mòdul a peu de fàbrica conegut entre els
treballadors com «el xiringuito de la
Grober». Durant tot aquest període, els
ànims i el suport del poble els van sentir
de molt a prop. Diferents comerços de
Bescanó, i també l’Ajuntament, van cedir
als treballadors una nevera, un lavabo,
fustes per fer foc, un tractor per anar a
buscar llenya i electricitat per tenir llum
dins el xiringuito. Tot amb la intenció
que la lluita fos més amena. «Molts veïns
de Bescanó han passat per la Grober interessant-se per la nostra situació, fins i
tot ens han portat melons i ara a l’hivern
ens portaven xocolata amb melindros»,
expliquen els treballadors.

Els treballadors s'han vist obligats a fer guàrdies a la fàbrica durant sis mesos
perquè no s'emportessin la maquinària. Foto: Rosa Torrijos.

Els mesos passaven i els treballadors
continuaven esperant una resposta del
jutge. El 15 de març van sortir al carrer
amb el suport del poble per reclamar els
sous no cobrats i denunciar la mala gestió dels propietaris en una situació de crisi com la que s’estava vivint. Una escena
que es va tornar a repetir el 26 d’abril
amb el mateix propòsit.
L’hora del judici
Al maig, els treballadors i els propietaris
van ser citats a la sala 1 del jutjat de Girona. D’allà, mesos més tard, en va sortir
una sentència que donava la raó als treballadors. La tèxtil estava obligada a indemnitzar la plantilla amb la quantitat
de 3.800.000 euros, que incloïa les nòmines impagades, les diferències salarials del 2011 al 2013 i la indemnització
per acomiadament. El recurs que el jutge
va donar per pagar aquest deute va ser
l’embargament de la maquinària de l’empresa, de les accions de la filial de Mèxic,
de les accions de la central elèctrica i del
deute pendent de cobrar. Una sentència
que mesos més tard va quedar suspesa
quan la família Carbonell va iniciar un
procediment al jutjat mercantil per intentar refinançar l’empresa.
La fàbrica durant tots aquests mesos va
seguir un final d’activitat progressiu. Els
proveïdors van deixar de subministrar
matèria primera i les piles d’estoc s’anaven acabant. Els camions abandonaven
la fàbrica amb les últimes comandes i no
tornaven. Una part de la plantilla va
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ser acomiadada i es va veure obligada a
marxar amb les mans a la butxaca. Sense
producció, les màquines una darrere l’altra es van anar apagant. Fins que el silenci va regnar a la fàbrica tèxtil de
Bescanó, un silenci només trencat per les
veus dels treballadors que continuaven
anant a la fàbrica tot i no tenir feina.
Aquesta situació va durar gairebé dos
mesos, fins que el 3 de setembre els treballadors van rebre el permís del jutge
d’abandonar la fàbrica. Igual que un dia
d’agost, abans de marxar de vacances, els
treballadors van agafar els seus objectes
personals i van apagar els ordinadors i
llums. L’últim treballador va posar l’alarma i va tancar la porta principal de la fàbrica amb clau i llisquet. Aquest cop,
però, no era agost, ni l’endemà començaven vacances, aquest cop marxaven sense data de tornada.
Treballadors i advocats es van reunir al
Teatre de Bescanó, espai cedit per l’Ajuntament, per determinar el pas següent. Finalment, després de molt de
debat, es va decidir fer guàrdies fora de
la fàbrica amb el propòsit que ningú
s’endugués les màquines o malmetés les
instal·lacions com acostuma a passar en
un lloc abandonat. El mateix 3 de setembre, a les 9 del vespre, va començar
la primera guàrdia.
«El xiringuito de la Grober»
Organitzats en una llista per torns i dies,
bona part dels 80 treballadors van co-

Va ser un d’aquests veïns preocupats per
la situació de la plantilla de la fàbrica
Grober que els va posar en contacte amb
el líder de la CUP, David Fernández. Una
idea que va donar coratge als treballadors per seguir lluitant després que el
polític català els visités a la Grober i els
donés l’oportunitat d’explicar la seva situació davant del Parlament. Sense pensar-s’ho, uns 30 treballadors van posar
rumb cap a Barcelona. Allà, representants dels partits polítics catalans van escoltar els sis treballadors que van entrar
a la sala de les compareixences del Parlament per explicar la situació de la fàbrica
tèxtil. Van demanar que es desencallés la
situació que estaven vivint, ja que seguia
suspesa la sentència del jutge que obligava la tèxtil a indemnitzar els treballadors.
Cinc dies més tard, els parlamentaris van
enviar una carta a Lluís Carbonell per escoltar la seva part.
Dos mesos més tard va arribar al Parlament la resposta del propietari de la Grober: «El difícil entorn econòmic s’ha
ajuntat a la poca favorable normativa judicial i concursal, així com a l’oportunisme errat de certes persones erigides en
líders del personal de Grober. Aquestes
mateixes persones aboquen ara els treballadors al lamentable assetjament a què
estem sotmesos tant jo com la meva família dia rere dia.» Unes paraules que no
han rebut gaire bé els treballadors. «La
plantilla de la Grober estava molt identificada amb l’empresa, igual que el poble
de Bescanó. En el moment que la propietat de l’empresa et diu que els treballadors li hem tancat la fàbrica, ens ha
sabut molt greu, de la mateixa manera
que diu que està assetjat per nostraltres.
No és més assetjar no cobrar a final de
mes?», exposen els treballadors.
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Moments de la manifestació que van convocar els mateixos treballadors per reclamar els diners que els devien. Fotos: Pere Magrià

La lluita continua
Finalment, el jutge va tornar a donar la
raó als treballadors. Es va invalidar el recurs de finançament elaborat pels propietaris i es va aixecar la suspensió de la
indemnització. A finals de febrer, els treballadors van rebre el cobrament d’una
mensualitat, després de repartir-se els
81.000 euros procedents de retencions
de pagament de client. Actualment la fàbrica està en concurs de creditors després que el seu propietari presentés, al
mes de desembre, al Jutjat Mercantil de
Girona, entrar en liquidació. L’empresa
ara està en mans de l’assessor concursal
Francesc Rebled.
El conflicte pel tancament de l’antiga tèxtil Grober s’ha traslladat a l’àmbit penal.
Els treballadors van voler anar més enllà
i van presentar una querella criminal
contra el propietari de la tèxtil, Lluís Carbonell, per delicte societari, falsedat
comptable, falsedat documental i apropiació indeguda. Davant d’aquestes acu-

sacions, el dia de la seva declaració davant del jutge, Carbonell, per mitjà del
seu advocat Pablo Sanz, va negar totes
les acusacions explicant que «hi havia assessors externs i auditors que fiscalitzaven els comptes de l’empresa i, a més,
d’ençà del 2007, un sindicat bancari
també revisava els números any rere
any». La plantilla, ara, té pensat ampliar
la querella criminal perquè han descobert que, un cop tancada l’empresa, l’administrador va cedir a uns familiars els
drets d’explotació de la central hidroelèctrica que subministrava energia a les màquines.
Les coses sembla que estan en el seu
punt més alt. Els treballadors van realitzar la seva última guàrdia el dia 9 de
març a la una del migdia, després que
l’administrador concursal veiés òptim
protegir l’empresa amb vigilants de seguretat. Actualment, l’empresa està en procés de liquidació: s’està duent a terme un
inventari de la maquinària i s’està estu-

diant la possibilitat de vendre l’empresa
com a unitat productiva o per blocs. Els
diners que s’obtindrien anirien destinats
a pagar el deute que té l’empresa amb els
bancs, amb la plantilla i amb els proveïdors, una xifra que s’enfila als set milions d’euros. Els treballadors no confien
recuperar les tres mensualitats, la paga
doble i la indemnització que Grober els
deu. La seva assegurança està en els diners que podran cobrar del Fons de Garantia Salarial (Fogasa), tot i que no
recuperaran el 100% de la part que els
deuen. Actualment, dels 80 treballadors
de Grober només unes 15 persones estan
en actiu laboralment, la resta continuen
a l’atur.
Mentrestant, la fàbrica continua en silenci i les seves màquines comencen a omplir-se de pols. Tant de bo aviat algú
pugui tornar-les a posar en marxa perquè així la planta torni a ser la històrica
fàbrica tèxtil de Bescanó.
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> Text i foto per Dolors Vilamitjana

> Tresors del municipi

L’harmònium d’Estanyol, restaurat
L'any 1942, després que amb els conflictes de la Guerra Civil es cremés l'harmònium
de l'església de Sant Andreu d'Estanyol, la parròquia va adquirir-ne un de nou.
Aquest instrument, més petit i econòmic que un orgue, havia quedat malmès pel pas
del temps, la humitat i el desús.
Ara, un cop restaurat, ja torna a sonar a la missa del diumenge
En Joan Rigau i Gubert, del Mas Sitjà
(Can Capella) d’Estanyol, recorda quan
va portar l’harmònium que conserva encara l’església, amb un carret des de Girona, des del magatzem dels Aragonès,
al número 18 del carrer Hortes. Amb 93
anys a l’esquena, en Joan ens diu que
l’harmònium el va pagar mossèn Joan
Mas i Naudí amb els diners de la parròquia. Era l’any 1942.
Abans de la guerra, però, Estanyol també tenia un harmònium, que en el conflicte bèl·lic es va cremar. Per això
l’actual esdevé una reposició del desaparegut. Cada diumenge la Nuri Serrano
Vilamitjana, de 14 anys (en fa dos que el
toca), amenitza la cerimònia litúrgica de

mossèn Jordi Pou, després d’haver estat
restaurat per alguns veïns del poble i per
un grup d’entusiastes amb recursos, sota
la supervisió de l’organista Josep Maria
Escalona i David Iglesias.
«Per Sant Andreu, pel Roser, el diumenge després de Pasqua…, es tocava l’instrument amb tota solemnitat», ens
comenta en Joan Rigau, cosa que no vol
dir que no es toqués en altres moments
de l’any. Actualment, es toca cada diumenge, a dos quarts d’onze, durant la
missa setmanal. És bo conservar el patrimoni cultural i inventariar tots els béns
de les esglésies catalanes.
Es tracta d’un harmònium d’un joc i mig:
té 2 mitjos jocs de mà dreta i mig joc de

mà esquerra –un dels de mà dreta i el de
mà esquerra es complementen–. Per
tant, formen un joc i mig. Com tots els
harmòniums, és un instrument de vent
de llengüeta lliure, amb un teclat, que
controla el pas de l’aire per unes llengüetes metàl·liques que produeixen el so. La
part externa de l’instrument és feta amb
fusta de castanyer i la part acústica, amb
el secret (la part on hi ha les llengüetes),
és, majoritàriament, feta de faig.
L’entrada d’aire es produeix a través de
manxes accionades per qui el toca, a partir de dos pedals. L’intèrpret, però, pot
fer créixer o fer decréixer la intensitat a
través del registre d’expressió.
El la -3 és de 437,5 Hz i el teclat comprèn des del C1 (primer
do) fins al C6 (sisè do).
Els registres s’activen
amb els tiradors. L’harmònium d’Estanyol conté,
a la part dreta dels registres, flûte, voix céleste,
trémolo i forté. I a la
part esquerra, hi ha
cor anglais, jeu-doux
i forté. Al mig destaca
expression. El trémolo empra les mateixes
llengüetes que la flûte,
que se senten amb
efecte tremolós.
Des de les pàgines de la
revista del poble us
avancem que s’està organitzant una celebració
festiva per dignificar la seva restauració. Quan tinguem dades concretes us
informarem des de l’Agenda, les parròquies i la pàgina web de l’Ajuntament.
Us hi esperarem!

L'harmònium de l'església d'Estanyol acabat de restaurar. Foto: Lluís Codina.
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> Per Anna Iglesias i Rosa Torrijos

> Les dades

Els casaments civils estan de moda
Quan una parella decideix contraure matrimoni, té dues opcions. La més clàssica és
fer-ho per l'església, és a dir fer un casament eclesiàstic. La segona és fer-ho a través
dels jutjats, el que anomenen un casament civil
Durant segles aquesta segona opció no existia. Des de fa uns
anys, però, per a
les futures unions
s’escull cada vegada més aquesta manera de pronunciar
les promeses matrimonials. Una opció que fins a
principi d'aquest mil·lenni no estava ben vista i ara, en
canvi, podem assegurar que està molt de moda.

Any

Eclesiàstic

Civil

Total

2014

0

19

19

2010

4

16

20

Aquests dies hem estat fent el xafarder al registre civil i
hem fet una gran troballa. A Bescanó hem passat, en
poc més de quaranta anys, de celebrar tots els casaments amb una cerimònia religiosa a fer-los tots per la
via civil.

2005

15

1

16

2000

29

3

32

1990

18

2

20

1970

17

0

17

1950

20

0

20

1930

18

0

18

El nombre de casaments no ha variat massa, normalment comptem una vintena de casaments l’any. Tot i
que l’any 2000 n’hi va haver 32.
Abans dels anys noranta tots els casaments els feia el capellà del poble. L'any 1990 ja trobem que 2 dels 20 casaments que es van fer aquell any ja eren civils. A partir
d'aquesta data aquesta opció va anar pujant de manera
progressiva, i l'any 2010 es van registrar 16 casaments
pel civil i només 4 de religiosos.
La data més curiosa la tenim just l'any passat. L'any
2014 no es va registar cap casament per l'església.

Casaments a Bescanó
entre els anys 1930 i 2014

Font: Informació cedida pel Registre Civil de Bescanó.
Nota: Aquesta informació es va fer durant el mes de març del 2015. Els registres de casament civils són totalment fiables.
Els eclesiàstics, en canvi, podrien variar, ja que un cop celebrat el casament cal que el mossèn porti aquesta informació al
registre, i no sempre es fa durant l'any en vigor.
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En Raül a l'ermita de Sant
Sebastià, una de les escollides
per al seu treball de recerca.
Foto: Rosa Torrijos

> Per Raquel Gironès

> Raül Sánchez i Leiva

Un passeig per la història dels llocs
de culte de Bescanó
Anar a córrer o amb bicicleta pels boscos de Bescanó és una de les passions del jove
bescanoní Raül Sánchez Leiva, de 18 anys. Tot allò que envolta la fauna i la flora li encanta.
A casa té un hort on, juntament amb el seu pare, Jesús Sánchez, hi treballa habitualment.
L’any que ve té pensat relacionar els seus estudis amb la seva passió, estudiant el grau
superior de gestió forestal i mediambiental, ja que en un futur li agradaria ser agent rural.
El jove està estudiant batxillerat a l'institut Vallvera de Salt i el seu treball de recerca va
orientat al medi ambient, a la història i a Bescanó. Ha dissenyat una ruta pel municipi
rodejant algunes de les esglésies i ermites que hi ha, i amb aquest projecte ha estat
mereixedor d'un notable.
El que més li agrada del seu poble és la gent, a la qual va adreçada el seu treball de recerca.
«Aquesta ruta va dirigida especialment als bescanonins perquè puguin conèixer més coses i
curiositats sobre la història del poble», explica Sánchez.
La ruta arrenca de l’església de Sant Llorenç, al voltant de la qual es va començar a
construir el poble de Bescanó. El temple ha estat reconstruït diverses vegades i s’ha anat
poblant amb les figures de sants invocats pel poble al llarg del temps. A la façana hi trobem
la figura de sant Llorenç, el patró del municipi de Bescanó.
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Qui era sant Llorenç?
Segons la tradició, va néixer a Osca i l’any 257 va ser ordenat diaca i encarregat
d’administrar els béns de l’Església i
tenir cura dels pobres. Es va convertir
en un dels set diaques de Roma. El 10
d’agost del 258 va ser cremat viu en una
graella, arran de la persecució cristiana
impulsada per l’emperador Valerià I. No
només el poble de Bescanó venera sant
Llorenç. Cada 10 d’agost és exposat al
Vaticà el reliquiari que conté el seu cap
cremat per recordar la valentia de sant
Llorenç en reconèixer el Senyor davant
dels homes.
La parada següent de la ruta és la
capella de Sant Sebastià, acabada
de construir el 1674.
Aquesta ermita va ser bastida com a
acció de gràcies a sant Sebastià, invocat
durant les epidèmies de pesta bubònica
que es van escampar pel país al voltant
del 1611 i que es van repetir el 1650. A
sant Sebastià se li atribueix el miracle
d’haver curat un romà contagiat de la
pesta, motiu que el va fer popular. A
Bescanó, les primeres morts per aquesta epidèmia no es van produir fins al
1653. La capella es va erigir després que
el poble fos lliurat de les pestes.
I pujant per la font de Sant Sebastià, el punt de parada per als carreters de l’època, trobem l’ermita
de Santa Anna.
Aquest indret fou un reconegut santuari
on penitents de Girona i d’una dotzena
de parròquies del voltant organitzaven
pelegrinatges i processons de penitència
a Santa Anna per invocar la pluja en
temps de sequera. Segons la crònica de
Jeroni de Real, un historiador que documenta la situació de Catalunya al llarg
de quasi tot el segle XVII, la processó de
l’any 1650 a l’ermita de Santa Anna va
ser espectacular per la gran quantitat de
gironins que s’adreçaren al temple.
També cal esmentar que santa Anna,
segons la tradició cristiana, va ser la
mare de Maria i, per tant, l’àvia de Jesús
de Natzaret.
I seguint el camí, metres més avall
trobem l’església de Sant Pere.
Exacte, coneguda també com l’església
de Montfullà, un dels primitius llocs de
culte dels cristians. L’origen de l’església
és incert i antiquíssim; les primeres
informacions que es tenen de l’edifici
són del 882. En el mateix indret ocupat
avui per l’església es van descobrir accidentalment l’any 1987 restes d’una vil·la
romana suburbana datada del segle I aC.

L’església de Montfullà
data de l’any 882.
Foto: Ester Rubirola

Tornant a Bescanó pel carril bici
farem cim cap a Estanyol i hi trobem l’església de Sant Andreu.
Aquesta església també data del 882,
però va ser reconstruïda a principis del
segle XVIII, després de quedar en
ruïnes per uns terratrèmols el 1427. En
la reconstrucció s'hi va edificar la capella del Roser. L'any 1613 s'hi va construir un comunidor. Durant la diada de
Sant Andreu, el 30 de novembre, era
tradició oferir les millors pomes de la
collita recent al sant patró, una tradició
que encara es conserva tot i que s’ha
adaptat als canvis agrícoles. Actualment
s’ofereixen, a part de les pomes, tota
mena de fruites i productes del camp,
que, en acabar la missa, són subhastats
entre els assistents.
Baixem d’Estanyol en direcció a
Bescanó encaminant-nos cap a la
capella de Santa Margarida.
Santa Margarida es troba just davant de
can Viader. De la petita capella, que és
més antiga que la masia que la custodia,
trobem la primera referència l'any 1378,
mentre que el mas data del 1634. El 20
de juliol s’hi celebra missa en honor de
santa Margarida.
I finalment a Vilanna trobem l’església de Sant Mateu.
L’església, juntament amb la rectoria,
reconvertida actualment en casa de
colònies municipal, es troba molt a prop
de dos elements molt característics del
nostre municipi: la Creu dels Carlins i el
Pou del Glaç. La Creu dels Carlins és
una commemoració dels fets del 23 d’abril del 1851, festa del Roser de Vilanna.

Al·legant que conspiraven contra el
govern, van ser afusellats set joves carlins més l’amo i un parent del mas Vilallonga, on estaven hostatjats els carlins.
A prop de l’església també trobem el
Pou del Glaç, on bona part dels gironins
compraven gel per conservar i refrescar
els seus aliments o per curar ferides i
malalties.
Tornant a l’església de Sant Llorenç, posem punt final a la ruta.
T’ha resultat difícil documentar
tot el recorregut?
Sí, trobar informació sobre les esglésies
i ermites em va costar molt. Vaig anar a
la biblioteca de Bescanó, on vaig trobar
llibres sobre la història del poble, però
cap feia referència a les ermites, només
a l’església de l’Assumpta. Després vaig
anar a parlar amb el mossèn, però no
tenia cap document perquè o s’havien
perdut o havien estat cremats en temps
de guerra. Al Bisbat de Girona tampoc
hi vaig trobar res, així que finalment
vaig decidir cercar la informació per
internet i d’aquesta manera he pogut
realitzar el meu treball.
Què t’ha aportat el fet de realitzar
aquest treball?
M’ha servit per conèixer millor la història del meu poble. Va ser un estiu una
mica sacrificat perquè vaig haver de treballar força. És una feina de treball
constant, perquè si ho deixes per l’últim
moment el treball perd qualitat. Tot i
això, m’ha agradat molt fer-lo i tinc pensat acabar de definir millor la ruta i ferla arribar a tots els bescanonins.
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