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Sigues curiós
Sumari

ossiblement és un dels racons més fo-
tografiats de Begur. Són les escales que
es troben al carrer Santa Teresa i que
porten cap al carrer de Santa Repa-

rada. Es van pintar per a la primera edició de
Begur en flor, la primavera de 2015, però no
sabem de qui va ser la idea ni qui les va pintar.
Si algú té aquesta informació i ens la vol pro-
porcionar, li estarem molt agraïts.

Pista:
Mas d’antic nom, però també conegut amb el
nom de qui hi va residir durant un temps.
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Els conceptes i les opinions sostinguts
en els articles signats que apareixen a
Es Pedrís Llarg no representen neces-
sàriament l’opinió d’aquesta revista.

Recordem que les pàgines d’Es Pedrís
Llarg són obertes a tothom.Qualsevol
persona que vulgui emetre la seva
opinió o col·laborar en la revista ha de
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hi constar les seves dades personals i
el seu telèfon, sense que això com-
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dels articles.

Telèfons serveis públics

Ajuntament deBegur
Pl. de l’Església, 8
17255BEGUR
Telèfon972624020
Fax972623 588
Web:www.begur.cat
Mail: begur@begur.cat
Horari: de dilluns adivendres de 8.30 a 14.30h
Dimarts de 16 a20h
Dissabtede 9 a 14h
Àrea deCultura
Av.Onzede setembre (GaleriesCasaGran)
17255BEGUR
Telèfon972624 155
Àrea de Promoció econòmica i turisme –
OficinadeTurisme
Av.Onzede setembre, 5
17255BEGUR
Telèfon972624520
Àrea de Promoció econòmica i turisme –
Borsa de treball
Av.Onzede setembre, 5 ·17255Begur
Telèfon972624520
Àrea de Serveis Socials /Assistent Social
Pl. de l’Església, 8
17255Begur
Telèfon972624020–Ext. 117
PoliciaMunicipal
CarrerFrancesc Forgas, 1 · 17255Begur
Telèfon972624200 · Fax972623 588
Correuelectrònic: policialocal@begur.cat

Jutjat de Pau
Av.Onzede setembre (GaleriesCasaGran)
17255Begur
Telèfon972624060
ArxiuHistòricMunicipal
CarrerBonaventuraCarreras, 11
17255Begur
Telèfon: 972624305
Biblioteca SalvadorRaurich
CarrerBonaventuraCarreras, 11
17255Begur
Telèfon972624305
CinemaCasinoCultural
CarrerCasino, 1
17255Begur
Telèfon972622959
DeixalleriaMunicipal
Camíde les Pedreres, 6
17255Begur
Telèfon606542384
EmissoraMunicipal – Ràdio Begur
CarrerBonaventuraCarreras, 11
17255Begur
Telèfon972624303
PavellóMunicipal
CarrerPavelló, 1 - 17255Begur
Telèfon972623484
Casal de la Gent Gran
Av.Onzede setembre, 3
17255Begur
Telèfon972626002

Local Polivalent – Casal d’Esclanyà
c. Perdiu, 1-3
17213Esclanyà
Telèfon872219282
Recaptació (Consell Comarcal)
c.Ventura Sabater, 6
(GaleriesCasaGran)
17255Begur
Telèfon972624030
C.E.I. Ses Falugues
(Llar d’infantsmunicipal)
CarrerCorriol EscolesVelles
17255 Begur
Telèfon972624304
Escola PúblicaDr.Arruga
CarrerPavelló, 1
17255Begur
Telèfon972624 114
Escola Pública L’OlivarVell d’Esclanyà
c. FontMartina, 3
17213Esclanyà
Telèfon972611 990
Mossos d’Esquadra
Telèfon 112;
972304494
Bombers
CarreteraC-31
(Palafrugell-Pals)
17200Palafrugell
Telèfon 112;
972304494

ConsultoriMèdic
Pl. Pella i Forgas
17255Begur
Telèfon972622025
CAPPalafrugell
(CentreAtencióPrimària)
C/ÀngelGuimerà, 6
17200Palafrugell
Telèfon972600003;
972610607;
902077972
Hospital de Palamós
Telèfon902077972
972600160;
972600620
CreuRoja
Telèfon972301 909
Enher avaries
Telèfon900770077
GasNatural
Telèfon902 117662
Sorea
C.MasResplandis, 1F
Pol. Ind. Rierad’Esclanyà
17213Esclanyà
Telèfon902250370;
972300255;
902250070
Fax972610516
http://www.sorea.es/palafrugell
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l 2017 ha estat un any difícil per amoltes persones i intens,
molt intens, sobretot en àmbits com el polític. Les eleccions
del 21 de desembre van tornar a portar al Parlament una
majoria independentista; el poble de Catalunya va parlar i

va dir clarament que es decanta per restituir en el govern les for-
ces favorables a l’establiment de la República Catalana –a Begur, els
resultats també van anar en aquest sentit-. No va ser gens fàcil: ens
enfrontàvem a unes eleccions imposades, amb lameitat del govern
a la presó i l’altra meitat a l’exili; la insistent amenaça de repressió,
amb un 155 ja materialitzat, podia fer flaquejar les forces dels polí-
tics i les de la ciutadania en general, i la incertesa sobre si seria pos-
sible constituir un nou govern continuava planant sobre els nostres
caps. Sigui com sigui, davant d’una realitat fora de tota ètica i justi-
ficació, els catalans vam donar una lliçó de democràcia, al govern
espanyol i almón. Ara, cal continuar resistint i treballant per fer re-
alitat els anhels de llibertat de bona part de la població.

Però la situació a Catalunya no ens fa defallir a l’hora de governar
imillorar el nostremunicipi. Encetem el 2018 amb el convenciment
que podrem continuar tirant endavant projectes i accions que be-
neficiïn el conjunt de la població de Begur i Esclanyà. Hem apro-
vat un pressupost de 12,6 milions d’euros, 4 dels quals destinats a
inversions reals en projectes i millores. És un pressupost prudent,
però suficient. Prudent perquè volem mantenir els nivells d’en-
deutament molt per sota del què estaven a principis de la legisla-
tura –hem passat d’un 32% a un 16%-; el nostre endeutament
municipal és un dels més baixos de les comarques gironines. I sufi-
cient, perquè preveiem materialitzar molts dels projectes que te-
níem pensats, com ara l’establiment de serveis a la urbanització del
MasMató, l’arranjament de la plaça del carrer Sant Pere, la millora
constant de la xarxa viària, la instal·lació d’una caldera de biomassa
per donar servei a l’Escola Doctor Arruga i al pavelló, l’arribada de
la fibra òptica a tot el municipi, l’ampliació del cementiri de Begur
i la millora del d’Esclanyà, l’adequació d’accessos al barri de Sant
Josep... I tot això, venint d’un any en què ja havíem executat nom-
broses accions, com la construcció del giratori d’Aiguablava o l’a-
rranjament de voreres al carrer Onze de Setembre. Les diferents
àrees de l’Ajuntament treballen per posar enmarxa iniciatives que
millorin tant l’aspecte del municipi com la qualitat de vida, la se-
guretat ciutadana, la promoció econòmica i la projecció dels seus
valors a l’exterior.

Tot plegat, per mantenir i fomentar la vitalitat d’un poble que ja
batega amb força. Un batec que esmanifesta en les diverses activi-
tats que s’hi organitzen, com ara les que han tingut lloc per les fes-
tes nadalenques. La implicació de grups ciutadans i de voluntaris ha
permès que, un any més, els Reis d’Orient arribessin a Begur i Es-
clanyà, i repartissin il·lusió entre tota la gent. I l’empenta ciutadana
també ha possibilitat que Begur hagi gaudit de l’organització d’un
primer Pessebre Vivent. A totes les persones implicades en cadas-
cuna de les activitats els voldria agrair la seva dedicació i esforç, i
encoratjar-les a seguir en aquest camí. Els asseguro que, per part
de l’Ajuntament, tindran tot el suport que calgui per tirar endavant
aquestes i altres iniciatives de batec popular que vulguin posar en
marxa.

Aquest 2018 tampoc es presenta fàcil, però tenim l’avantatge de
disposar d’un poble viu i amb talent, que sabrà afrontar qualsevol
entrebanc que les circumstàncies adverses ens puguin posar al da-
vant. Des de l’Ajuntament, treballarem amb fermesa per continuar
construint un municipi millor.

Que tingueu un bon any 2018!

JoanManel Loureiro Vall - Alcalde de Begur

Encetem un any de projectes i millores per a Begur i Esclanyà

E
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4 MUNICIPAL

El pressupost de Begur per al 2018 és de 12,6milions, 4 d’ells en inversions reals

L’endeutament municipal es redueix fins al 16 per cent, un dels més baixos de les comarques gironines

L’Escola DoctorArruga
i el pavelló rebran energia
d’una caldera de biomassa

Ajuts per a lamillora de
les terrasses i façanes
dels bars-restaurants

Instal·laran càmeres de
videovigilància en dotze
punts delmunicipi

l pressupost municipal per al 2018 serà de 12.639.500 euros, 4
dels quals es destinaran a inversions reals. Així ho va aprovar
elplede l’Ajuntamentdelnovembrepassat, ambelsvotsa favor
de l’equip de govern i l’abstenció de l’oposició. Entre les princi-

palsaccionsprogramadesdestaca la inversióde3milionsd’eurosen l’a-
dequació i millora de la urbanització del Mas Mató, una de les més
antigues imésmalmeses delmunicipi. De la inversió, 2,7milions seran
assumits pels veïns amb quotes d’urbanització i la resta, 300.000, pel
municipi. Altres inversions importants previstes són la caldera de bio-
massa per a l’Escola Doctor Arruga i el pavelló (150.000 euros), la re-
formade laplaçadel carrerSantPere (85.000), l’ampliaciódel cementiri
de Begur (60.000), la implantació de la fibra òptica (50.000), l’arranja-
mentdevoreresaSaRiera (35.000)o lesmilloresal cementirid’Esclanyà
(15.000). Amb el pressupost del 2018, l’endeutament municipal es re-
duirà fins arribar a un 16 o un 18 per cent, segons va explicar l’alcalde,
JoanLoureiro, enelple. «Podríemhaverposatmés inversions, peròper
complirambla lleid’endeutament idespesaestatalnosobrepassemcer-
tes quantitats», va afirmar l’alcalde, que va qualificar de continuïsta el
pressupost, «marcat pel procés i condicionat per la reacció de l’Estat es-
panyol».Donada la situacióqueviuCatalunya i la incertesaquese’nde-
riva, l’equipdegovernvadecidir congelar lesordenancesfiscals, tenint
en compte queBegur és unmunicipi que viu del turisme.

Durant el ple del novembre,
l’Ajuntament va aprovar, en
aquest cas per unanimitat de
tots els grups, el codi de con-
ducte dels alts càrrecs dels ens
locals. El codi concreta i desen-
volupa els criteris d’actuació
establerts en la llei de transpa-
rència, amb l’objectiu d’establir
els principis ètics amb els quals
han d’actuar els alts càrrecs
municipals i les normes de con-
ducta que se’n derivin.

L’Ajuntament de Begur instal·larà una cal-
dera de biomassa com a font d’energia per a
l’escola Doctor Arruga i el pavellómunicipal.
El govern hi destinarà aquest any 150.000
euros i la gestió de la licitació del projecte ha
estat encarregada a la Diputació de Girona,
l’administració que tramita els ajuts europeus
que permeten tirar endavant la substitució
de calderes de gasoil per altres de biomassa.
«Això permetrà poder baixar el preu del cost,
tant de l’adquisició com de la col·locació, a
part de fer un millor seguiment de l’obra,
sempre amb el vistiplau dels serveis tècnics
de la casa», recorda l’alcalde, Joan Loureiro.
Per finalitzar la instal·lació, que es preveu
tenir enllestida a l’estiu, l’Ajuntament neces-
sitarà 100.000 euros més, la major part dels
quals seran coberts per subvencions de la Di-
putació. “L’objectiu no és un altre que lluitar
contra el canvi climàtic”, afirma Loureiro.

L’Ajuntament ha aprovat la creació d’una
línia de subvencions per a la millora de
l’estructura i el disseny de les terrasses i
les façanes dels bars-restaurants del nucli
antic. La línia de subvencions, que co-
breix obres realitzades durant el 2017 i el
primer trimestre del 2018, compta amb
una partida econòmica de 16.000 euros.
A més, el govern begurenc no descarta
ampliar aquests ajuts a tot el municipi,
com també obrir una línia per a les boti-
gues. Els ajuts poden arribar fins a un
màxim de 4.000 euros per establiment.
La inversió mínima subvencionada
haurà de ser de 2.000 euros. La nova ini-
ciativa té com a objectiu ajudar els esta-
bliments en la millora de la imatge, a
banda, segons explica el regidor de Pro-
moció Econòmica i Turisme, Eugeni Pi-
bernat, de delimitar l’espai d’ocupació.

L’empresa Aplicacions Eléctricas ENESA de
Barcelona s’encarregarà de la instal·lació, le-
galització i posada enmarxa d’un sistema de
videovigilància en el municipi de Begur. El
servei, amb un cost de 115.978,5 euros, es co-
mençaràa instal·laraquest2018,ambcàmeres
a les entrades i sortides del poble, com també
a les urbanitzacions. L’alcalde, Joan Loureiro,
confia que el servei sigui totalment operatiu
amb vista a l’estiu vinent. S’instal·laran una
dotzenadecàmeresendiferentspunts, el con-
trol de les quals estarà centralitzat a la seu de
laPoliciaLocal.D’aquestamanera,esreforçarà
la feina de la policia en la detecció de fets de-
lictius i, en general, en lamillora de la segure-
tat ciutadana. «Les càmeres sónunaeinamés,
amb una gran capacitat de dissuadir, i que
complementen el servei que dóna la policia»,
assegura el regidor de Governació, Martí Al-
drich.

Maite Martín, se-
gonatinentd’alcalde
de l’Ajuntament de
Begur, portaveu de
l’equip de govern i
delegadade lesàrees
de Cultura, Ensen-
yament i Joventut,
ha renunciat al seu
càrrec de regidora
de Junts per Begur i
Esclanyà-ERC-AM,
per motius perso-
nals. La renuncia es va fer efectiva en l’últim ple del 2017. Martín
seràsubstituïdaper lapersonaqueocupavaelquart lloca la llistade
Junts per Begur i Esclanyà-ERC-AM,MònicaMartínez, que proba-
blement s’incorporarà a la nova tasca a finals de gener, quan siguin
aprovades oficialment les seves credencials.

El plevaacabarambunminutde
silenci per manifestar el rebuig
del consistori als empresona-
mentsdemembresdel govern le-
gítim de la Generalitat i dels
presidents de l’Assemblea Nacio-
nal Catalana, Jordi Sánchez, i
d’Òmnium Cultural, Jordi Cui-
xart, i, en general, a la repressió
exercidaper l’Estat espanyol. L’al-
calde va anunciar que aquesta
acció es repetirà fins que s’allibe-
rin els presos polítics.

E

Imatge del ple del novembre, durant elminut de silenci. Foto: Ajuntament

Maite Martín deixa l’Ajuntament i Mònica
Martínez és la nova regidora de Cultura,

Ensenyament i Joventut

Codi de conducta Rebuig a la repressió

MaiteMartín MònicaMartínez
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Obres demillora i adequació demés d’una vintena de punts viaris delmunicipi
S’ha refet el paviment ennombroses carrers i vials, ambuna inversió per sobre dels 240.000 euros

La xarxa viària del barri de Sant Josep
d’Esclanyà tindrà una nova sortida

Aprovat el Pla de Joventut, que promou
unprojecte de vida per als joves a Begur

El barri de Sant Josep d’Esclanyà disposarà d’una nova sortida, solu-
cionant així els problemes de fluïdesa de la zona. El projecte, que ac-
tualment es troba en fase de redacció -un cop aprovat un conveni
urbanístic amb l’Ajuntament de Palafrugell- preveu completar la
xarxa viària del barri donant sortida als carrers que representen un
cul-de-sac. El projecte es concretarà en l’execució del tram del carrer
MestreManelMassoni pendent d’obertura -situat en el termemuni-
cipaldePalafrugell-, donantsortidaaixíalscarrersXaloc,Gregal iMes-
tral.Paral·elament, el governdeBegur tambévolactualitzar imillorar
altresaspectesdelbarri, comara l’aparcament, elpuntderecollida se-
lectiva d’escombraries i un parc infantil. «Volemmillorar tots els ba-
rris del municipi, però el de Sant Josep és una prioritat», assegura
l’alcalde, JoanLoureiro, quehaprogramat reunionsambelsveïnsper
explicar-los les diverses actuacions previstes en el barri.

L’AjuntamentdeBegurhaaprovat elPlaLocalde Joventut, quemarca
dosgransobjectius: facilitar la realitzaciódelprojectedevidadels joves
en l’àmbit del municipi i posar les condicions perquè puguin partici-
par demanera plena en el dia a diamunicipal. Per assolir aquests ob-
jectius, el pla s’ha estructurat en tres àrees d’actuació: educació,
cultura, esports i lleure; oportunitats laborals i d’accés a l’habitatge, i
autonomiapersonal i participació. Lafinalitat del pla és evitarqueels
joves es vegin forçats amarxar delmunicipi. Continuar treballant en
el projecte d’implantació de l’ESO a Begur; impulsar un pla de tallers
formatius, facilitar l’accésdels jovesa lesactivitats culturals i lúdiques,
fomentar la diversificació sectorial en l’accés almón laboral, facilitar
l’establiment dels joves en el municipi, fomentar l’associacionisme i
crear un viver de projectes a l’Espai Jove, són algunes de les accions
programades en el Pla Local de Joventut.

nelsúltimsmesosdel2017, esvanduratermeobresdemillora
i adequació demés d’una vintena de punts viaris delmunicipi
deBegur.Perunabanda, afinalsd’any jaestavamoltavançada
laconstrucciódelgiratoria la interseccióde lacarreteradeFor-

nells iAiguablavaambladeBeguraPalafrugell, i jahaviafinalitzat lami-
llorade l’avingudaOnzedeSetembre.Esvaadequar tambéelpaviment
d’unavintenadevials de la xarxadeBegur, ambuncost d’uns 240.000
euros: els carrersFrancescDeulofeu,Catalonia,DalmaiBernat,Caladel
Rei, cruïlla d’Aiguablava, Joaquim Prats Carreras, Josep Pallach, Pa de
Pessic, SesNegres, SesPlanasses iViolers, amésdel camídel Semàfor, el
passatgeNord,elcamídelveïnatdelTerme,elpasseigSaMiranda,elpas-
satgePortdesPi i l’accésa l’escola l’OlivarVelld’Esclanyà.D’altrabanda,
a instàncies de l’àrea deMedi Ambient, es van
canviar els arbres del lateral del pàrquingde la
Vinya,algunsdelsqualserenmorts.Lesacàcies
van ser substituïdes per quercus i arbustos. A
més, s’hi va col·locarunmurde rocalla.

E
Aspecte del giratori d’Aiguablava, amb les obres ja avançades.

Foto: Ajuntament
La vorera i la barana de l’avinguda Onze de Setembre, ja arranjades.

Foto: Ajuntament

El nou arbrat que es va col·locar al pàrquing de la Vinya. Foto: Ajuntament

El nou asfaltat del carrer Francesc Deulofeu. Foto: AjuntamentResultat de l’adequació de l’accés a l’Escola l’Olivar Vell d’Esclanyà.
Foto: Ajuntament
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ELNOSTREMUNICIPI
La plaça de laVila

Ponç Feliu

a història del poble de Begur ha estat adormida dins el temps i
desconeguda pels begurencs. Salvador Raurich va treballar la
major part del anys de la seva vida per donar-la a conèixer i
poder-la recordar. Per recordar-la, podríem començar per un

reguitzell de circumstàncies, com el feudalisme, el naixement i la for-
mació del poble, l’abolició del feudalisme, la pesca del corall, el cultiu de
lavinya, la indústriadel tapdesuro, l’emigracióa lescolòniescaribenyes,
laGuerraCivil, el turisme i altres situacions repartidesendistints temes
i endiferents èpoques. El primer carrer queva formar-se aBegur en l’è-
pocafeudaléselqueestàdedicatalcastell iqueconduïaalcamíquepor-
tava al seu llindar. Aquest carrer, construït al fort pendent de la
muntanyaipropdelcastell, comaprotecciódelssenyorsfeudals,vaobli-
gar les noves construccions a seguir el pendent de lamuntanya i apro-
par-sea lapartbaixadeterrenymésplaner.Enallargar-seaquestcarrer
cap a la part baixa, va crear el carrerMajor (actual Pi i Ralló). Aquest i el
de Santa Reparada van ser els primers carrers de la població. A la part
mésplana,onhihaviatant l’esglésiacomelcementiri, lapoblacióvacréi-
xermolt lentament.Hemdepensarque laprimeraesglésiade laqualva
disposaraquellnucliurbàestavaenvoltadapelcementiri.Unapetitaex-
planada al costat del cementiri i de l’església va donar lloc ambel temps
a la formació de la plaça pública. La plaça tal com és ara va néixer a raó
de la construcció de l’actual església i el trasllat del cementiri, el que va
portaraurbanitzarpartd’aquella zona, comels carrersBoadella,Allada
ode laRectoria,dedicatactualmentaConcepcióPi “Tató”.Laplaçaactual
recull, igual que en qualsevol nucli del temps de l’imperi romà, tota la
vidade lapoblació, el fòrum.El seuPedrísLlargadossata laparetde l’es-
glésia és magnífic per descansar, tot fent-hi petar la xerrada, sobretot
quanel tempsconvidaa la relaxació.Hi celebremelmercat, igualquehi
ballemsardanes, tot trobant-s’hi tantelspensionatscomla jovenalla.Les
concentracions de personal les admet amb plaer, tant si són esportives
comlamarxaanualPuja iBaixa, i els festivalspergaudird’aquellsestius,
quan el senyorMartí ‘Sora’, als anys cinquanta, amb L’Alegria de Begur,
ens regalava tardes i nits on tothom respirava a ple pulmó una satis-

facció incomparable.
També sabem que va
admetre, en uns deter-
minatsmoments,algun
fort aldarull, com l’oco-
rregut a últims del mes
de juliol de l’any 1909,
quan unes dones, dei-
xant el treball de la fà-
brica i reunint una
multitud,esvarenaple-
gar a la plaça i, pujant a
les dependències de
l’antic ajuntament, volien tirar pel balcó el secretari de la corporació.

Atravésdels tempsvarensovintejardiferentsprojectesdereformadela
plaça.LacasapropietatdelCondedelAsaltovapatirdistints intentsd’ex-
propiació,afid’ampliar lasevaàrea iregularel seuperímetre;aixòtrans-
corria l’any 1869, a raód’una revolució.Unaltre projecte portat a terme
va ser el canvi d’emplaçament de la font pública, situada anteriorment
entre lacasanúmero1de laplaça iunpatiqueocupava l’espaide l’actual
Cafède laPlaça. Segons consta en l’actadel plede l’Ajuntament celebrat
el 23 de juny de 1889, es va aprovar el canvi de conducció d’aigua, que
erade terrissa, peruna canonadade ferro, la qual, procedent del brolla-
dordeSonPujol,portava l’aiguafinsalcentredelpoble.Lafontteniados
brocs i estavaprotegidaperuna construccióhexagonal en formade ca-
pella,ocupantunespaide laplaçaambunaspectepocagradable.Aquest
canvi va suposar un pressupost de 10.000 pessetes, quantitat molt ele-
vadaperaquellaèpoca.Aprincipisdel segleXX,vasertraslladadaal’ex-
trem lateral de la façana nord de l’església, substituint aquella
desagradablepresentacióperunaaltrafontd’unsolbrocidecosmetàl·lic,
i emplaçant-la al capdavall del Pedrís Llarg. Tant la font com la primera
conducció d’aigua foren construïdes l’any 1501.

L

Sardanes a la plaça de laVila, als anys 50.
Foto: Fons JosepCarreras

ES TEUPOBLE
Anema estudi

JoanPi iVentós

l senyorLluísEsteve iCruañas,moltversat en temesdePrehis-
tòria, foumestredeBegur.Mestreenelsentitmésamplidelapa-
raula. Ell creà escola. Generacions de begurencs deuen la seva
formació al senyor Lluís. Un ganxó plenament identificat en

l’àmbitde laformació. ‘Anaraestudi’ambaquestmestrerepresentàquel-
comimportanteneldesenvolupamentpersonaldetotselsseusalumnes.
ElpobledeBegur liha fetel reconeixementmerescut.Ambl’’anemaes-
tudi’, expressiómolt begurenca quehom feia servir en lloc d’anar a l’es-
cola, voldria fer-hi unes reflexions de records inoblidables. Al carrer
MetgePi ienunprimerpisambdosbalcons,undepetit iunaltredemés
gran, hi havia la nostra escola.No eren les ‘EscolesVelles’. Si algunnom
lespodria identificar, perantiguitat, potser seriaelde ‘pre-velles’.Dos lo-
cals,und’ampliambtaules ‘bipersonals’ iunaderodonaambunavuitena
de cadires al seu entorn, i un altre de molt reduït: ‘la nostra biblioteca’.
Crec que el número d’alumnes passava dels quaranta. Era un exemple
d’escola unitària d’aquells anys de recordança. I un detall formatiu del
nostre mestre. Quan un alumne s’havia distingit amb el seu treball i
abansde sortir al ‘pati’ (carrer estret, sensevoreres), el senyorLluís li do-
navaunaopció per escollir: o anar a jugar a l’esbarjo o quedar-se a la bi-
blioteca a llegir alguna novel·leta, per exemple, de l’Emili Salgari, Los
piratas de laMalasia. Puc constatar que l’elecció quasi sempre es decan-
tavaperquedar-sea llegir. Llibresd’aventuresdecairegeogràficohistò-
ric.Totunsuporteducatiudevàlua.Nocaldirque lacruesade laGuerra
Mundial en el marc de l’Oceà Pacífic, amb l’anàlisi d’aquell despotisme
militarista japonès, servia al senyor Lluís per anar donant pautes geo-
gràfiques, tot resseguint les diferents batalles, amb els americans d’he-
rois nostres, en aquelles illes llunyanes. Són detalls formatius adquirits
gràciesaunes tècniquesd’estudiapropiades.Unaactivitat, quemés tard

tindria el nom específic
‘d’aula taller’, ja l’havia
implantatelnostremes-
tre: fer casetes per al
pessebre, amb làmines
de fusta. Eren unes
construccions acurades
i més que boniques. El
mestre les venia i com-
prava llibres amb l’im-
portde lasevavenda.El
senyorLluís, crecrecor-
dar, no era un bon di-
buixant;malgrat tot,entreelsseusalumnesn’hihaviaquehavienassolit
una destresa impactant. Encara em balla pel cap un dibuix magnífic
d’unamosca, fet amb ‘tinta xinanegra’ per en Lluís Regincós, el qual va
obtenir un primer premi provincial en un concurs escolar que patroci-
naven la Inspecciód’Ensenyament i laDiputació. La capacitacióprehis-
tòricadel senyorLluísEsteve li vavenir, ésun supòsit creïble, de la seva
amistat icol·laboracióambeldoctorLluísPericot, catedràticdegranpres-
tigi universitari. Les excavacions a ‘Es Castell’ buscant restes prehistòri-
ques són una de les pàgines engrescadores d’aquell ‘anem a estudi’. El
doctor Pericot i el senyor Lluís, ambalumnes de l’escola, hi havíem tro-
bat restes de l’època neolítica. Les destrals descobertes ens omplien la
imaginació de lluites aferrissades denòmades caçadors. Pensava, en es-
criureaquestespinzellades ‘d’històriad’unaescola’, posar-hipertítol ‘Les
escoles pre-velles’ (no normatiu). ‘Anema estudi’ témés d’actitud de fer
camí tot caminant enunBegurde sempre.Vivències de recordances.

E

Esteve Cruañas, amb alumnes seus de Begur,
el 1943. Fons: ArxiuMunicipal de Begur
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L’accident del príncepMdivani i la baronessa Thyssen
Marià Frigola

quells dies de l’última tardor llegia el llibre de la bisbalenca
ImmaTubells, quedescriumol béunaccident queva ocórrer
un calorós primer d’agost de l’any 1935 i que jo recordo per-
fectament,malgrat que tenia només 11 anys. UnRolls-Royce

s’estavellàquanavançavaa totavelocitat, degutaun ‘bado’quehihavia
a la carreteradel poble d’Albons.Volien agafar el trenque es dirigia cap
aParís a l’estaciódeFlaçà, peròvan fer tard i anavendepressa a agafar-
lo a Figueres. A l’interior de l’auto hi viatjaven el príncepMdivani i la
sevaamant labaronessaThyssen,queestavenvivintuncataclismed’a-
mor.Elpríncepvamorirdegollatpelparabrisadelcotxei labaronessafou
portadaambambulànciaa laclínicaColldeGirona,moltmalferida ides-
figurada,onvaquedar ingressadadurantmoltsmesos.Comqueaquests
dos personatges erenmolt famosos, els diaris i mitjans de comunicació
se’n van fer ressò mundialment i, encara avui, el dia de l’aniversari, la
premsa en parla. El príncep i la baronessa, casada ambel baróThyssen,
havienpassatunsdiesd’aventuraamorosaacasadel seucunyat, el pin-
tor Sert, almas JunydePalamós. El cas és queno s’ha sabutmai segur si
labaronessaportavaaldamuntunmonederambjoiesmoltvaluoses.El
primerqueesvaassabentarde l’accident fouunnoiet quepassavaamb
bicicleta i després un auto que anava en direcció contraria. Uns diuen
quevanveureelmonedervuit tirat per terraal camp.Al capdepoc s’hi
traslladàel jutged’Albons,quevaordenar l’aixecamentdel cadàver,una
munió de gent del poble i l’alcalde deGirona, ambmilitars i politics. Des
deParís, el baróThyssen, personamolt poderosa i influent ambpolitics
i militars de tot el món, va moure cel i terra per assabentar-se de com
havia succeït l'accident i permirarde localitzar les joies.Auns40quilò-
metres d’Albons, a la frontera, hi ha el Castell de Beluarda, situat al coll
dePenissan, i elPertús.Durant laretiradadelsrepublicansvaserunim-
provisat hospital i l’any 1942, amb la SegonaGuerraMundial, va servir
com a presó, amb uns 800 soldats i comandaments de la Gestapo. Un
conductor, soldat ras,molt sovintportavaelsmilitarsdegraduació a fer
àpats als restaurants de Figueres. El baró, amb la seva gran influència,
vaferanarpoliciesespanyols i tambéduesvegadesagentsde laGestapo
aAlbons.Ambla forçaqueels caracteritzava,preguntavena tothomon
havienanataparar les joies.Vaninterrogartota lagenta laplaça,homes
dones i criatures, i sense gairemiraments, els van tractar de pagesos in-
cultes. L’alcalde franquista volia fer de portaveu, però el van fer callar.
No s’had’oblidar que s’estava enplenapostguerra i el climade repressió
era ofegador. Volien saber si algú havia comprat finques o si havien in-
vertitdinersenalgunnegoci.Alfinal, elsde laGestapo,avorrits, se’nvan

anar sense traure’n l’aigua clara. Se-
gons explica l’autora del llibre, elmo-
dest conductor soldat ras de la
Gestapo, després d’acabar la Segona
Guerra Mundial, va fer la volta al
móncomaperiodista.Comacuriosi-
tat, va voler tornar a visitar el castell
esmentat.L’any1946vaanarunsdies
a l’Hoteld’Albonsa trobar-seambun
senyor historiador molt intel·ligent
del poble, que li explicà tot l’enrenou
que havia passat. En esclatar la Gue-
rra Civil, aquest fet de tanta trans-
cendèncias’haviaesfumatinose’nva
parlarfins al capd’uns anys.

Tot aquest relat no tindria sentit si
no fos que la meva família, durant
moltde temps, es relacionàambgent
del pobled’Albons. Elsúltimsdiesde
la Guerra Civil espanyola, ja amb la
retirada,unsmiliciansvinguerenaconfiscaruncamióde lanostraem-
presa per portar gent a la frontera. També forçosament, s’emportaren
elmeuoncleLluís comaconductor.Desprésdepassarmoltsproblemes
i calamitats fentviatgesmentre l’aviació franquista els bombardejava,
l’oncle,moltvalent i atrevit, al capdemoltsdiesvapoder fugirdels que
l’havien segrestat, amagant-se enunacasad’Albons. Enacabar la gue-
rra a Begur, l’oncle estava desaparegut i la família preocupada sense
saber res d’ell. Al cap d’unes tres setmanes va comparèixer desnodrit i
malaltís, després d’haver sofert moltes calamitats i desgràcies. Evi-
dentment, amb la famíliade la casaqueelvaacollirhivaquedarmolta
amistat.Aquestagenteren també transportistes i ambunautocarana-
vencadadijousalmercatdeFigueres.Degutals entrebancs i dificultats
de la guerra, l’auto se’ls avarià i durantun temps, desinteressadament,
nosaltres els vam fer aquest servei. Vam tenir ocasió de parlar amb
moltes persones d’Albons en relació a l’accident del príncep i la baro-
nessa, i tambéde les joies perdudes.Ningúd’Albons esvavolermullar,
però va córrer el rumor que algunes famílies, al cap dels anys, vivien
d’una fortuna inesperada o que donava la sensació que vivien molt
més desfogadament.

A

La notícia del 1935 sobre l’accident
aAlbons. Font:Hemeroteca

‘MundoGráfico’

Un equipmultidisciplinari
Núria Tortras

l motiu que fa que em dirigeixi a vosaltres és explicar-vos un
fetquevasucceir laprimaverapassadaenelnostrepoble, però
que,per les sevescaracterístiques,potpassaraqualsevol lloc.En
el títol, faig referènciaa ladiversitathumanaenunequip.Vull

dir queperquèungrupde treball siguiméseficient, hade tenirdiversi-
tatde funcionsenels seus integrants.Perexemple, enunquiròfan, el/la
cirurgià/na i els/les ajudants són imprescindibles, però sense l’aneste-
sista, els/les infermers/es, els/leszeladors/es ielpersonaldenetejanoho
podrien feren les condicionsadequades. L’equipquem’hamotivataes-
criure-us, és el d’Humana.

ABegur iEsclanyàdisposemdediferentspuntsderecollida, oncadascú
potdeixarel quecregui convenientdurant les 24horesdel dia, excepte
a ladeixalleria, que téunhorarid’obertura. Elmeurelat començaeldia
quevaig decidir portarunabossa ambunparell devambes aHumana.
Ja feiaunsdiesqueestavenalrebedor;haviapreguntata totselsqueha-
vien estat a casa i no eren de ningú. Als dos dies, em trucava el meu
germà preguntant-me on eren les vambes. La meva neboda les havia
trobata faltar.Ensaberque leshaviadeixatal contenidord’Humana,es
vaposarencontacteambl’empresa.Larecepcionista,moltamablement,
li va dir que encara no havien fet la recollida periòdica, i li va donar el
contactede l’empleatresponsablede laruta.Aquelldia, elmeugermàes-

tavaesperant l’encarregatde la recollida, enel puntonprèviamentha-
vien quedat per fer el recorregut junts. Allà va començar l’itinerari de
recerca.
Va resultar no ser en el contenidor que li vaig dir. I doncs, en quin les
vaigdeixar?Podria seraldelSotd’enFerrer.Tampoc.Ah!,vaig recordar
que aquell dia havia anat a Esclanyà. Tampoc.

El que feien era buidar el contenidor intentant identificar una bossa
blanca ambunparell de vambes a dins. Comque la furgoneta no tenia
capacitat pel contingut de tots els contenidors, lameitat delmaterial el
tornaven a deixar a dins, per a una següent recollida en breus dies. I
així, un darrere l’altre, sense perdre l’esperança. Al final de la ruta que
teniaprèviamentmarcada, novaren trobar labossa i esvarenacomia-
dar.Peròcomusheditabans, jahihaviaprogramadaunaaltrarutaper
acabardebuidarels contenidors. Lagransorpresava serquan, als pocs
dies, em va trucar el meu germà per dir-me on podia recollir el calçat.
L’empleat l’havia deixat, després de recuperar-lo en la definitiva bui-
dada dels contenidors. Quin gran exemple del bon fer. Aquell senyor
podia haver buidat la resta del contingut dels contenidors sensemés i
va optar per revisar un altre cop el que recollia. I vet aquí si ho va fer
amb dedicació, que va trobar el que buscava. Felicitats a Humana, en
general pel seu projecte i en particular pel seu personal.

E
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Al voltant des fogons
Hostal Sa Tuna

PereRodríguez

’Hostal Sa Tuna va néi-
xer l’any 1944, arrel, se-
gons m'explica en Lluís
Marquès i Serrat, de

l'emprenedoria dels seus pares,
enJoaninaPaquita, idelseuveí,
Paco Font, i estava format per
tres cases, dues del davant d’en
Paco Font i la del darrere, dels
seus pares. A l’estiu d’aquell any
vacomençara rutllar, ambajuts
externs, en caire de prova, i va
funcionarproubé.Així,doncs,naPaquita,comaresponsabledelacuina,
va plantejar que seria millor que portessin el negoci ells directament,
amb l’ajuda de la filla de quinze anys, na Carmen (al cel sia), germana
d’enLluís, i duesnoietesmés. I aixíhovanfer.L’hostaldisposavadecinc
habitacions,cadascunaamblasevaespelma,doncsnohihavia llumen-
cara, i un bany i dutxes comuns. Almenjador gran, al petit i a la cuina
feienservirels ‘petromax’per il·luminar-se. I l’aiguaveniaa l’hostalper
unllargtubdesd’undipòsitelevat,ques’alimentavad’unpouquehavia
fet en Joan.Comhacanviat tot plegat! Encaraavuidia esmantenen les
cinchabitacions,peròarregladesambel seubanycadascuna, ambtele-
visió i aire condicionat.Vaserunaèpocamoltmacaperòdura,que,per
na Paquita, es va allargar unes quinze temporades fins que va emma-
laltirdel ronyóiunacuineradePalafrugellvavenirafer-li el relleu.Era
untempsmoltespecialper lesmancancesquehihavia, iméssihocom-
parem amb els recursos a disposició avui en dia. Per exemple, quan
l’hostalnecessitavagelpera laneveradelsqueviures,anavenabuscar-
loaPalafrugellambcarro icavall, elqueteniaenJoanpera lasevatasca
a la construcció; se’l carregavafinsavessar i quanarribavaa l’hostal, la
meitat s’havia fos pel camí. Les begudes les tenien en fresc al fons del
pou, dinsunagàbia de fusta.

La cuina de l’hostal era ben casolana i na Paquita gaudia preparant-la.
Podríem dir que la seva especialitat era el peix del dia, fet amb aquell
amor que hi posa una bona cuinera. Elmenú establert tenia una certa
constant, doncs per dinar, els dissabtes sempre es feien canalons i els
diumenges, arròs; la restadediesvariava, que si patates farcides,maca-
rrons... Ara bé, per sopar, verdures i peix. El peix els hi portava en Joan
Caló, pescador que vivia en una barraca a Sa Tuna i que la seva única
feinaeraanaracalarpalangresperamollanegra.Cadamatí,desprésde
llevar els palangres i pujar la barca a la sorra, portavael cistell depeix a
l’hostal, i eldeixavaenunabigaquehihaviaalpassadís totcridant, «Pa-
quita, te n’he deixat cinc quilos!» «Molt bé, tu mateix Joan», era la res-
posta. I així funcionava la cuina de l’hostal en aquell temps. Amb les
seves anècdotes, evidentment. Un dia es va presentar a l’hostal una
veïna, lasenyoraPérez,portantunnerodequinzequilos,quehaviapes-
cat unmariner de l’Escala quevenia a pescar aquí ambel seumarit, i li
va demanar a na Paquita si li guardarien a la nevera. Li va dir que sí,
però era tangros quenoentravaa lanevera i el van tenir quepartir en
dos trossos. «El diumenge el faremal forn». L’endemàva arribar a l’hos-
talenJoan,vaanaralacuina,vaobrir lanevera iexclamà«Collons,quin
nero!» «Avi,quenoéspasnostre», livadirunanoiaqueesdeiaErnestina.
«Bueno,peròhadepagar lloguer, tallaunarodalla». «Peròensfotràenun
compromís». «Cap compromís, ja parlaré amb qui sigui». Al cap de dos
diesvanrecollir elnero, elvanportara la casa, elvanpresentar i esvan
adonarque en faltavaun tros.Vanbaixar a l'hostal i li vandir anaPa-
quita: «Escolta,nosésihosapsono,peròdelneroenfaltauntros». «Què
vol dir que falta un tros?»Van anar a a la cuina i li va preguntar a l’Er-
nestina que què en sabia. «Quèno li va dir l’avi? El va veure, va dir que
havia de pagar lloguer i se’n va fotre un tros» «Vaja, m’ha fotut en un
compromís». Rere parlar amb ell i en repetir-li que havia de pagar llo-
guer, va anar a casadels senyorsPérez ademanardisculpes.A la tarda,
vabaixarelsenyorPérez i livadir«Sr.Marqués, ¿estababuenoelmero?»
«Muy bueno, y ustedes., se lo han comido a gusto, ¿no? Claro, enfriado
en laneveradecasa».Comaquellquidiu, «noseràs tanbeneitócomper
pensar que et sortiria de franc tenir el nero fresc; oi?». Picaresca i en-
tranyable anècdotad’aquell temps.

L

abegurencaDolorsMoretFerriol,queés lapersonademésedat
de lademarcaciódeGironai lasegonadeCatalunya,vacomplir
111anysel10degener.LolaMoreto laLolade la ‘telefonia’, com
ésmés coneguda, va néixer a Begur el 1907, i des dels 13 anys

finsa la seva jubilació, vadedicar tota lavidaprofessional a l’ofici de te-
lefonista, sempre en el mateixmunicipi. Des de fa vint-i-sis anys, Lola
Moret resideixaPalamós, ontambéviuunapartde la seva família,fills
i néts.Apart de la felicitació de tota la família, d’amics i veïns, el dia del
seuaniversarivananaravisitar-laelsalcaldesdePalamósiBegur,Lluís
Puig i JoanLoureiro, respectivament, comtambé les corresponents re-
gidoresdeServeisSocials,NatàliaCasellas iEncarnaGarcía.Elsalcaldes
vanobsequiar l’àviacentenàriaambdosgransramsdeflors.LaLolava
estarcasadaambMartíPlatjaCongost, tambédeBegur,ambquivatenir
unfill, iposteriorment,esvacasarensegonesnúpciesambRicardIsern
Sau, resident a Torrent, amb qui va tenir un fill i una filla.Moret té ac-
tualmentdosfills, amésdenéts, besnéts i rebesnéts.

L

NaPaquita i en Lluís, a la cuina de l’hostal.
La Lola i part de la seva família, amb els alcaldes de Palamós, Lluís Puig, i Begur,
JoanLoureiro, i les regidoresNatàliaCasellas iEncarnaGarcia.Foto: :Ajuntament

DolorsMoret, la Lola de la ‘telefonia’,
ha celebrat els seus 111 anys de vida

’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Begur, amb el
suport de l’Ajuntament i a petició del Consell Català de Res-
suscitació (CCR),vaorganitzarunactededivulgacióaBegur,el
16d’octubre, ambmotiudelDiaEuropeudeConscienciacióde

l’AturadaCardíaca.Durant la jornada, esvanexposarvehiclesd’emer-
gències a la plaça Lluís Esteva Cruañas, i es van fer tallers de ressusci-
taciócardiopulmonar (RCP) iúsdeldesfibril·lador.Hivanparticipar173
nens i nenes d’educació infàntil i primària de l’escola DoctorArruga, i
10nens inenesde la llard’infantsSesFalugues. Emmarcat tambéenel
Dia Europeu de la Conscienciació de l’Aturada Cardíaca, a la tarda, es
va impartir un curs de SuportVital Bàsic i Desfibril·lació ExternaAu-
tomàtica, a l’EspaiMasd’enPinc.

L

El regidorMartí Aldrich, tècnic sanitari, durant la jornada amb escolars.
Foto: Ajuntament

Begur commemora el Dia Europeu de
Conscienciació de l’Aturada Cardíaca
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es eleccions del 21 de desembre, que van portar unamajoria de diputats independentistes al Parlament de Catalunya, van donar a Begur
unsresultats similarsalsde l’àmbitnacional. JuntsperCatalunyavaguanyarenelmunicipi, amb680vots, seguitdeCiudadanos, amb551,
i ERC, amb519. En relació a les eleccions del 2015, ERCva augmentar considerablement envots (11 puntsmés), però tambéCiudadanos (7
puntsmés), que va aprofitar l’estirada general, sobretot la que es va produir a l’àreametropolitana deBarcelona. La CUPva perdre alguns

vots aBegur (1 punt), i la davalladamés important (2 puntsmenys respecte del 2015) la vaprotagonitzar el PP.Amb tot, Junts perCatalunya i ERC,
conjuntament,vanaconseguir1.199vots, 101mésquelacoalicióquelesduesforcesvanformarel2015,JuntsxSí,quevaobtenir1.098votsenaque-
lla ocasió. Les eleccions aBegur van transcórrer sense incidents i ambunaparticipaciómolt alta, del 83,5 per cent del cens -vanvotar 2.318 perso-
nes d’un censde 2.774-.

La implicacióde la societatbegurencaen ladefensade les llibertats ide lademocràciahaestat constantdesquevaesclatarel conflictea l’entorndel
procés sobiranista. Des de concentracions locals de rebuig a les detencions demembres del govern i de la societat civil a l’assistència amanifesta-
cionsd’àmbitnacional, gironí i local, amb l’esperançad’aportargranetsde sorraquepermetin, enunmomentounaltre, assolir les llibertatsplenes.
Representantsmunicipals van ser també al Parlament el dia enquè la cambra catalanavaproclamar laRepública en compliment delmandat que
els ciutadansvandictarmitjançant les urnes, l’1 d’octubredel 2017.

L
Ciutadans de Begur, votant en el col·legi electoral de les EscolesVelles.
Foto: Ajuntament

Concentració de veïns, el 3 de novembre, comaprotesta per detencions de
membres del govern legítim deCatalunya. Foto: Ajuntament

Concentració del 17 d’octubre per rebutjar les detencions dels líders de
l’AssembleaNacional Catalana i ÒmniumCultural. Foto: Ajuntament

Joan Loureiro, amb altres alcaldes gironins, al Parlament de Catalunya.
Foto: Ajuntament

Veïns de Begur, penjant cartells pro-llibertat dels presos polítics.
Foto: Ajuntament

Les forces independentistes s’imposenaBegur en les eleccionsdel 21dedesembre
Junts per Catalunya, ERC i la CUP sumenun56,16 per cent dels vots totals en elmunicipi

Concentracions imanifestacions de rebuig a la repressió per part del govern de l’Estat espanyol
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EDUCACIÓ10

Escolars de Begur i Esclanyà participen en tallers sobre tractament de residus
Una jornada alMas d’en Pinc complementa les activitats de la SetmanaEuropea de Prevenció deResidus

Activitats familiars durant la jornada ‘Tanquem el Cercle’, alMas d’en Pinc.
Foto: Ajuntament

Escolars de l’OlivarVell, en un taller sobre tractament de residus.
Foto: OlivarVell

àrea de Medi Ambient va realitzar, a finals de novembre,
diferents tallers d’educació ambiental a les escoles l’Olivar
Vell d’Esclanyà i Doctor Arruga de Begur, en el marc de la
celebració de la Setmana Europea de Prevenció de Residus.

Els tallers, seguits permés de 60 alumnes dels dos centres educatius,
es van centrar especialment en la sensibilització sobre el tracta-
ment dels residus i el reciclatge. Els escolars van poder visitar l’Es-
pai Mas d’en Pinc, on té la seu Medi Ambient, desenvolupar
activitats de biodiversitat, conèixer el projecte Smartflower, que
aprofita l’energia del sol per crear energia elèctrica, i descobrir la
deixalleriamunicipal. Uns dies abans, elMas d’en Pinc també va ser
l’escenari d’una jornada sobre prevenció de residus, adreçada a fa-
mílies, amb el lema Tanquem el cercle. En aquesta ocasió, es va or-
ganitzar un taller de llaminadures, un de reciclatge de pots, visites
guiades al mas, un taller de bitlles catalanes reutilitzables, xerrades
sobre el porta a porta, i l’exposició del projecte Smartflower, entre
altres accions.

El servei de recollida selectiva de residus porta a porta de Begur, que es
va començar a implantar el febrer 2017 enunapart delmunicipi, s’am-
pliarà aquest 2018a tot el terme. L’ampliació es faràdemaneraprogres-
siva. Durant el primer trimestre del 2018 tindrà lloc la campanya
informativaalsprimersresidentsdelsnousàmbitsdelportaaporta ials
professionals immobiliaris. Ja s'ha iniciat el repartiment de cubells pel
MasPrats i laXarmada-MasGispert, i el servei s’aplicaràmés endavant
als altres sectors del municipi, amb l’objectiu que estigui totalment im-
plantat en unsmesos. Però, tot i això, el sistemade recollida a través de
les àreesd’aportació esmantindràun temps. Fins ara, el servei es feia al
nucli urbàdeBegur, Sa Fontansa, LesArenes, SaRoda, SonMoles, Resi-
dencial Begur, Mas Domingo, Les Argiles, Font Martina i part de Son
Rich. I amb l’ampliació, arribarà a Esclanyà i a totes les urbanitzacions i
cales, excepte les que, per qüestions orogràfiques, siguin de complicat
accés.

L
S’amplia el servei de recollida porta a porta

n grup d’estudiants de quart curs dels graus de Biologia i
Ciències Ambientals de la Universitat de Girona (UdG),
acompanyatsde cincprofessors, vanrealitzar l’octubrepas-
sat diverses pràctiques a l’EspaiMasd’enPincdeBegur, ges-

tionat per l’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament. Els alumnes,
entre altres accions, van fer-hi pràctiques sobre el coneixement de
la flora i la fauna, i la seva conservació, van fer inventaris de les al-
gues de la costa de Begur, i van analitzar les problemàtiques de con-
servació de la fauna del PEIN (Pla l’Espai d’Interès Natural)
Muntanyes de Begur.

U

Estudiants de laUdG, alMas d’en Pinc

’EscolaDoctorArruga deBegur disposa, des de finals d’octu-
bre, d’unanovabiblioteca, situada enunaaula de lamateixa
superfície que la que es destinava anteriorment al servei,
però ambmés llum natural i sense pilastres, de manera que

s’han pogut crear dos espais diferenciats segons l’edat dels alumnes
que els utilitzen. L’espai, queha estat batejat ambel nomdeLamarde
llibres, reuneix més de 2.500 llibres La inauguració de la biblioteca
escolarva ser presididaper l’alcalde, JoanLoureiro, el director de l’es-
cola, Enric Torras, i la regidora de Cultura, Ensenyament i Joventut,
MaiteMartín.

L

Nova biblioteca de l’escola Dr. Arruga
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CULTURA 11

Els guanyadors, ambmembres de la família Carreras, l’alcalde Loureiro i la regidoraMartín.
Foto: Ajuntament

l begurencFranciscoCobosUreñava guanyar el primer premide la dotzena
edició del Concurs de fotografia de Begur Josep Carreras, amb l’obra From
Begur toheaven, una imatgedel cel presadenits, des del castell deBegur, amb
diferents temps d’exposició. Per la seva banda, el premi local va ser per a

Anna Cerrato, amb la fotografia Senyals, una imatge d’esteles d’avions en blanc i
negre, presa des de la plaça de la Vila. El veredicte del jurat, format permembres de
la família Carreras, es va fer públic el 4 de novembre, coincidint amb la inauguració
de l’exposició de tots els treballs presentats, a la sala de les Escoles Velles. Hi van as-
sistir l’alcalde Loureiro, i la regidoraMaiteMartín.

E

’editorial Edicions Sidillà va presentar, a principis d’octubre del 2017, a la Bi-
blioteca Salvador Raurich, els llibres La gastronomia dels camins, de Gerard
Buxeda, i El llibre dels embotits, de Marisa Benavente i Pilar Herrera. Poste-
riorment, es van poder degustar embotits casolans elaborats per a consum

propi per la veïnadeBegurMariaTeresaCaner. L’activitat s’emmarca en la iniciativa
baix-empordanesaBiblioteques amb gust, dedicada a la temàtica de la cuina. A la fo-
tografia, Judit Pujadó (Editorial Sidillà) i Maria Teresa Caner.

L

’escriptorMiquelMartín i l’ac-
triuOlgaCercósvanpresentar,
el 21d’octubre, un ‘tast’ del nou
llibre de l’autor, Cuina escrita.

La presentació, queva tenir lloc a laBi-
blioteca, va consistir en la lectura de
fragments del llibre i en un tastet de
creacions del cuiner Carles Valés, del
restaurant Tapes SonMoles.

L

a Coral de Begur i la Coral Mestre Sirés de
Palafrugell van actuar en un concert de
germanor, el 28 d’octubre, a l’església pa-
rroquial de Sant Pere. Després de les co-

rresponents actuacions per separat, les dues corals
van interpretar demanera conjunta lespecesMun-
tanyes del Canigó i Els Segadors.

L

Elbegurenc Francisco Cobos guanya el XII
Concurs de fotografia Josep Carreras

Concert de germanor de les
corals deBegur iMestre Sirés

Presentació de llibres de cuina, a la biblioteca

‘Tast’ del nou llibre de
MiquelMartin

a crítica de cinema Imma Merino va pre-
sentar, al novembre, el nou cicle de cinema
dedicat a grans directors. Aquest cicle, que
es compagina amb la Nit dels Amants del

Cinema (NAC), està dedicat enguanyaBillyWilder
i el va obrir el film Sunset Boulevard.

L

Nou cicle de grans directors

a sessió del mes de desembre de la Nit dels
Amants del Cinema (NAC) va estar dedi-
cada a la lluita feminista, il·lustrada amb la
projecció de la pel·lícula La batalla de los

sexos, i la xerrada posterior ambMarina Puig, pre-
sidenta del Grup de Dones de la Bisbal.

L

‘Labatalla de los sexos’, al NAC
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NADAL 2017-201812

El Nadal arribava a Begur ple de novetats i tradició, amb activitats per a tothom

a programació de les festes nadalenques 2017-2018 vamantenir les activitats tradicionals, però va aportar algunes novetats, com
ara l’escenificació del primer Pessebre Vivent, a càrrec del grup teatral Es Mutis, amb sis quadres i amb la presència d’una cin-
quantena de figurants al llarg del carrer de Sant Ramon. Ajuntament, escoles i entitats es van implicar en la celebració d'a-
questes dates.
L

Diferents imatges de l’escenificació del PessebreVivent de Begur, a càrrec del grup de teatre local esMutis. Fotos: Ajuntament

Alumnes premiats en el Concurs de Pessebres i Postals deNadal, amb l’alcalde. Foto: Ajunt. Sessió de cagatió, a la plaça Esteve i Cruañas. Foto: Ajuntament

Interpretació de nadales conjunta dels alumnes de l’Escola
DoctorArruga. Foto: Ajuntament

Festa deNadal de la llar d’infantsmunicipal Ses Falugues.
Foto: Ajuntament
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Els ReisMags van entrar puntuals i carregats de regals a Begur i Esclanyà
El grup de teatre local EsQuinze va ajudar SesMajestats a fer la cercavila pel nucli antic

Diferents imatges de la cavalcada de Reis a Begur (Fotos:Mati Carreras). A la fotografia de la dreta, a baix, la visita dels ReisMags a Esclanyà. Foto:Ajuntament

L’alcalde i la regidora EncarnaGarcia, entregant lots deNadal de l’Ajuntament,
que aquestes festes n’ha repartit unmiler entre els jubilats del poble.

Foto: Ajuntament

Imatge del Concert deNadal de la Coral de Begur, a l’església.
Foto: Ajuntament
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àritas Begur, amb la col·laboració de l’àrea
de Serveis Socials de l’Ajuntament, va reco-
llir 2.800 quilos de menjar durant la vui-
tena edició del Gran Recapte d’Aliments,

que es va fer els dies 1 i 2 de desembrede 2017, en el
supermercat Jodofi i els dos supermercats Spar. La
recaptació va destinada al Banc d’Aliments de Ca-
talunya. «Desde l’Ajuntament, volemdonar les grà-
cies a tots els voluntaris i a Protecció Civil, que ens
ha ajudat moltíssim», va manifestar la regidora de
Serveis Socials, Encarna García, després de la jor-
nada de recapte. L’any passat, la recaptació a Begur
durant aquesta campanya solidària va ser de 2.575
quilograms demenjar.

C ’àrea d’Esports de l’Ajunta-
ment deBegurva organitzar,
per onzè any consecutiu, el
Nadal Esportiu i Lúdic, obert

als jovesnascuts entre els anys 2003 i
2013. El Nadal Esportiu va durar 6
dies, del 27 al 29dedesembre, i del 2 al
4 de gener. Les activitats esportives,
dirigides permonitors de la Fundació
Esportiva Begur i de l’Esplai munici-
palAutèntic, es van fer al pavellómu-
nicipal. També hi va haver jocs,
gimcanes, torneigs de futbol sala, par-
tidets de bàsquet i voleibol, bicicleta,
dibuixos i tallers diversos.

L

el 7 al 10 de desembre es va
celebrar, a la sala polivalent
del Casino Cultural, la pri-
mera Fira de Playmobil, or-

ganitzada per l’Associació de Comerç i
Turisme de Begur. La fira presentava
una exposició on es podien veure es-
cenes de la història de Begur, junta-
mentambaltres típiquesnadalenques,
composades pels característics clicks
de Playmobil. La fira va incloure di-
versesactivitatsperalsméspetits, com
ara tallers de pintura de cara i de di-
buixos de clicks de Playmobil, i el joc
del Playmobil perdut.

D

ElGranRecapte recull 2.800 quilos demenjar a Begur Nadal esportiu i lúdic

1a. Fira PlaymobilEntitats de Begur i Esclanyà participen en laMarató

Imatges de voluntaris del GranRecapte a Begur, entre ells regidors i l’alcalde Loureiro. Fotos: Ajuntament

Sessió de ball organitzada per Country Line’s Rebels a
Esclanyà, durant la qual es van recaptar 1.900 euros en

benefici de laMarató de TV3. Foto: Ajuntament

Parada solidària de venda d’articles nadalencs, orga-
nitzada per l’EscolaDoctorArruga, de Begur. Els arti-
cles estaven elaborats pels alumnes del centre: Foto:

EscolaDr. Arruga

Activitats de l’entitat Cubàsquet, en benefici
de laMarató de TV3. Foto: Cubàsquet

Participants en la jornada de recaptació de diners per a laMarató
a Esclanyà, al local polivalent. Foto: Ajuntament

revista begur:Layout 3  19/1/18  17:57  Página 14



FESTES 15

l nucli antic de Begur va ser l’escenari de la VIII Trobada co-
marcal de Gegants de l’Empordà, una activitat organitzada
per la Coordinadora de Colles Geganteres de Girona i els Ge-
ganters de Corçà, amb el suport de l’Agrupació de Colles de

Geganters de Catalunya i l’Ajuntament de Begur. Hi van participar
vuit colles de geganters i dues de grallers. A causa de la forta ventada
que bufava a la zona aquell dia, es ha haver d’escurçar la cercavila
dels gegants i capgrossos, però, en general, la trobada va transcórrer
sensemés incidents. La trobada comarcal de l’Empordàva ser creada
per la vocalia dels gegants de l’Alt Empordà. Però l’any 2011 es va de-
cidir que els gegants del Baix Empordà també en formessin part. Ac-
tualment, la vocalia reuneix 38 colles de 33pobles. La trobada té com
aobjectiu incentivar la creació de colles geganteres i de capgrossos en
poblacions que, comBegur, no tenen aquesta tradició.

E

Fira de la Castanyera a Begur, i Festa de la Castanyada i Halloween a Esclanyà

El nucli antic, escenari de laVIII Trobada comarcal de Gegants de l’Empordà
L’alcalde anuncia la creació de tres capgrossos de temàtica indiana per almunicipi

Els gegants de la trobada, durant el ball conjunt, a la plaça Esteve i Cruañas Foto: Ajuntament Entrega de l’obsequi dels geganters a l’alcalde. Foto: Ajuntament

Imatge de parades durant la Fira de la Castanyera de Begur. Foto: Ajuntament Els guanyadors del Concurs de Cartells de la Fira de la Castanyera, Bernat Se-
rrano (DoctorArruga) i Guillem Sinués (OlivarVell), amb l’alcalde, i els regidors

Pibernat i Aldrich. Foto: Ajunt.

Activitats infantils i per a adults, a la Festa deHalloween d’Esclanyà.
Foto: Ajuntament

Contes infantils durant la Festa de la Castanyada d’Esclanyà.
Foto: Ajuntament

Precisament, l’alcaldedeBegur, JoanLoureiro, es va comprometrepú-
blicament, en acabar la trobada, a impulsar la tradició gegantera i de
capgrossos en el municipi. I la primeramesura serà la creació de tres
capgrossos inspirats en la història indiana del municipi. Així, en els
pròxims mesos, probablement abans de l’estiu, Begur disposarà d’a-
quests capgrossos, que representaran una parella de begurencs in-
dians (evocaran fesomies i vestimentes de l’època, sensepersonalitzar
en ningú) i un personatge inspirat en la població autòctona cubana.
L’alcalde va rebre, en representació de l’Ajuntament, un obsequi de
mans de representants de la Coordinadora de Colles Geganteres i de
l’Agrupació de Colles de Geganters: una reproducció dels gegants de
l’agrupació, en Pau i n’Alegria.

Begur tindrà tres capgrossos ‘indians’
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n primer lloc i des del grupmunicipal de Junts per Begur – Esquerra
Republicana, desitgem que les festes us hagin anat molt bé i que els
Reis Mags hagin portat molta felicitat a les vostres llars. Creiem que
les activitats nadalenques proposades han estat moltes i variades.

Els diferents tallers per a lamainada han tingut una gran participació i cal re-
marcar el cagatió, l’arribada del carter reial i, naturalment la cavalcada dels
tres Reis Mags. Pensem que cal felicitar els organitzadors i els voluntaris pel
seu esforç i il·lusió. Però també volem destacar la incorporació de noves ac-
tivitats, com és el Pessebre Vivent, que per primer cop s’ha fet a Begur. I ho
volem destacar per la presència d’una activitat desenvolupada per un grup
de persones de Begur. Creiem que les iniciatives fetes des del món associatiu
a Begur s’han incrementatmolt en els últims anys. I això ésmolt positiu i im-
portant. Les associacions han de generar activitats i l’Ajuntament ha d’estar
al darrere, ajudant. L’enhorabona a totes les associacions i clubs delmunicipi,
i molts ànims per seguir generant activitats el 2018.

També desitjaríem que el 2018 fos un any de confirmacions. La primera con-
firmació ja s’ha donat i és que lamajoria dels catalans volen restituir el Govern
legítim, confirmant el que el referèndum de l’1 d’octubre va produir. En unes
eleccions imposades, ambunaparticipació rècord, els partits independentistes
van aconseguir la majoria al Parlament. La política del Govern espanyol ha
estat nefasta des de tots els aspectes pel que fa al procés català. Des del nostre
grup creiem que aquest procés també ha tingut molta repercussió en l’àmbit
municipalista. La composició del ple de l’Ajuntament de Begur visualitza una
majoria dels grups independentistes. Però somcapaçosde treballar plegats amb
sintonia grups i persones queno tenim lesmateixes idees pel que fa al tema in-
dependentista. Sabem distingir entre la gestió del dia a dia dels temesmunici-
pals i la política general del país. La societat demana que els que tenim
responsabilitat en la gestió política sapiguem dialogar i arribar a acords en
aquells temesqueafectendirectament la ciutadania.Nosaltres demostremque
ho sabem fer governant amb persones no afins al nostre pensament.

El nostre compromís amb el procés cap a la construcció de la futura Repú-
blica Catalana no altera els compromisos amb l’acció de govern municipal.
Des del nostre grup donem suport a les polítiques mediambientals i de pro-
grés social quemillorin la qualitat de vida dels nostres ciutadans, com són el
reforçament del sistema de recollida selectiva porta a porta, la implantació
d’una caldera de biomassa pel pavelló municipal i l’Escola Doctor Arruga, la
construcció i gestió dels horts socials al Sot d’en Ferrer, etc. Però el 2018 també
serà un any important pel que fa a inversions, com és l’arribada de la fibra òp-
tica a Begur i Esclanyà, la construcció d’una nova plaça verda al carrer Sant
Pere o la inversió en el nou vial al barri de Sant Josep, que permetràmillorar
la circulació i solucionar un dels problemes més importants d’aquest nucli.
Però també serà un any d’impuls a les activitats de caire cultural pel nostre
poble. Entenem la cultura com a motor de progrés, de formació i de cohesió
social.
Sabemque hemdemillorarmolt, però la il·lusió d’encetar nous projectes amb
el nou any que vindrà ens dóna forces per tal de corregir errades i posar en
valor els encerts.

Tornem a desitgar que hàgiu gaudit dels familiars, amics i amigues durant
aquestes festes nadalenques. I des d’aquest escrit, el nostre grup no pot deixar
de demanar que els líders polítics i socials que a dia d’avui encara són a presó
o a l’exili, surtin aviat d’aquesta situació tremendament injusta, per tal que
puguin abraçar als seus éssers estimats com ho farem nosaltres.
Els necessitem. Ens necessitem tots i totes per fer un país, poble a poble, més
democràtic, just i lliure.

Que tingueu una feliç entrada a l'any 2018!
Salut i República!

GRUPS POLÍTICSMUNICIPALS16

GrupMunicipal Junts xBegur-Esclanyà-ERC

Nou any,
nou cicle

E
Bloc Municipal - Begur - Esclanyà

Un Nadal a bon
ritme i ambmolta
participació

l temps passa volant i ja tornem a fer un altre
escrit per a Es Pedrís Llarg.

Passem de l’estiu al Nadal en un obrir i tancar
d’ulls.
Després de dies d’emocions a flor de pell degut al pro-
cés que vivim tots en el nostre país, hem celebrat
unes eleccions autonòmiques. Esperem que el resultat
que n’ha sortit serveixi per formar un govern que ens
porti una mica més de tranquil·litat i un millor futur
per a tots.

Les activitats de Nadal han anat a bon ritme i amb
molta participació. Gràcies a tots, organitzadors i par-
ticipants, i sobretot a les famílies de Begur i Esclanyà
que porten els seus nens i nenes a gaudir pels carrers
en aquestes dates tan assenyalades. La varietat i
quantitat d’activitats que hi ha hagut aquests dies, per
a totes les edats, ajuden que hi hagi germanor i tro-
bades d’amics i familiars.

L’any 2017 ens deixa tot un seguit d’obres acabades,
com la rotonda de la cruïlla de Fornells, la millora de
l’enjardinament del pàrquing de la Vinya, el canvi de
la il·luminació a Ses Costes, els murs de l’Escola Oli-
var Vell d’Esclanyà, senyalitzacions en diferents ca-
rrers, obres al sostre de l’Oficina de Turisme, les
millores al pavelló, etc.

Per l’any 2018 ens esperen moltes coses a fer, com la
zona verda a la cantonada del carrer Sant Pere amb
el carrer Santa Teresa, millores de la circulació al barri
de Sant Josep d’Esclanyà; l’arranjament de l’entrada
a la zona industrial de la Riera, la millora de l’avin-
guda Onze de Setembre, l’inici dels horts, la caldera
de biomassa de les escoles i el pavelló, la ruta dels mi-
radors, l’ampliació dels cementiris de Begur i Es-
clanyà, l’arranjament del jardí-pàrquing del raval,
l’adequació del parc infantil de l’Arbreda, amb alguna
activitat nova... També trobarem el lloc per a la cons-
trucció d’un skatepark, no defallirem en la possibili-
tat d’obtenir l’hort de la Rectoria i treballarem per tal
de millorar la il·luminació de diferents sectors.

El 2018 també ens portarà una nova web a l’Ajunta-
ment i a Turisme. I esperem poder fer arribar la fibra
òptica a Begur i Esclanyà.

Enguany, també tindrem dues dates assenyalades: la
20ena edició de la Campanya Gastronòmica del Peix
de Roca i la 15ena edició de la Fira d’Indians de Begur.

No cal dir que us hi esperem a tots!!

Tot i que quan llegireu aquest escrit ja serem a les por-
tes del Carnaval (ja hem dit abans que el temps passa
molt ràpid), volem aprofitar per fer-vos arribar a tots
els millors desitjos per a l’any 2018!!

Feliç i venturós 2018!

E
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GrupMunicipal del PSC de Begur i Esclanyà

Ja hem votat!
Ara, a fer feina

a hem votat! Finalment ha arribat el 21D i la ciutada-
nia catalana, en un percentatge molt alt, ha pogut ma-
nifestar la seva opinió sobre la disjuntiva que tenim
plantejada des de fa uns anys en el nostre país. En pri-

mer lloc, voldríem fer evidents algunes de les fal·làcies que
s’han estès des que es van convocar aquestes eleccions, per de-
mostrar les tàctiques dels que ens volen situar en posicions ra-
dicals de negació de qualsevol solució integradora i de consens.
Quan es van convocar les eleccions, alguns deien que segur
que il·legalitzarien les candidatures independentistes, este-
nent amb això la convicció que la justícia persegueix idees i
no conductes presumptament delictives. Una altra idea que va
circular és que de ben segur hi hauria ‘pucherazo’, és a dir, ma-
nipulació dels resultats electorals, i per això van fer una crida
a un número extraordinari d’interventors. Amb això prete-
nien fer créixer la percepció que Espanya és un estat trampós,
sense garanties democràtiques. En tots dos casos, la realitat els
ha desmentit, però això és igual, perquè el que importa és con-
tinuar deslegitimant l’Estat, per justificar la idea de marxar
quan abans. I ara veiem la noticia que l’operatiu policial mo-
bilitzat pel govern central es dóna per acabat, i s’anuncia l’ai-
xecada de l’article 155 tan aviat com hi hagi nou govern. Això
és precisament tot el contrari del que anunciaven aquests sec-
tors. L’Estat ha actuat per restaurar la legalitat i no a l’inrevés.
En qualsevol cas, el mal ja està fet i la imatge no només de les
institucions espanyoles sinó també de les catalanes s’ha mal-
mès arreu del món.

Ara toca que les institucions catalanes es constitueixin segons
el que han dit les urnes i és posin a treballar per resoldre l’at-
zucac on ens trobem. Els resultats de les eleccions, però, ens
han deixat un altre cop un empat etern, que consolida les dues
posicions enfrontades radicalment: a favor o en contra de la
independència. És evident que el missatge de transversalitat i
de recerca d’un acord al voltant del catalanisme polític no so-
biranista que defensàvem els socialistes i els comuns no ha
rebut el suport suficientment. El que està clar és que l’inde-
pendentisme no té la força suficient per imposar la indepen-
dència unilateralment i la part constitucionalista no pot
obviar l’existència d’una part molt significativa de la societat
catalana que vol desconnectar d’Espanya. Arribats a aquest
punt, creiem que qualsevol solució passa per assumir aquesta
realitat i reformar l’actual status quo català i espanyol, intro-
duint canvis a la Constitució i aprovant un nou Estatut d’a-
cord amb aquesta. Això pot trigar més o menys, però passarà.
Anirem a les solucions que proposàvem els socialistes encara
que en aquesta ocasió la radicalització del moment hagi fet
molt difícil que el nostre missatge arribés amb claredat.

Dit això, esperem que en el proper any els nostres polítics en
l’àmbit autonòmic i estatal facin la seva feina, i que ens deixin
fer la nostra en l’àmbit local, això és, treballar per tots els be-
gurencs i begurenques. Esperem doncs que els propers núme-
ros d’aquesta revista els dediquem a l’anàlisi de les necessitats
locals i la seva solució. Finalment, us desitgem a totes i tots un
molt bon any.

J
GrupMunicipal de Convergència

Vivim unmoment
excepcional!
I no deixarem de mirar
endavant, de viure i de
ser qui som!

l passat dia 27d´octubre esvadeclarar laRepúblicaCatalana,
però no es va fer efectiva. Al cap de dos dies, ens trobàvem
ambmiggoverncatalàempresonat, l´altremiga l´exili,uncop
d´estat en forma d´article 155 aprovat pel Senat i unes elec-

cions convocades pel president espanyol.

El vot del 21-Dnova serunvotnomésper auna legislatura, va serun
votpensantenelpaísquevolemdeixara lesproperesgeneracions.Va
serunvot pel futurdelsnostresfills i els nostresnéts; va serunvot en
defensa del President, va ser unvot no tan sols d´esperança i dignitat;
va serunvot de responsabilitat.

La candidatura de Junts per Catalunya va ser una plataforma electo-
ralperesdevenir, enelpossible, la llistadepaís reclamadaper lamajo-
ria de la societat catalana. Des del Partit Demòcrata (PDeCAT)
demanemque s´expliqui a tothomqueaquest ésunpaís quevolviure
en democràcia, que hem de restablir el Govern destituït per l´article
155 ique lapersecució judicialde l´Estatnotéfi.Peraixòhemdeseguir
fent costat als afectats i les seves famílies. Estem orgullosos del Presi-
dentPuigdemont idelnostreGovern.Estemorgullososd´enJordiSàn-
chez i d´en Jordi Cuixart.

Hem guanyat les eleccions. Hemderrotat el 155 a les urnes i hem de-
mostrat unavegadamés que somunpoble cívic, pacífic i radicalment
compromèsamb lademocràcia.Ambunaparticipació rècord,haque-
datbenclarquenoexisteix lamajoria silenciosa i que ladeterminació
d´aquestpobleper ser lliureés insubornable.ComhaasseguratelPre-
sident Puigdemont, comença una nova etapa que ha d´estar fona-
mentada en solucions polítiques, i cap solució pot prescindir dels
catalans, de la sevamajoria i del seu legítimdret a decidir.

Hem lluitat perdefensar la llibertat de lesnostres institucionshistòri-
ques. Siguemmolt conscients de la gran victòria dels partidaris de la
Repúblicaaquest21dedesembre,victòriaaCatalunyai tambéaBegur
iaEsclanyà.Demanematota laciutadania, tambéaaquellsquenosón
independentistes,queensajudinaconstituirunpaísmillorperalesfu-
tures generacions.
Pel bé de la democràcia i de la pau, cal que es normalitzi el funciona-
ment sobirà del Parlament i el Govern. Cal que es tanquin els sumaris
oberts contracentenarsd´alcaldes, càrrecspúblics id´altres ciutadans.
I quenoes repeteixinepisodisdeviolència contra lapoblació civil. Cal
queles institucions internacionalsesfacincàrrecqueCatalunyaésuna
nació i que les seves legítimes peticions de democràcia per resoldre el
conflicte amb l´Estat espanyol han de ser ateses. La nació catalana no
seràsilenciadaambmesuresrepressives.Calqueelsdretsdemocràtics
i nacionals siguin respectats enuncontext de civisme i tolerància.

El començamentd´anyno serà fàcil! Però la situacióviscudaenelsúl-
timsmesos ha servit per reforçar i visualitzar encaramés el compro-
mís democràtic i solidari de la majoria dels catalans, un país que vol
viure enpau i en llibertat.

Quanalgundelsnostresfillsonétsensdemanicomhovamfer, lidirem:
perquèestàvemunits,perquèsabíemqueteníemraó,perquèningúva
aixecar lamà i perquèvamcreure els uns enels altres.

Venturós any2018per a totes i tots!

E
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LaFundació Esportivapresenta 15 equips de futbol per a la temporada 2017-2018

Presentats els jugadors de bàsquet

L’Escoleta comarcal Nou club de futbol sala Copa de salts equestres

Nova temporada del patinatge artístic

Imatge de família dels jugadors dels diferents equips que formen part de la secció de futbol de la Fundació Esportiva Begur.. Foto: Fundació Esportiva Begur

aFundació EsportivaBegur va presentar elmes denovembre els equips de futbol que en formenpart. Aquesta
temporada 2017-2018 compta amb 190 jugadors i 32monitors, repartits en 15 equips. Els jugadors dels equips,
quen’hi hademodalitats de futbol 7 i de futbol 11, estan en les categories d’escoletafins a juvenil.A l’acte depre-
sentació, hi van assistir l’alcalde, Joan Loureiro, i el regidor d’Esports, Martí Aldrich. Durant lajornada, es va

simbolitzar que cada equip representés un dels valorsmorals que el club vol inculcar als seus jugadors.

L

aFundació i l’Associació EsportivaBegurvanpresentar afinals
d’octubre els més de 70 jugadors que integren els equips de les
seves seccions de bàsquet. En total, hi ha cinc equips, quatre
dels quals són de la fundació i un, el sènior, de l’associació. La

presentació va comptar ambel suport de l’AssociacióCubàsquetBegur.
Foto: Àrea d’Esports

L

n total de 12 equips de futbol base
de la comarca del Baix Empordà,
entre els quals hi havia elsmés pe-
tits de la FundacióEsportivaBegur,

vanparticipara l’octubreen laprimerade les
moltesJornadesd’EscoletadeFutboldelCon-
sell Comarcal que se celebren almunicipi. La
jornada estava organitzada per la Fundació
EsportivaBegur. Foto:Àread'Esports

U
n grup d’aficionats al futbol sala
deBegur ha creat el ClubEsportiu
Futbol Sala Begur, que ja compe-
teix aquesta temporada a Segona

Territorial Catalana. El club, presidit per
Eduard Pérez, està integrat actualment per
una vintena de jugadors. La seu del club és
el pavellómunicipal i té el patrocini de De-
cathlon. Foto: Àrea d'Esports

U
l 15 d’octubre va tenir lloc al Centre
Equestre JM Caballero d’Esclanyà
la VII Copa ACEEGI de salt d’obsta-
cles 2017, una lliga gironina on es

disputen els 5 primers llocs de la temporada
en cadascuna de les categories. Dues ama-
zones d’Esclanyà, Alba i Jana Caballero,
van aconseguir fer pòdium en dues proves
(1 i 1,10metres). Foto: Centre JM Caballero

E

a secció de patinatge artístic de la Fundació Esportiva
Begur va ser presentada al públic el dia 26 de novem-
bre del 2017. Begur va ser la seu, al novembre, de la
Copa Girona de Patinatge Artístic, en la qual van parti-

cipar 59 patinadors de 17 clubs d’arreu de les comarques giro-
nines. Foto: Àrea d’Esports

L

revista begur:Layout 3  21/1/18  20:01  Página 18



MISCEL·LÀNIA 19

Homenatge del Festival de Cinema al
veterà actor català JoanPera

Els Perduts 'fan el cim' del
Perdiguero i s'apunten a laMarató

Un total de 41 esportistes de
Begur i Esclanyà, a l'Oncotrail'17

amonAdell, catedràtic d’Economia d’Empresa de la Universitat de
Barcelona i vicepresident de Foment del Treball, va ser el ponent
convidat, el 30 de setembre, en el XII Debats d’Economia a Begur,
una jornadaorganitzadaconjuntamentper laCambradeComerçde

Palamós i l’Ajuntament, amblacol·laboraciódeBancSabadell.Durant la seva
intervenció, Adell va afirmar que el procés sobiranista de Catalunya ha fet
«trontollar» l’economia,quesempre«volestabilitat i seguretat jurídica iquees
generi confiança». «La inversióésperuga; idavant la incertesa,marxa»,vaafe-
gir Adell. Sota el títol de Reflexions econòmiques més enllà del soroll del dia a
dia,Adellvaparlardecincgransproblemesen l’economiaglobal: eldeute, l’e-
volució demogràfica i la longevitat; la incògnita de la productivitat; el cost de
l’energia i l’increment de les desigualtats. Per fer-hi front, el catedràtic va
donar idees, comarapreparar-se sempreperalspitjorsescenaris, fermillorel
que se sap fer, retenir el talent o recuperar la «passió» per la liquiditat. L’acte,
en format de dinar de treball, el va tancar l’alcalde, Joan Loureiro, que va de-
manar als empresaris que «més quemai, apostin pel nostre país».

R

l Festival de Cinema de Begur, que es va celebrar el mes d’octubre
passat,varetrehomenatgea l’actorcatalàJoanPera i tambéa l’artista
nord-americà JerryLewis, al directorFernandoColomo ial produc-
torEnriqueUviedo, coincidintambl’especialitzaciódel certamenen

el gènere de la comèdia. La pel·lículaC’est la vie, dels directorsOlivierNaka-
che iEricToledano,vaguanyarelCoralld’Oramillorpel·lícula, iBienvenidos,
de Javier Fesser, va guanyar el Corall d’Or al millor curtmetratge. Amés, el
jurat va acordar donar dues mencions: al film documentalActa non verba,
deldirectorYvanYagchi, i aThePacemaker, deSelahHennessy -quevanpar-
ticipar en les jornades de les escoles de cinemaorganitzades pel festival-, per
la sevaqualitatenel llenguatgecinematogràfic.El festival, organitzatper l’As-
sociació de Comerç i Turisme de Begur (ACIT), també va homenatjar el di-
rector francès Jacques Tati, ambuna exposició fotogràfica.

E
ntotalde41esportistesdeBegur iEsclanyàvanpar-
ticiparen lacinquenaedicióde l’Oncotrail, queesva
celebrar el 7 i el 8 octubre del 2017. La cursa solidà-
ria de 100 quilòmetres, organitzada per la Fundació

Oncolliga Girona i amb la col·laboració del Club Atlètic Pala-
frugell, vareunir1.584participants, quevansortirdesdePala-
frugell. Els participants deBegur i Esclanyàvan rebreunpetit
homenatge l’1 de novembre, al camp de futbol, durant la pre-
sentació dels equips begurencs de futbol base.
Foto:Àread'Esports

U

l grup excursio-
nista Els Per-
duts de Begur
ha portat a

terme nombroses sorti-
des entre mitjans del
2017 i principis del 2018.
El cim del Perdiguero,
(3.221 metres) i la Tuca
de Lliterola (3.080 me-
tres), ambdós entre la
vall de Benasc i l’Alta
Garona; els salts de la
Barra de Ferro, del Ca-
brit i d’en Cardona, i l’Er-
mita de Sant Bartomeu
Sesgorgues, a Osona, o la
baixada en caiac pel Ter
són algunes de les sorti-
des que ha dut a terme
la colla d’Els Perduts.
D’altra banda, Els Per-
duts es van implicar
també en la campanya
de recollida de diners
per a la Marató de TV3
del desembre de 2017,
amb una caminada soli-
dària.

E

RamonAdell, ponent de la dotzena
jornada dels Debats d'Economia

El catedràtic, convençut que el procés fa 'trontollar' l'economia

RamonAdell, durant la seva intervenció en elsXIIDebats d’Economia. Foto: Ajunt.

Caminada solidària per a laMarató de TV3. Foto: Perduts

Arribada al cim del Perdiguero.
Foto: Perduts

Xerrada d’AndrésArroyo aBegur.
Foto: Perduts

Moment de l’homenatge a l’actor català JoanPera. Foto: ACIT

El 16 de desembre, Els Perduts
van organitzar una xerrada
sobre entrenament, al Casino de
Begur. La xerrada, la va fer An-
drés Arroyo, entrenador de cur-
ses de muntanya i d’atletes d’alt
rendiment.

Xerrada sobre entrenament
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L’ENTREVISTA Puri Abarca

Mossèn Josep Taberner
Administrador parroquial de Begur, Esclanyà, Pals i Regencós

Agenda

ossèn JosepTaberner iVilar ( Celrà, 1947) és l’administrador parroquial deBegur i
Esclanyà, amésdePals iRegencós, desdel setembrepassat.Abans,Tabernererael
rector de les parròquies de Sant Pere i de la Sagrada Família de Figueres, i admi-
nistradord’altresde l’AltEmpordà.Va ferels estudis eclesiàstics al SeminarideGi-

rona i es va llicenciar a la Facultat deTeologia deCatalunya. Participa activament enprojectes
solidaris.MossènTaberner, 'Taber' peraamics i feligresos, éspresidentde laONG ‘Ambles teves
mans’, que treballaambcampsderefugiatsaGrècia, i administradorde ‘Fireflight forAfrica’, en-
titatqueesdedicaaportarenergiaapoblesdel continentafricà,mitjançant la instal·laciódepla-
quessolarsambbateriesde liti. Entreelsanys1979 i1983vasermissioneralPerú.Ambaquestes
accions, afirmaqueva adquirir «sentit de testimoniatge».

Quan va saber què es volia dedicar al sacer-
doci?
Lamevavocació, la dec principalment a la fa-
mília. I també vaig treballar molt, quan era
petit, ambmossèn JosepFerriol i Carreras, fill
de Begur, que llavors feia de rector a Celrà. El
convenciment no va pas ser immediat: quan
tenia 17 o 18 anys, em vaig enamorar d’una
noia i llavors, és clar, no pensava en res més.
Totplegatvaserunprocésde formació i refle-
xió, que em va portar finalment a exercir de
capellà, iamb25anys,acabatselsestudis, jaera
responsable del Seminari Menor de Girona. I
això que, en aquell moment, als anys 60 i 70,
es van produirmoltes secularitzacions de ca-
pellans...

Creuqueactualment es potparlar de crisi de
fe? L’Església perd seguidors...
Crec que la crisi no és de fe, sinó demales ex-
periències amb la imatge de Déu. Se n’ha es-
campat una imatge equivocada i la culpa és
dels qui han forçat que això es perpetués. És a
dir, hi ha qui, durant molts anys, ha basat el
respecte a l’Església en la por, perquè sinó, els
feligresosnovenienamissa. En43anys, jono
he predicat mai l’infern. M’estimomés que la
gent, sinohi creu,novingui, però tinguiespe-
rançaicoratge, ipractiquinlasolidaritat, lager-
manor i l’estimació vers els altres. Tinc més
amics que no van a missa que no pas que hi
van. La religió catòlica no es pot basar només
enlesmisses. Joentencelcatolicismecomuna
revelació en nosaltres mateixos, no com una
religió.

Comvalora la gestió del Papa Francesc?
A l’Església hi ha una ètica, unamoral, i nor-
mes i criteris establerts, però el PapaFrancesc
ensestàobrintmoltesfronteres,probablement

per les experiències que ha viscut, perquè és
unapersonahumil i compromesaamb l’aten-
ció alsmésdesfavorits, i per la seva implicació
enlesdiversesrealitatsdelmón.Enshapassat
ja a tots per l’esquerra.

Quins canvis s’hauriend’introduir en laprè-
dica i la difusió del catolicisme?
Fercatequesiaunnanode7anyséscomanar
a buscar aigua en un cistell: quan arribes a
casa, janohihaaigua .Calpredicarenunllen-
guatge entenedor per a la gent i saber davant
dequiprediques,amésd’implicar-teambl’en-
torn i ser empàtic. Jo endic l’experiència de la
inculturació.Aixòhohevistmoltclarquanhe
anat comamissioner i comamembredepro-
jectessolidarisapaïsosambpocsrecursos.Què
en fasdepredicar l’Evangeli enanglès aGàm-
bia, si és la llengua de l’ocupació? Per què es
predica en castellà al Perú, si les comunitats a
les quals vols arribar parlen quítxua? D’altra
banda, has de connectar amb la realitat de
cadallocencadamoment.Quanviusaquestes
experiències, valoresmés el que és important
i el quenohoés.

Quèenpensadelpaperdels laics en la religió
catòlica?
Els laics hi tenenunpaper fonamental. Sense
laics, no hi ha Església. El problema és que,
hores d’ara, ja s’hauria d’haver acabat amb el
clericalisme –allò de pensar que els capellans
són els personatges número 1 dels pobles- i
tambéamb la ‘parroquialitis’, és adir, ambafe-
rrar-seaunaparròquia inocompartirambles
altres.

I el paper de les dones? Podran algun dia ce-
lebrarmisses?
Anglicans i protestants ja van resoldre aquest
temafamoltsanys.Crecqueésunpasquel’Es-
glésia Catòlica també hauria de fer. De fet, si
lesdonesdeixessind’anaramissa,hauríemde
tancar... És un pas que cal donar, com en el
temaqueelscapellansespuguincasar; s’hade
fer.

Comes planteja la seva etapa aBegur?
Vull estar sempre a disposició de la gent; no
faigdespatx, peròdonoelmeumòbil i tothom
empot trucar sempre que vulgui. Lamevafi-
losofia és d’obertura, proximitat, capacitat i
empatia. Iempreocupenmolt lessituacionsde
pobresa.HihaquidiriaqueaBegur lagentno
té problemes econòmics, però no és veritat:
també hi ha pobresa. En aquest sentit, poder
formarpartde laFundacióSantCarles ide l’e-
quipdeCaritas, permi ésmolt important.

Què en pensa de la situació política actual a
Catalunya?
Em sento molt identificat amb la lluita inde-
pendentista. Sóc del CDR de Pals i he estat en
totes les concentracionsdeprotesta.Crecque,
oMadrid afluixa i acabemde tombar el 155 o
hi haurà trencadissa i anirem a unes altres
eleccions a l’abril o almaig. I si no toquemallà
onels famal, a l’economia,Madridnobaixarà
delburro.D’altrabanda,vaigserpresidentdu-
rantvuitanysdelCol·loquiEuropeudeParrò-
quies i estava convençut que Europa donaria
un suport molt més clar a les nostres aspira-
cions. De fet, les eleccions del 21 de desembre
vanserconvocadesper la influènciad’Europa.
Ara hem guanyat, però no amb molta con-
tundència.Esperemqueenelspròximsdieshi
hagi un salt endavant i queEuropa esmulli.

I l’Església esmullarà?
LaveritatésqueelsmeusbisbesdeCatalunya
noesmullen,demoment. In’hihaquenoaca-
bend’entendre el fet català. Javeurem...

Exposicions
Sala d’exposicions de les EscolesVelles
C/BonaventuraCarreras, 11
Horari: dijous, de 17 a20h; divendres i
dissabte, de 16 a 20h

De l’1 al 18de febrer
Fotoperiodisme a la rereguarda (1936-1939).
RafaelVilarrubias
De l’1 al 18demarç
Contes de laMediterrània
Il·lustracions deDelphine Labedan
Del 22demarç al 8d’abril
L’Europade lesportes tancades. Exposicióde
dibuixos de JoanAntoni Poch (JAP)
Del 12al 22d’abril
PereManera. Pintura

Del 27d’abril al 13demaig
Exposició CampanyaPeix deRoca
Del 3al 13demaig
Exposició Begur enflor

NAC (Nit dels Amants del Cinema) 
2 de febrer - 22.00 h
Cinema-Casino

Cicle BillyWilder
Double Indemnity (Perdición) 1944. (V.O.S.E.) 
2 de març - 22.30 h
Cinema-Casino

9, 10 i 11 de febrer 
Carnestoltes a Begur

4 de febrer
Festa de Carnaval a Esclanyà

Biblioteca Salvador Raurich
Hora del Conte. 17.00 h (amb Olga Cercós) 
18 de gener. Auuuu! Contes de llops 
(infantil) 24 de gener. Aigua! (0 a 3 anys)
8 de febrer. Contes clàssics (infantil)
21 de febrer. Contes per moure el cos (0 a 3
anys)
2 de març. Son, soneta (0 a 3 anys)
15 de març. Galls i gallines! (infantil)

Sant Jordi (infantil)
5 d’abril. Què ens porta Sant Jordi? (infantil) 
20 d’abril. A les 10.30h. Conte de Sant Jordi
0 a 3 anys)

Musinfant (de 0 a 3 anys, cal inscripció) 
9 de març. 17 h - 23 de març. 17.30 h
13 d’abril. 17.00 h - 11 de maig. 17.00 h

Sortides d'Els Perduts
(Els programes s’anuncien uns dies abans) 
Febrer. Tregurà, puig de Fontlletera, Trespics 
i Balandrau
Març. Via Ferrada, roca de la Creu i cova de 
Rialb (Ribes de Freser).
Abril. Via verda Palafrugell-platja de Castell, 
amb bicicleta
Maig. Salts i gorgs del torrent del Puig (Hos-
talets d’en Bas) / Senderisme infantil per les 
basses d’en Coll, a Pals.
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