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2018: som-hi!

Els Reis Mags arriben a Begur
i Esclanyà carregats de regals
i plens d’esperança

Aquest any es presenta ple de
nous projectes i activitats per
millorar el municipi
Foto: Mati Carreras
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ossiblement és un dels racons més fotografiats de Begur. Són les escales que
es troben al carrer Santa Teresa i que
porten cap al carrer de Santa Reparada. 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 proporcionar, li estarem molt agraïts.
Pista:
Mas d’antic nom, però també conegut amb el
nom de qui hi va residir durant un temps.

Fotografia:
Fotografia Carreras,
Ajuntament de Begur
Arxiu Municipal Assessorament
lingüístic:
Servei comarcal de català del Baix
Empordà
Maquetació i impressió:
Gràfiques Alzamora S.A.
Correu electrònic:
comandes@laimpremtasc.com
Tiratge:
1.600 exemplars
Exemplar gratuït
Dipòsit Legal:
Gi – 802 – 1987
Els conceptes i les opinions sostinguts
en els articles signats que apareixen a
Es Pedrís Llarg no representen necessàriament 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
lliurar els originals a la redacció, fenthi constar les seves dades personals i
el seu telèfon, sense que això comporti cap compromís de publicació
dels articles.

Telèfons serveis públics
Ajuntament de Begur
Pl. de l’Església, 8
17255 BEGUR
Telèfon 972 624 020
Fax 972 623 588
Web: www.begur.cat
Mail: begur@begur.cat
Horari: de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 h
Dimarts de 16 a 20 h
Dissabte de 9 a 14 h
Àrea de Cultura
Av. Onze de setembre (Galeries Casa Gran)
17255 BEGUR
Telèfon 972 624 155
Àrea de Promoció econòmica i turisme –
Oficina de Turisme
Av. Onze de setembre, 5
17255 BEGUR
Telèfon 972 624 520
Àrea de Promoció econòmica i turisme –
Borsa de treball
Av. Onze de setembre, 5 ·17255 Begur
Telèfon 972 624 520
Àrea de Serveis Socials / Assistent Social
Pl. de l’Església, 8
17255 Begur
Telèfon 972 624 020 – Ext. 117
Policia Municipal
Carrer Francesc Forgas, 1 · 17255 Begur
Telèfon 972 624 200 · Fax 972 623 588
Correu electrònic: policialocal@begur.cat

Jutjat de Pau
Av. Onze de setembre (Galeries Casa Gran)
17255 Begur
Telèfon 972 624 060
Arxiu Històric Municipal
Carrer Bonaventura Carreras, 11
17255 Begur
Telèfon: 972 624 305
Biblioteca Salvador Raurich
Carrer Bonaventura Carreras, 11
17255 Begur
Telèfon 972 624 305
Cinema Casino Cultural
Carrer Casino, 1
17255 Begur
Telèfon 972 622 959
Deixalleria Municipal
Camí de les Pedreres, 6
17255 Begur
Telèfon 606 54 23 84
Emissora Municipal – Ràdio Begur
Carrer Bonaventura Carreras, 11
17255 Begur
Telèfon 972 624 303
Pavelló Municipal
Carrer Pavelló, 1 - 17255 Begur
Telèfon 972 623 484
Casal de la Gent Gran
Av. Onze de setembre, 3
17255 Begur
Telèfon 972 626 002

Local Polivalent – Casal d’Esclanyà
c. Perdiu, 1-3
17213 Esclanyà
Telèfon 872 219 282
Recaptació (Consell Comarcal)
c. Ventura Sabater, 6
(Galeries Casa Gran)
17255 Begur
Telèfon 972 624 030
C.E.I. Ses Falugues
(Llar d’infants municipal)
Carrer Corriol Escoles Velles
17255 Begur
Telèfon 972 624 304
Escola Pública Dr. Arruga
Carrer Pavelló, 1
17255 Begur
Telèfon 972 624 114
Escola Pública L’Olivar Vell d’Esclanyà
c. Font Martina, 3
17213 Esclanyà
Telèfon 972 611 990
Mossos d’Esquadra
Telèfon 112;
972 304 494
Bombers
Carretera C-31
(Palafrugell-Pals)
17200 Palafrugell
Telèfon 112;
972 304 494

Consultori Mèdic
Pl. Pella i Forgas
17255 Begur
Telèfon 972 622 025
CAP Palafrugell
(Centre Atenció Primària)
C/ Àngel Guimerà, 6
17200 Palafrugell
Telèfon 972 600 003;
972 610 607;
902 077 972
Hospital de Palamós
Telèfon 902 077 972
972 600 160;
972 600 620
Creu Roja
Telèfon 972 301 909
Enher avaries
Telèfon 900 770 077
Gas Natural
Telèfon 902 117 662
Sorea
C. Mas Resplandis, 1F
Pol. Ind. Riera d’Esclanyà
17213 Esclanyà
Telèfon 902 250 370;
972 300 255;
902 250 070
Fax 972 610 516
http://www.sorea.es/palafrugell
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ALCALDIA

Encetem un any de projectes i millores per a Begur i Esclanyà
Joan Manel Loureiro Vall - Alcalde de Begur
l 2017 ha estat un any difícil per a moltes 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 forces 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 la meitat 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 polítics i les de la ciutadania en general, i la incertesa sobre si seria possible constituir un nou govern continuava planant sobre els nostres
caps. Sigui com sigui, davant d’una realitat fora de tota ètica i justificació, els catalans vam donar una lliçó de democràcia, al govern
espanyol i al món. Ara, cal continuar resistint i treballant per fer realitat els anhels de llibertat de bona part de la població.

E

Però la situació a Catalunya no ens fa defallir a l’hora de governar
i millorar el nostre municipi. Encetem el 2018 amb el convenciment
que podrem continuar tirant endavant projectes i accions que beneficiïn el conjunt de la població de Begur i Esclanyà. Hem aprovat 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’endeutament molt per sota del què estaven a principis de la legislatura –hem passat d’un 32% a un 16%-; el nostre endeutament
municipal és un dels més baixos de les comarques gironines. I suficient, perquè preveiem materialitzar molts dels projectes que teníem pensats, com ara l’establiment de serveis a la urbanització del
Mas Mató, 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 nombroses accions, com la construcció del giratori d’Aiguablava o l’arranjament de voreres al carrer Onze de Setembre. Les diferents
àrees de l’Ajuntament treballen per posar en marxa iniciatives que
millorin tant l’aspecte del municipi com la qualitat de vida, la seguretat 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 es manifesta en les diverses activitats que s’hi organitzen, com ara les que han tingut lloc per les festes nadalenques. La implicació de grups ciutadans i de voluntaris ha
permès que, un any més, els Reis d’Orient arribessin a Begur i Esclanyà, 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 cadascuna 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 davant. Des de l’Ajuntament, treballarem amb fermesa per continuar
construint un municipi millor.
Que tingueu un bon any 2018!
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MUNICIPAL

El pressupost de Begur per al 2018 és de 12,6 milions, 4 d’ells en inversions reals
L’endeutament municipal es redueix fins al 16 per cent, un dels més baixos de les comarques gironines

E

l pressupost municipal per al 2018 serà de 12.639.500 euros, 4
dels quals es destinaran a inversions reals. Així ho va aprovar
el ple de l’Ajuntament del novembre passat, amb els vots a favor
de l’equip de govern i l’abstenció de l’oposició. Entre les principals accions programades destaca la inversió de 3 milions d’euros en l’adequació i millora de la urbanització del Mas Mató, una de les més
antigues i més malmeses del municipi. De la inversió, 2,7 milions seran
assumits pels veïns amb quotes d’urbanització i la resta, 300.000, pel
municipi. Altres inversions importants previstes són la caldera de biomassa per a l’Escola Doctor Arruga i el pavelló (150.000 euros), la reforma de la plaça del carrer Sant Pere (85.000), l’ampliació del cementiri
de Begur (60.000), la implantació de la fibra òptica (50.000), l’arranjament de voreres a Sa Riera (35.000) o les millores al cementiri d’Esclanyà
(15.000). Amb el pressupost del 2018, l’endeutament municipal es reduirà fins arribar a un 16 o un 18 per cent, segons va explicar l’alcalde,
Joan Loureiro, en el ple. «Podríem haver posat més inversions, però per
complir amb la llei d’endeutament i despesa estatal no sobrepassem certes quantitats», va afirmar l’alcalde, que va qualificar de continuïsta el
pressupost, «marcat pel procés i condicionat per la reacció de l’Estat espanyol». Donada la situació que viu Catalunya i la incertesa que se’n deriva, l’equip de govern va decidir congelar les ordenances fiscals, tenint
en compte que Begur és un municipi que viu del turisme.

Codi de conducta
Durant el ple del novembre,
l’Ajuntament va aprovar, en
aquest cas per unanimitat de
tots els grups, el codi de conducte dels alts càrrecs dels ens
locals. El codi concreta i desenvolupa els criteris d’actuació
establerts en la llei de transparència, amb l’objectiu d’establir
els principis ètics amb els quals
han d’actuar els alts càrrecs
municipals i les normes de conducta que se’n derivin.

Rebuig a la repressió
El ple va acabar amb un minut de
silenci per manifestar el rebuig
del consistori als empresonaments de membres del govern legítim de la Generalitat i dels
presidents de l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, i
d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i, en general, a la repressió
exercida per l’Estat espanyol. L’alcalde va anunciar que aquesta
acció es repetirà fins que s’alliberin els presos polítics.

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

Maite Martín deixa l’Ajuntament i Mònica
Martínez és la nova regidora de Cultura,
Ensenyament i Joventut
Maite Martín, segona tinent d’alcalde
de l’Ajuntament de
Begur, portaveu de
l’equip de govern i
delegada de les àrees
de Cultura, Ensenyament i Joventut,
ha renunciat al seu
càrrec de regidora
de Junts per Begur i
Maite Martín
Mònica Martínez
Esclanyà-ERC-AM,
per motius personals. La renuncia es va fer efectiva en l’últim ple del 2017. Martín
serà substituïda per la persona que ocupava el quart lloc a la llista de
Junts per Begur i Esclanyà-ERC-AM, Mònica Martínez, que probablement s’incorporarà a la nova tasca a finals de gener, quan siguin
aprovades oficialment les seves credencials.

L’Escola Doctor Arruga
Ajuts per a la millora de Instal·laran càmeres de
i el pavelló rebran energia
les terrasses i façanes
videovigilància en dotze
d’una caldera de biomassa
dels bars-restaurants
punts del municipi
L’Ajuntament de Begur instal·larà una caldera de biomassa com a font d’energia per a
l’escola Doctor Arruga i el pavelló municipal.
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 necessitarà 100.000 euros més, la major part dels
quals seran coberts per subvencions de la Diputació. “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 cobreix 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 botigues. 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 iniciativa té com a objectiu ajudar els establiments en la millora de la imatge, a
banda, segons explica el regidor de Promoció Econòmica i Turisme, Eugeni Pibernat, de delimitar l’espai d’ocupació.

L’empresa Aplicacions Eléctricas ENESA de
Barcelona s’encarregarà de la instal·lació, legalització i posada en marxa d’un sistema de
videovigilància en el municipi de Begur. El
servei, amb un cost de 115.978,5 euros, es començarà a instal·lar aquest 2018, amb càmeres
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
dotzena de càmeres en diferents punts, el control de les quals estarà centralitzat a la seu de
la Policia Local. D’aquesta manera, es reforçarà
la feina de la policia en la detecció de fets delictius i, en general, en la millora de la seguretat ciutadana. «Les càmeres són una eina més,
amb una gran capacitat de dissuadir, i que
complementen el servei que dóna la policia»,
assegura el regidor de Governació, Martí Aldrich.
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MUNICIPAL

Obres de millora i adequació de més d’una vintena de punts viaris del municipi
S’ha refet el paviment en nombroses carrers i vials, amb una inversió per sobre dels 240.000 euros

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

E

n els últims mesos del 2017, es van dur a terme obres de millora
i adequació de més d’una vintena de punts viaris del municipi
de Begur. Per una banda, a finals d’any ja estava molt avançada
la construcció del giratori a la intersecció de la carretera de Fornells i Aiguablava amb la de Begur a Palafrugell, i ja havia finalitzat la millora de l’avinguda Onze de Setembre. Es va adequar també el paviment
d’una vintena de vials de la xarxa de Begur, amb un cost d’uns 240.000
euros: els carrers Francesc Deulofeu, Catalonia, Dalmai Bernat, Cala del
Rei, cruïlla d’Aiguablava, Joaquim Prats Carreras, Josep Pallach, Pa de
Pessic, Ses Negres, Ses Planasses i Violers, a més del camí del Semàfor, el
passatge Nord, el camí del veïnat del Terme, el passeig Sa Miranda, el passatge Port des Pi i l’accés a l’escola l’Olivar Vell d’Esclanyà. D’altra banda,
a instàncies de l’àrea de Medi Ambient, es van
canviar els arbres del lateral del pàrquing de la
Vinya, alguns dels quals eren morts. Les acàcies
van ser substituïdes per quercus i arbustos. A
més, s’hi va col·locar un mur de rocalla.

Resultat de l’adequació de l’accés a l’Escola l’Olivar Vell d’Esclanyà.
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: Ajuntament

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

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

El barri de Sant Josep d’Esclanyà disposarà d’una nova sortida, solucionant així els problemes de fluïdesa de la zona. El projecte, que actualment 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
Mestre Manel Massoni pendent d’obertura -situat en el terme municipal de Palafrugell-, donant sortida així als carrers Xaloc, Gregal i Mestral. Paral·elament, el govern de Begur també vol actualitzar i millorar
altres aspectes del barri, com ara l’aparcament, el punt de recollida selectiva d’escombraries i un parc infantil. «Volem millorar tots els barris del municipi, però el de Sant Josep és una prioritat», assegura
l’alcalde, Joan Loureiro, que ha programat reunions amb els veïns per
explicar-los les diverses actuacions previstes en el barri.

L’Ajuntament de Begur ha aprovat el Pla Local de Joventut, que marca
dos grans objectius: facilitar la realització del projecte de vida dels joves
en l’àmbit del municipi i posar les condicions perquè puguin participar de manera plena en el dia a dia municipal. Per assolir aquests objectius, el pla s’ha estructurat en tres àrees d’actuació: educació,
cultura, esports i lleure; oportunitats laborals i d’accés a l’habitatge, i
autonomia personal i participació. La finalitat del pla és evitar que els
joves es vegin forçats a marxar del municipi. Continuar treballant en
el projecte d’implantació de l’ESO a Begur; impulsar un pla de tallers
formatius, facilitar l’accés dels joves a les activitats culturals i lúdiques,
fomentar la diversificació sectorial en l’accés al món 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.
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COL·LABORADORS

EL NOSTRE MUNICIPI
La plaça de la Vila

L

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 formació del poble, l’abolició del feudalisme, la pesca del corall, el cultiu de
la vinya, la indústria del tap de suro, l’emigració a les colònies caribenyes,
la Guerra Civil, el turisme i altres situacions repartides en distints temes
i en diferents èpoques. El primer carrer que va formar-se a Begur en l’època feudal és el que està dedicat al castell i que conduïa al camí que portava al seu llindar. Aquest carrer, construït al fort pendent de la
muntanya i prop del castell, com a protecció dels senyors feudals, va obligar les noves construccions a seguir el pendent de la muntanya i apropar-se a la part baixa de terreny més planer. En allargar-se aquest carrer
cap a la part baixa, va crear el carrer Major (actual Pi i Ralló). Aquest i el
de Santa Reparada van ser els primers carrers de la població. A la part
més plana, on hi havia tant l’església com el cementiri, la població va créixer molt lentament. Hem de pensar que la primera església de la qual va
disposar aquell nucli urbà estava envoltada pel cementiri. Una petita explanada al costat del cementiri i de l’església va donar lloc amb el 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
portar a urbanitzar part d’aquella zona, com els carrers Boadella, Allada
o de la Rectoria, dedicat actualment a Concepció Pi “Tató”. La plaça actual
recull, igual que en qualsevol nucli del temps de l’imperi romà, tota la
vida de la població, el fòrum. El seu Pedrís Llarg adossat a la paret de l’església és magnífic per descansar, tot fent-hi petar la xerrada, sobretot
quan el temps convida a la relaxació. Hi celebrem el mercat, igual que hi
ballem sardanes, tot trobant-s’hi tant els pensionats com la jovenalla. Les
concentracions de personal les admet amb plaer, tant si són esportives
com la marxa anual Puja i Baixa, i els festivals per gaudir d’aquells estius,
quan el senyor Martí ‘Sora’, als anys cinquanta, amb L’Alegria de Begur,
ens regalava tardes i nits on tothom respirava a ple pulmó una satis-

Ponç Feliu

facció incomparable.
També sabem que va
admetre, en uns determinats moments, algun
fort aldarull, com l’ocorregut a últims del mes
de juliol de l’any 1909,
quan unes dones, deixant el treball de la fàbrica i reunint una
multitud, es varen apleSardanes a la plaça de la Vila, als anys 50.
gar a la plaça i, pujant a
Foto: Fons Josep Carreras
les dependències de
l’antic ajuntament, volien tirar pel balcó el secretari de la corporació.
A través dels temps varen sovintejar diferents projectes de reforma de la
plaça. La casa propietat del Conde del Asalto va patir distints intents d’expropiació, a fi d’ampliar la seva àrea i regular el seu perímetre; això transcorria l’any 1869, a raó d’una revolució. Un altre projecte portat a terme
va ser el canvi d’emplaçament de la font pública, situada anteriorment
entre la casa número 1 de la plaça i un pati que ocupava l’espai de l’actual
Cafè de la Plaça. Segons consta en l’acta del ple de l’Ajuntament celebrat
el 23 de juny de 1889, es va aprovar el canvi de conducció d’aigua, que
era de terrissa, per una canonada de ferro, la qual, procedent del brollador de Son Pujol, portava l’aigua fins al centre del poble. La font tenia dos
brocs i estava protegida per una construcció hexagonal en forma de capella, ocupant un espai de la plaça amb un aspecte poc agradable. Aquest
canvi va suposar un pressupost de 10.000 pessetes, quantitat molt elevada per aquella època. A principis del segle XX, va ser traslladada a l’extrem lateral de la façana nord de l’església, substituint aquella
desagradable presentació per una altra font d’un sol broc i de cos metàl·lic,
i emplaçant-la al capdavall del Pedrís Llarg. Tant la font com la primera
conducció d’aigua foren construïdes l’any 1501.

ES TEU POBLE
Anem a estudi
Joan Pi i Ventós

E

l senyor Lluís Esteve i Cruañas, molt versat en temes de Prehistòria, fou mestre de Begur. Mestre en el sentit més ampli de la paraula. Ell creà escola. Generacions de begurencs deuen la seva
formació al senyor Lluís. Un ganxó plenament identificat en
l’àmbit de la formació. ‘Anar a estudi’ amb aquest mestre representà quelcom important en el desenvolupament personal de tots els seus alumnes.
El poble de Begur li ha fet el reconeixement merescut. Amb l’’anem a estudi’, expressió molt begurenca que hom feia servir en lloc d’anar a l’escola, voldria fer-hi unes reflexions de records inoblidables. Al carrer
Metge Pi i en un primer pis amb dos balcons, un de petit i un altre de més
gran, hi havia la nostra escola. No eren les ‘Escoles Velles’. Si algun nom
les podria identificar, per antiguitat, potser seria el de ‘pre-velles’. Dos locals, un d’ampli amb taules ‘bipersonals’ i una de rodona amb una vuitena
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
abans de sortir al ‘pati’ (carrer estret, sense voreres), el senyor Lluís li donava una opció per escollir: o anar a jugar a l’esbarjo o quedar-se a la biblioteca a llegir alguna novel·leta, per exemple, de l’Emili Salgari, Los
piratas de la Malasia. Puc constatar que l’elecció quasi sempre es decantava per quedar-se a llegir. Llibres d’aventures de caire geogràfic o històric. Tot un suport educatiu de vàlua. No cal dir que la cruesa de la Guerra
Mundial en el marc de l’Oceà Pacífic, amb l’anàlisi d’aquell despotisme
militarista japonès, servia al senyor Lluís per anar donant pautes geogràfiques, tot resseguint les diferents batalles, amb els americans d’herois nostres, en aquelles illes llunyanes. Són detalls formatius adquirits
gràcies a unes tècniques d’estudi apropiades. Una activitat, que més tard

tindria el nom específic
‘d’aula taller’, ja l’havia
implantat el nostre mestre: fer casetes per al
pessebre, amb làmines
de fusta. Eren unes
construccions acurades
i més que boniques. El
mestre les venia i comprava llibres amb l’import de la seva venda. El
Esteve Cruañas, amb alumnes seus de Begur,
senyor Lluís, crec recorel 1943. Fons: Arxiu Municipal de Begur
dar, no era un bon dibuixant; malgrat tot, entre els seus alumnes n’hi havia que havien assolit
una destresa impactant. Encara em balla pel cap un dibuix magnífic
d’una mosca, fet amb ‘tinta xina negra’ per en Lluís Regincós, el qual va
obtenir un primer premi provincial en un concurs escolar que patrocinaven la Inspecció d’Ensenyament i la Diputació. La capacitació prehistòrica del senyor Lluís Esteve li va venir, és un supòsit creïble, de la seva
amistat i col·laboració amb el doctor Lluís Pericot, catedràtic de gran prestigi universitari. Les excavacions a ‘Es Castell’ buscant restes prehistòriques són una de les pàgines engrescadores d’aquell ‘anem a estudi’. El
doctor Pericot i el senyor Lluís, amb alumnes de l’escola, hi havíem trobat restes de l’època neolítica. Les destrals descobertes ens omplien la
imaginació de lluites aferrissades de nòmades caçadors. Pensava, en escriure aquestes pinzellades ‘d’història d’una escola’, posar-hi per títol ‘Les
escoles pre-velles’ (no normatiu). ‘Anem a estudi’ té més d’actitud de fer
camí tot caminant en un Begur de sempre. Vivències de recordances.
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L’accident del príncep Mdivani i la baronessa Thyssen
Marià Frigola

A

quells dies de l’última tardor llegia el llibre de la bisbalenca
Imma Tubells, que descriu mol bé un accident que va ocórrer
un calorós primer d’agost de l’any 1935 i que jo recordo perfectament, malgrat que tenia només 11 anys. Un Rolls-Royce
s’estavellà quan avançava a tota velocitat, degut a un ‘bado’ que hi havia
a la carretera del poble d’Albons. Volien agafar el tren que es dirigia cap
a París a l’estació de Flaçà, però van fer tard i anaven de pressa a agafarlo a Figueres. A l’interior de l’auto hi viatjaven el príncep Mdivani i la
seva amant la baronessa Thyssen, que estaven vivint un cataclisme d’amor. El príncep va morir degollat pel parabrisa del cotxe i la baronessa fou
portada amb ambulància a la clínica Coll de Girona, molt mal ferida i desfigurada, on va quedar ingressada durant molts mesos. Com que aquests
dos personatges eren molt 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 amb el baró Thyssen,
havien passat uns dies d’aventura amorosa a casa del seu cunyat, el pintor Sert, al mas Juny de Palamós. El cas és que no s’ha sabut mai segur si
la baronessa portava al damunt un moneder amb joies molt valuoses. El
primer que es va assabentar de l’accident fou un noiet que passava amb
bicicleta i després un auto que anava en direcció contraria. Uns diuen
que van veure el moneder vuit tirat per terra al camp. Al cap de poc s’hi
traslladà el jutge d’Albons, que va ordenar l’aixecament del cadàver, una
munió de gent del poble i l’alcalde de Girona, amb militars i politics. Des
de París, el baró Thyssen, persona molt poderosa i influent amb politics
i militars de tot el món, va moure cel i terra per assabentar-se de com
havia succeït l'accident i per mirar de localitzar les joies. A uns 40 quilòmetres d’Albons, a la frontera, hi ha el Castell de Beluarda, situat al coll
de Penissan, i el Pertús. Durant la retirada dels republicans va ser un improvisat hospital i l’any 1942, amb la Segona Guerra Mundial, va servir
com a presó, amb uns 800 soldats i comandaments de la Gestapo. Un
conductor, soldat ras, molt sovint portava els militars de graduació a fer
àpats als restaurants de Figueres. El baró, amb la seva gran influència,
va fer anar policies espanyols i també dues vegades agents de la Gestapo
a Albons. Amb la força que els caracteritzava, preguntaven a tothom on
havien anat a parar les joies. Van interrogar tota la gent a la plaça, homes
dones i criatures, i sense gaire miraments, els van tractar de pagesos incultes. L’alcalde franquista volia fer de portaveu, però el van fer callar.
No s’ha d’oblidar que s’estava en plena postguerra i el clima de repressió
era ofegador. Volien saber si algú havia comprat finques o si havien invertit diners en algun negoci. Al final, els de la Gestapo, avorrits, se’n van

anar sense traure’n l’aigua clara. Segons explica l’autora del llibre, el modest conductor soldat ras de la
Gestapo, després d’acabar la Segona
Guerra Mundial, va fer la volta al
món com a periodista. Com a curiositat, va voler tornar a visitar el castell
esmentat. L’any 1946 va anar uns dies
a l’Hotel d’Albons a trobar-se amb un
senyor historiador molt intel·ligent
del poble, que li explicà tot l’enrenou
que havia passat. En esclatar la Guerra Civil, aquest fet de tanta transcendència s’havia esfumat i no se’n va
parlar fins al cap d’uns anys.
La notícia del 1935 sobre l’accident
Tot aquest relat no tindria sentit si
a Albons. Font: Hemeroteca
no fos que la meva família, durant
‘Mundo Gráfico’
molt de temps, es relacionà amb gent
del poble d’Albons. Els últims dies de
la Guerra Civil espanyola, ja amb la
retirada, uns milicians vingueren a confiscar un camió de la nostra empresa per portar gent a la frontera. També forçosament, s’emportaren
el meu oncle Lluís com a conductor. Després de passar molts problemes
i calamitats fent viatges mentre l’aviació franquista els bombardejava,
l’oncle, molt valent i atrevit, al cap de molts dies va poder fugir dels que
l’havien segrestat, amagant-se en una casa d’Albons. En acabar la guerra 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. Evidentment, amb la família de la casa que el va acollir hi va quedar molta
amistat. Aquesta gent eren també transportistes i amb un autocar anaven cada dijous al mercat de Figueres. Degut als entrebancs i dificultats
de la guerra, l’auto se’ls avarià i durant un 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 baronessa, i també de les joies perdudes. Ningú d’Albons es va voler mullar,
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.

Un equip multidisciplinari
Núria Tortras

E

l motiu que fa que em dirigeixi a vosaltres és explicar-vos un
fet que va succeir la primavera passada en el nostre poble, però
que, per les seves característiques, pot passar a qualsevol lloc. En
el títol, faig referència a la diversitat humana en un equip. Vull
dir que perquè un grup de treball sigui més eficient, ha de tenir diversitat de funcions en els seus integrants. Per exemple, en un quiròfan, el/la
cirurgià/na i els/les ajudants són imprescindibles, però sense l’anestesista, els/les infermers/es, els/les zeladors/es i el personal de neteja no ho
podrien fer en les condicions adequades. L’equip que m’ha motivat a escriure-us, és el d’Humana.
A Begur i Esclanyà disposem de diferents punts de recollida, on cadascú
pot deixar el que cregui convenient durant les 24 hores del dia, excepte
a la deixalleria, que té un horari d’obertura. El meu relat comença el dia
que vaig decidir portar una bossa amb un parell de vambes a Humana.
Ja feia uns dies que estaven al rebedor; havia preguntat a tots els que havien 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
trobat a faltar. En saber que les havia deixat al contenidor d’Humana, es
va posar en contacte amb l’empresa. La recepcionista, molt amablement,
li va dir que encara no havien fet la recollida periòdica, i li va donar el
contacte de l’empleat responsable de la ruta. Aquell dia, el meu germà es-

tava esperant l’encarregat de la recollida, en el punt on prèviament havien 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
vaig deixar? Podria ser al del Sot d’en Ferrer. Tampoc. Ah!, vaig recordar
que aquell dia havia anat a Esclanyà. Tampoc.
El que feien era buidar el contenidor intentant identificar una bossa
blanca amb un parell de vambes a dins. Com que la furgoneta no tenia
capacitat pel contingut de tots els contenidors, la meitat del material el
tornaven a deixar a dins, per a una segu
̈ent recollida en breus dies. I
així, un darrere l’altre, sense perdre l’esperança. Al final de la ruta que
tenia prèviament marcada, no varen trobar la bossa i es varen acomiadar. Però com us he dit abans, ja hi havia programada una altra ruta per
acabar de buidar els contenidors. La gran sorpresa va ser quan, 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 buidada dels contenidors. Quin gran exemple del bon fer. Aquell senyor
podia haver buidat la resta del contingut dels contenidors sense més 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.
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Al voltant des fogons
Hostal Sa Tuna
Pere Rodríguez

L

’Hostal Sa Tuna va néixer l’any 1944, arrel, segons m'explica en Lluís
Marquès i Serrat, de
l'emprenedoria dels seus pares,
en Joan i na Paquita, i del seu veí,
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
va començar a rutllar, amb ajuts Na Paquita i en Lluís, a la cuina de l’hostal.
externs, en caire de prova, i va
funcionar prou bé. Així, doncs, na Paquita, com a responsable de la cuina,
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’en Lluís, i dues noietes més. I així ho van fer. L’hostal disposava de cinc
habitacions, cadascuna amb la seva espelma, doncs no hi havia llum encara, i un bany i dutxes comuns. Al menjador gran, al petit i a la cuina
feien servir els ‘petromax’ per il·luminar-se. I l’aigua venia a l’hostal per
un llarg tub des d’un dipòsit elevat, que s’alimentava d’un pou que havia
fet en Joan. Com ha canviat tot plegat! Encara avui dia es mantenen les
cinc habitacions, però arreglades amb el seu bany cadascuna, amb televisió i aire condicionat. Va ser una època molt maca però dura, que, per
na Paquita, es va allargar unes quinze temporades fins que va emmalaltir del ronyó i una cuinera de Palafrugell va venir a fer-li el relleu. Era
un temps molt especial per les mancances que hi havia, i més si ho comparem amb els recursos a disposició avui en dia. Per exemple, quan
l’hostal necessitava gel per a la nevera dels queviures, anaven a buscarlo a Palafrugell amb carro i cavall, el que tenia en Joan per a la seva tasca
a la construcció; se’l carregava fins a vessar i quan arribava a l’hostal, la
meitat s’havia fos pel camí. Les begudes les tenien en fresc al fons del
pou, dins una gàbia 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. El menú establert tenia una certa
constant, doncs per dinar, els dissabtes sempre es feien canalons i els
diumenges, arròs; la resta de dies variava, que si patates farcides, macarrons... 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
feina era anar a calar palangres per a molla negra. Cada matí, després de
llevar els palangres i pujar la barca a la sorra, portava el cistell de peix a
l’hostal, i el deixava en una biga que hi havia al passadís tot cridant, «Paquita, te n’he deixat cinc quilos!» «Molt bé, tu mateix Joan», era la resposta. 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, la senyora Pérez, portant un nero de quinze quilos, que havia pescat un mariner de l’Escala que venia a pescar aquí amb el seu marit, i li
va demanar a na Paquita si li guardarien a la nevera. Li va dir que sí,
però era tan gros que no entrava a la nevera i el van tenir que partir en
dos trossos. «El diumenge el farem al forn». L’endemà va arribar a l’hostal en Joan, va anar a la cuina, va obrir la nevera i exclamà «Collons, quin
nero!» «Avi, que no és pas nostre», li va dir una noia que es deia Ernestina.
«Bueno, però ha de pagar lloguer, talla una rodalla». «Però ens fotrà en un
compromís». «Cap compromís, ja parlaré amb qui sigui». Al cap de dos
dies van recollir el nero, el van portar a la casa, el van presentar i es van
adonar que en faltava un tros. Van baixar a l'hostal i li van dir a na Paquita: «Escolta, no sé si ho saps o no, però del nero en falta un tros». «Què
vol dir que falta un tros?» Van anar a a la cuina i li va preguntar a l’Ernestina que què en sabia. «Què no 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 lloguer, va anar a casa dels senyors Pérez a demanar disculpes. A la tarda,
va baixar el senyor Pérez i li va dir «Sr. Marqués, ¿estaba bueno el mero?»
«Muy bueno, y ustedes., se lo han comido a gusto, ¿no? Claro, enfriado
en la nevera de casa». Com aquell qui diu, «no seràs tan beneitó com per
pensar que et sortiria de franc tenir el nero fresc; oi?». Picaresca i entranyable anècdota d’aquell temps.

La Lola i part de la seva família, amb els alcaldes de Palamós, Lluís Puig, i Begur,
Joan Loureiro, i les regidores Natàlia Casellas i Encarna Garcia. Foto: : Ajuntament

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

L

a begurenca Dolors Moret Ferriol, que és la persona de més edat
de la demarcació de Girona i la segona de Catalunya, va complir
111 anys el 10 de gener. Lola Moret o la Lola de la ‘telefonia’, com
és més coneguda, va néixer a Begur el 1907, i des dels 13 anys
fins a la seva jubilació, va dedicar tota la vida professional a l’ofici de telefonista, sempre en el mateix municipi. Des de fa vint-i-sis anys, Lola
Moret resideix a Palamós, on també viu una part de la seva família, fills
i néts. A part de la felicitació de tota la família, d’amics i veïns, el dia del
seu aniversari van anar a visitar-la els alcaldes de Palamós i Begur, Lluís
Puig i Joan Loureiro, respectivament, com també les corresponents regidores de Serveis Socials, Natàlia Casellas i Encarna García. Els alcaldes
van obsequiar l’àvia centenària amb dos grans rams de flors. La Lola va
estar casada amb Martí Platja Congost, també de Begur, amb qui va tenir
un fill, i posteriorment, es va casar en segones núpcies amb Ricard Isern
Sau, resident a Torrent, amb qui va tenir un fill i una filla. Moret té actualment dos fills, a més de néts, besnéts i rebesnéts.

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

Begur commemora el Dia Europeu de
Conscienciació de l’Aturada Cardíaca

L

’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Begur, amb el
suport de l’Ajuntament i a petició del Consell Català de Ressuscitació (CCR), va organitzar un acte de divulgació a Begur, el
16 d’octubre, amb motiu del Dia Europeu de Conscienciació de
l’Aturada Cardíaca. Durant la jornada, es van exposar vehicles d’emergències a la plaça Lluís Esteva Cruañas, i es van fer tallers de ressuscitació cardiopulmonar (RCP) i ús del desfibril·lador. Hi van participar 173
nens i nenes d’educació infàntil i primària de l’escola Doctor Arruga, i
10 nens i nenes de la llar d’infants Ses Falugues. Emmarcat també en el
Dia Europeu de la Conscienciació de l’Aturada Cardíaca, a la tarda, es
va impartir un curs de Suport Vital Bàsic i Desfibril·lació Externa Automàtica, a l’Espai Mas d’en Pinc.
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Les forces independentistes s’imposen a Begur en les eleccions del 21 de desembre
Junts per Catalunya, ERC i la CUP sumen un 56,16 per cent dels vots totals en el municipi

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

L

es eleccions del 21 de desembre, que van portar una majoria de diputats independentistes al Parlament de Catalunya, van donar a Begur
uns resultats similars als de l’àmbit nacional. Junts per Catalunya va guanyar en el municipi, amb 680 vots, seguit de Ciudadanos, amb 551,
i ERC, amb 519. En relació a les eleccions del 2015, ERC va augmentar considerablement en vots (11 punts més), però també Ciudadanos (7
punts més), que va aprofitar l’estirada general, sobretot la que es va produir a l’àrea metropolitana de Barcelona. La CUP va perdre alguns
vots a Begur (1 punt), i la davallada més important (2 punts menys respecte del 2015) la va protagonitzar el PP. Amb tot, Junts per Catalunya i ERC,
conjuntament, van aconseguir 1.199 vots, 101 més que la coalició que les dues forces van formar el 2015, Junts x Sí, que va obtenir 1.098 vots en aquella ocasió. Les eleccions a Begur van transcórrer sense incidents i amb una participació molt alta, del 83,5 per cent del cens -van votar 2.318 persones d’un cens de 2.774-.

Concentracions i manifestacions de rebuig a la repressió per part del govern de l’Estat espanyol
La implicació de la societat begurenca en la defensa de les llibertats i de la democràcia ha estat constant des que va esclatar el conflicte a l’entorn del
procés sobiranista. Des de concentracions locals de rebuig a les detencions de membres del govern i de la societat civil a l’assistència a manifestacions d’àmbit nacional, gironí i local, amb l’esperança d’aportar granets de sorra que permetin, en un moment o un altre, assolir les llibertats plenes.
Representants municipals van ser també al Parlament el dia en què la cambra catalana va proclamar la República en compliment del mandat que
els ciutadans van dictar mitjançant les urnes, l’1 d’octubre del 2017.

Concentració de veïns, el 3 de novembre, com a protesta per detencions de
membres del govern legítim de Catalunya. Foto: Ajuntament

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

Concentració del 17 d’octubre per rebutjar les detencions dels líders de
l’Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural. Foto: Ajuntament

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

Escolars de Begur i Esclanyà participen en tallers sobre tractament de residus
Una jornada al Mas d’en Pinc complementa les activitats de la Setmana Europea de Prevenció de Residus

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

L

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

S’amplia el servei de recollida porta a porta

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 per més de 60 alumnes dels dos centres educatius,
es van centrar especialment en la sensibilització sobre el tractament dels residus i el reciclatge. Els escolars van poder visitar l’Espai 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
deixalleria municipal. Uns dies abans, el Mas d’en Pinc també va ser
l’escenari d’una jornada sobre prevenció de residus, adreçada a famílies, amb el lema Tanquem el cercle. En aquesta ocasió, es va organitzar 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 en una part del municipi, s’ampliarà aquest 2018 a tot el terme. L’ampliació es farà de manera progressiva. Durant el primer trimestre del 2018 tindrà lloc la campanya
informativa als primers residents dels nous àmbits del porta a porta i als
professionals immobiliaris. Ja s'ha iniciat el repartiment de cubells pel
Mas Prats i la Xarmada-Mas Gispert, i el servei s’aplicarà més endavant
als altres sectors del municipi, amb l’objectiu que estigui totalment implantat en uns mesos. Però, tot i això, el sistema de recollida a través de
les àrees d’aportació es mantindrà un temps. Fins ara, el servei es feia al
nucli urbà de Begur, Sa Fontansa, Les Arenes, Sa Roda, Son Moles, Residencial 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 qu
̈estions orogràfiques, siguin de complicat
accés.

Estudiants de la UdG, al Mas d’en Pinc

Nova biblioteca de l’escola Dr. Arruga

U

n grup d’estudiants de quart curs dels graus de Biologia i
Ciències Ambientals de la Universitat de Girona (UdG),
acompanyats de cinc professors, van realitzar l’octubre passat diverses pràctiques a l’Espai Mas d’en Pinc de Begur, gestionat 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 algues de la costa de Begur, i van analitzar les problemàtiques de conservació de la fauna del PEIN (Pla l’Espai d’Interès Natural)
Muntanyes de Begur.

L

’Escola Doctor Arruga de Begur disposa, des de finals d’octubre, d’una nova biblioteca, situada en una aula de la mateixa
superfície que la que es destinava anteriorment al servei,
però amb més 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, que ha estat batejat amb el nom de La mar de
llibres, reuneix més de 2.500 llibres La inauguració de la biblioteca
escolar va ser presidida per l’alcalde, Joan Loureiro, el director de l’escola, Enric Torras, i la regidora de Cultura, Ensenyament i Joventut,
Maite Martín.
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CULTURA

El begurenc Francisco Cobos guanya el XII
Concurs de fotografia Josep Carreras

Els guanyadors, amb membres de la família Carreras, l’alcalde Loureiro i la regidora Martín.
Foto: Ajuntament

E

l begurenc Francisco Cobos Ureña va guanyar el primer premi de la dotzena
edició del Concurs de fotografia de Begur Josep Carreras, amb l’obra From
Begur to heaven, una imatge del cel presa de nits, des del castell de Begur, 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 per membres 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 assistir l’alcalde Loureiro, i la regidora Maite Martín.

Concert de germanor de les
corals de Begur i Mestre Sirés

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 parroquial de Sant Pere. Després de les corresponents actuacions per separat, les dues corals
van interpretar de manera conjunta les peces Muntanyes del Canigó i Els Segadors.

Nou cicle de grans directors

Presentació de llibres de cuina, a la biblioteca

L

a crítica de cinema Imma Merino va presentar, 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 enguany a Billy Wilder
i el va obrir el film Sunset Boulevard.

L

’editorial Edicions Sidillà va presentar, a principis d’octubre del 2017, a la Biblioteca Salvador Raurich, els llibres La gastronomia dels camins, de Gerard
Buxeda, i El llibre dels embotits, de Marisa Benavente i Pilar Herrera. Posteriorment, es van poder degustar embotits casolans elaborats per a consum
propi per la veïna de Begur Maria Teresa Caner. L’activitat s’emmarca en la iniciativa
baix-empordanesa Biblioteques amb gust, dedicada a la temàtica de la cuina. A la fotografia, Judit Pujadó (Editorial Sidillà) i Maria Teresa Caner.

‘La batalla de los sexos’, al NAC

‘Tast’ del nou llibre de
Miquel Martin

L

’escriptor Miquel Martín i l’actriu Olga Cercós van presentar,
el 21 d’octubre, un ‘tast’ del nou
llibre de l’autor, Cuina escrita.
La presentació, que va tenir lloc a la Biblioteca, va consistir en la lectura de
fragments del llibre i en un tastet de
creacions del cuiner Carles Valés, del
restaurant Tapes Son Moles.

L

a sessió del mes de desembre de la Nit dels
Amants del Cinema (NAC) va estar dedicada a la lluita feminista, il·lustrada amb la
projecció de la pel·lícula La batalla de los
sexos, i la xerrada posterior amb Marina Puig, presidenta del Grup de Dones de la Bisbal.
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NADAL 2017-2018

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

L

a programació de les festes nadalenques 2017-2018 va mantenir 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 cinquantena de figurants al llarg del carrer de Sant Ramon. Ajuntament, escoles i entitats es van implicar en la celebració d'aquestes dates.

Diferents imatges de l’escenificació del Pessebre Vivent de Begur, a càrrec del grup de teatre local es Mutis. Fotos: Ajuntament

Alumnes premiats en el Concurs de Pessebres i Postals de Nadal, amb l’alcalde. Foto: Ajunt.

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

Sessió de cagatió, a la plaça Esteve i Cruañas. Foto: Ajuntament

Festa de Nadal de la llar d’infants municipal Ses Falugues.
Foto: Ajuntament

revista begur:Layout 3

19/1/18

17:57

Página 13

13

NADAL 2017-2018

Els Reis Mags van entrar puntuals i carregats de regals a Begur i Esclanyà
El grup de teatre local Es Quinze va ajudar Ses Majestats 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 Reis Mags a Esclanyà. Foto:Ajuntament

L’alcalde i la regidora Encarna Garcia, entregant lots de Nadal de l’Ajuntament,
que aquestes festes n’ha repartit un miler entre els jubilats del poble.
Foto: Ajuntament

Imatge del Concert de Nadal de la Coral de Begur, a l’església.
Foto: Ajuntament
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NADAL 2017-2018

El Gran Recapte recull 2.800 quilos de menjar a Begur

Nadal esportiu i lúdic

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

C

àritas Begur, amb la col·laboració de l’àrea
de Serveis Socials de l’Ajuntament, va recollir 2.800 quilos de menjar durant la vuitena edició del Gran Recapte d’Aliments,
que es va fer els dies 1 i 2 de desembre de 2017, en el
supermercat Jodofi i els dos supermercats Spar. La
recaptació va destinada al Banc d’Aliments de Catalunya. «Des de l’Ajuntament, volem donar les gràcies 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 jornada de recapte. L’any passat, la recaptació a Begur
durant aquesta campanya solidària va ser de 2.575
quilograms de menjar.

L

’àrea d’Esports de l’Ajuntament de Begur va organitzar,
per onzè any consecutiu, el
Nadal Esportiu i Lúdic, obert
als joves nascuts entre els anys 2003 i
2013. El Nadal Esportiu va durar 6
dies, del 27 al 29 de desembre, i del 2 al
4 de gener. Les activitats esportives,
dirigides per monitors de la Fundació
Esportiva Begur i de l’Esplai municipal Autèntic, es van fer al pavelló municipal. També hi va haver jocs,
gimcanes, torneigs de futbol sala, partidets de bàsquet i voleibol, bicicleta,
dibuixos i tallers diversos.

Entitats de Begur i Esclanyà participen en la Marató

Sessió de ball organitzada per Country Line’s Rebels a
Esclanyà, durant la qual es van recaptar 1.900 euros en
benefici de la Marató de TV3. Foto: Ajuntament

1a. Fira Playmobil

Parada solidària de venda d’articles nadalencs, organitzada per l’Escola Doctor Arruga, de Begur. Els articles estaven elaborats pels alumnes del centre: Foto:
Escola Dr. Arruga

D

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

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

el 7 al 10 de desembre es va
celebrar, a la sala polivalent
del Casino Cultural, la primera Fira de Playmobil, organitzada per l’Associació de Comerç i
Turisme de Begur. La fira presentava
una exposició on es podien veure escenes de la història de Begur, juntament amb altres típiques nadalenques,
composades pels característics clicks
de Playmobil. La fira va incloure diverses activitats per als més petits, com
ara tallers de pintura de cara i de dibuixos de clicks de Playmobil, i el joc
del Playmobil perdut.
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FESTES

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

Els gegants de la trobada, durant el ball conjunt, a la plaça Esteve i Cruañas Foto: Ajuntament

E

l nucli antic de Begur va ser l’escenari de la VIII Trobada comarcal de Gegants de l’Empordà, una activitat organitzada
per la Coordinadora de Colles Geganteres de Girona i els Geganters 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
sense més incidents. La trobada comarcal de l’Empordà va ser creada
per la vocalia dels gegants de l’Alt Empordà. Però l’any 2011 es va decidir que els gegants del Baix Empordà també en formessin part. Actualment, la vocalia reuneix 38 colles de 33 pobles. La trobada té com
a objectiu incentivar la creació de colles geganteres i de capgrossos en
poblacions que, com Begur, no tenen aquesta tradició.

Entrega de l’obsequi dels geganters a l’alcalde. Foto: Ajuntament

Begur tindrà tres capgrossos ‘indians’
Precisament, l’alcalde de Begur, Joan Loureiro, es va comprometre públicament, en acabar la trobada, a impulsar la tradició gegantera i de
capgrossos en el municipi. I la primera mesura 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’aquests capgrossos, que representaran una parella de begurencs indians (evocaran fesomies i vestimentes de l’època, sense personalitzar
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.

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

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 Serrano (Doctor Arruga) i Guillem Sinués (Olivar Vell), amb l’alcalde, i els regidors
Pibernat i Aldrich. Foto: Ajunt.

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

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

Nou any,
nou cicle

Un Nadal a bon
ritme i amb molta
participació

Grup Municipal Junts x Begur-Esclanyà-ERC

Bloc Municipal - Begur - Esclanyà

n primer lloc i des del grup municipal 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 la mainada han tingut una gran participació i cal remarcar 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 activitats, 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 incrementat molt en els últims anys. I això és molt positiu i important. Les associacions han de generar activitats i l’Ajuntament ha d’estar
al darrere, ajudant. L’enhorabona a totes les associacions i clubs del municipi,
i molts ànims per seguir generant activitats el 2018.

E

E

També desitjaríem que el 2018 fos un any de confirmacions. La primera confirmació ja s’ha donat i és que la majoria dels catalans volen restituir el Govern
legítim, confirmant el que el referèndum de l’1 d’octubre va produir. En unes
eleccions imposades, amb una participació 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 som capaços de treballar plegats amb
sintonia grups i persones que no tenim les mateixes idees pel que fa al tema independentista. Sabem distingir entre la gestió del dia a dia dels temes municipals 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 temes que afecten directament la ciutadania. Nosaltres demostrem que
ho sabem fer governant amb persones no afins al nostre pensament.
El nostre compromís amb el procés cap a la construcció de la futura República Catalana no altera els compromisos amb l’acció de govern municipal.
Des del nostre grup donem suport a les polítiques mediambientals i de progrés social que millorin 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 òptica 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 permetrà millorar
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.
Sabem que hem de millorar molt, 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!

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 procés 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 participants, 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 trobades 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 Olivar Vell d’Esclanyà, senyalitzacions en diferents carrers, 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’avinguda Onze de Setembre, l’inici dels horts, la caldera
de biomassa de les escoles i el pavelló, la ruta dels miradors, l’ampliació dels cementiris de Begur i Esclanyà, 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 construcció d’un skatepark, no defallirem en la possibilitat 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’Ajuntament 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 portes 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!
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Ja hem votat!
Ara, a fer feina

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

Grup Municipal del PSC de Begur i Esclanyà
Grup Municipal de Convergència

J

a hem votat! Finalment ha arribat el 21D i la ciutadania catalana, en un percentatge molt alt, ha pogut manifestar la seva opinió sobre la disjuntiva que tenim
plantejada des de fa uns anys en el nostre país. En primer lloc, voldríem fer evidents algunes de les fal·làcies que
s’han estès des que es van convocar aquestes eleccions, per demostrar les tàctiques dels que ens volen situar en posicions radicals 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, estenent 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, manipulació dels resultats electorals, i per això van fer una crida
a un número extraordinari d’interventors. Amb això pretenien 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 continuar deslegitimant l’Estat, per justificar la idea de marxar
quan abans. I ara veiem la noticia que l’operatiu policial mobilitzat pel govern central es dóna per acabat, i s’anuncia l’aixecada de l’article 155 tan aviat com hi hagi nou govern. Això
és precisament tot el contrari del que anunciaven aquests sectors. 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 malmès 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’atzucac 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 sobiranista que defensàvem els socialistes i els comuns no ha
rebut el suport suficientment. El que està clar és que l’independentisme no té la força suficient per imposar la independència 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, introduint canvis a la Constitució i aprovant un nou Estatut d’acord 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 begurencs i begurenques. Esperem doncs que els propers números 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.

E

l passat dia 27 d´octubre es va declarar la República Catalana,
però no es va fer efectiva. Al cap de dos dies, ens trobàvem
amb mig govern català empresonat, l´altre mig a l´exili, un cop
d´estat en forma d´article 155 aprovat pel Senat i unes eleccions convocades pel president espanyol.
El vot del 21-D no va ser un vot només per a una legislatura, va ser un
vot pensant en el país que volem deixar a les properes generacions. Va
ser un vot pel futur dels nostres fills i els nostres néts; va ser un vot en
defensa del President, va ser un vot no tan sols d´esperança i dignitat;
va ser un vot de responsabilitat.
La candidatura de Junts per Catalunya va ser una plataforma electoral per esdevenir, en el possible, la llista de país reclamada per la majoria de la societat catalana. Des del Partit Demòcrata (PDeCAT)
demanem que s´expliqui a tothom que aquest és un país que vol viure
en democràcia, que hem de restablir el Govern destituït per l´article
155 i que la persecució judicial de l´Estat no té fi. Per això hem de seguir
fent costat als afectats i les seves famílies. Estem orgullosos del President Puigdemont i del nostre Govern. Estem orgullosos d´en Jordi Sànchez i d´en Jordi Cuixart.
Hem guanyat les eleccions. Hem derrotat el 155 a les urnes i hem demostrat una vegada més que som un poble cívic, pacífic i radicalment
compromès amb la democràcia. Amb una participació rècord, ha quedat ben clar que no existeix la majoria silenciosa i que la determinació
d´aquest poble per ser lliure és insubornable. Com ha assegurat el President Puigdemont, comença una nova etapa que ha d´estar fonamentada en solucions polítiques, i cap solució pot prescindir dels
catalans, de la seva majoria i del seu legítim dret a decidir.
Hem lluitat per defensar la llibertat de les nostres institucions històriques. Siguem molt conscients de la gran victòria dels partidaris de la
República aquest 21 de desembre, victòria a Catalunya i també a Begur
i a Esclanyà. Demanem a tota la ciutadania, també a aquells que no són
independentistes, que ens ajudin a constituir un país millor per a les futures generacions.
Pel bé de la democràcia i de la pau, cal que es normalitzi el funcionament sobirà del Parlament i el Govern. Cal que es tanquin els sumaris
oberts contra centenars d´alcaldes, càrrecs públics i d´altres ciutadans.
I que no es repeteixin episodis de violència contra la població civil. Cal
que les institucions internacionals es facin càrrec que Catalunya és una
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
serà silenciada amb mesures repressives. Cal que els drets democràtics
i nacionals siguin respectats en un context de civisme i tolerància.
El començament d´any no serà fàcil! Però la situació viscuda en els últims mesos ha servit per reforçar i visualitzar encara més el compromís democràtic i solidari de la majoria dels catalans, un país que vol
viure en pau i en llibertat.
Quan algun dels nostres fills o néts ens demani com ho vam fer, li direm:
perquè estàvem units, perquè sabíem que teníem raó, perquè ningú va
aixecar la mà i perquè vam creure els uns en els altres.
Venturós any 2018 per a totes i tots!
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ESPORTS

La Fundació Esportiva presenta 15 equips de futbol per a la temporada 2017-2018

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

L

a Fundació Esportiva Begur va presentar el mes de novembre els equips de futbol que en formen part. Aquesta
temporada 2017-2018 compta amb 190 jugadors i 32 monitors, repartits en 15 equips. Els jugadors dels equips,
que n’hi ha de modalitats de futbol 7 i de futbol 11, estan en les categories d’escoleta fins a juvenil. A l’acte de presentació, 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 valors morals que el club vol inculcar als seus jugadors.

Presentats els jugadors de bàsquet

L

a Fundació i l’Associació Esportiva Begur van presentar a finals
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 amb el suport de l’Associació Cubàsquet Begur.
Foto: Àrea d’Esports

L’Escoleta comarcal

U

n total de 12 equips de futbol base
de la comarca del Baix Empordà,
entre els quals hi havia els més petits de la Fundació Esportiva Begur,
van participar a l’octubre en la primera de les
moltes Jornades d’Escoleta de Futbol del Consell Comarcal que se celebren al municipi. La
jornada estava organitzada per la Fundació
Esportiva Begur. Foto: Àrea d'Esports

Nova temporada del patinatge artístic

L

a secció de patinatge artístic de la Fundació Esportiva
Begur va ser presentada al públic el dia 26 de novembre del 2017. Begur va ser la seu, al novembre, de la
Copa Girona de Patinatge Artístic, en la qual van participar 59 patinadors de 17 clubs d’arreu de les comarques gironines. Foto: Àrea d’Esports

Nou club de futbol sala

U

n grup d’aficionats al futbol sala
de Begur ha creat el Club Esportiu
Futbol Sala Begur, que ja competeix 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 pavelló municipal i té el patrocini de Decathlon. Foto: Àrea d'Esports

Copa de salts equestres

E

l 15 d’octubre va tenir lloc al Centre
Equestre JM Caballero d’Esclanyà
la VII Copa ACEEGI de salt d’obstacles 2017, una lliga gironina on es
disputen els 5 primers llocs de la temporada
en cadascuna de les categories. Dues amazones d’Esclanyà, Alba i Jana Caballero,
van aconseguir fer pòdium en dues proves
(1 i 1,10 metres). Foto: Centre JM Caballero
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Ramon Adell, ponent de la dotzena
jornada dels Debats d'Economia

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

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

Caminada solidària per a la Marató de TV3. Foto: Perduts

Ramon Adell, durant la seva intervenció en els XII Debats d’Economia. Foto: Ajunt.

R

amon Adell, 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 jornada organitzada conjuntament per la Cambra de Comerç de
Palamós i l’Ajuntament, amb la col·laboració de Banc Sabadell. Durant la seva
intervenció, Adell va afirmar que el procés sobiranista de Catalunya ha fet
«trontollar» l’economia, que sempre «vol estabilitat i seguretat jurídica i que es
generi confiança». «La inversió és peruga; i davant la incertesa, marxa», va afegir Adell. Sota el títol de Reflexions econòmiques més enllà del soroll del dia a
dia, Adell va parlar de cinc grans problemes en l’economia global: el deute, l’evolució 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, com ara preparar-se sempre per als pitjors escenaris, fer millor el
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 demanar als empresaris que «més que mai, apostin pel nostre país».

Homenatge del Festival de Cinema al
veterà actor català Joan Pera

E

l grup excursionista Els Perduts de Begur
ha portat a
terme nombroses sortides entre mitjans del
2017 i principis del 2018.
El cim del Perdiguero,
(3.221 metres) i la Tuca
de Lliterola (3.080 metres), ambdós entre la
vall de Benasc i l’Alta
Garona; els salts de la
Barra de Ferro, del Cabrit i d’en Cardona, i l’Ermita de Sant Bartomeu
Sesgorgues, a Osona, o la
baixada en caiac pel Ter
són algunes de les sortides que ha dut a terme
la colla d’Els Perduts.
D’altra banda, Els Perduts es van implicar
també en la campanya
de recollida de diners
per a la Marató de TV3
del desembre de 2017,
amb una caminada solidària.

Arribada al cim del Perdiguero.
Foto: Perduts

Xerrada d’Andrés Arroyo a Begur.
Foto: Perduts

Xerrada sobre entrenament
El 16 de desembre, Els Perduts
van organitzar una xerrada
sobre entrenament, al Casino de
Begur. La xerrada, la va fer Andrés Arroyo, entrenador de curses de muntanya i d’atletes d’alt
rendiment.

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

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

E

l Festival de Cinema de Begur, que es va celebrar el mes d’octubre
passat, va retre homenatge a l’actor català Joan Pera i també a l’artista
nord-americà Jerry Lewis, al director Fernando Colomo i al productor Enrique Uviedo, coincidint amb l’especialització del certamen en
el gènere de la comèdia. La pel·lícula C’est la vie, dels directors Olivier Nakache i Eric Toledano, va guanyar el Corall d’Or a millor pel·lícula, i Bienvenidos,
de Javier Fesser, va guanyar el Corall d’Or al millor curtmetratge. A més, el
jurat va acordar donar dues mencions: al film documental Acta non verba,
del director Yvan Yagchi, i a The Pacemaker, de Selah Hennessy -que van participar en les jornades de les escoles de cinema organitzades pel festival-, per
la seva qualitat en el llenguatge cinematogràfic. El festival, organitzat per l’Associació de Comerç i Turisme de Begur (ACIT), també va homenatjar el director francès Jacques Tati, amb una exposició fotogràfica.

U

n total de 41 esportistes de Begur i Esclanyà van participar en la cinquena edició de l’Oncotrail, que es va
celebrar el 7 i el 8 octubre del 2017. La cursa solidària de 100 quilòmetres, organitzada per la Fundació
Oncolliga Girona i amb la col·laboració del Club Atlètic Palafrugell, va reunir 1.584 participants, que van sortir des de Palafrugell. Els participants de Begur i Esclanyà van rebre un petit
homenatge l’1 de novembre, al camp de futbol, durant la presentació dels equips begurencs de futbol base.
Foto: Àrea d'Esports
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Puri Abarca

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

M

ossèn Josep Taberner i Vilar ( Celrà, 1947) és l’administrador parroquial de Begur i
Esclanyà, a més de Pals i Regencós, des del setembre passat. Abans, Taberner era el
rector de les parròquies de Sant Pere i de la Sagrada Família de Figueres, i administrador d’altres de l’Alt Empordà. Va fer els estudis eclesiàstics al Seminari de Girona i es va llicenciar a la Facultat de Teologia de Catalunya. Participa activament en projectes
solidaris. Mossèn Taberner, 'Taber' per a amics i feligresos, és president de la ONG ‘Amb les teves
mans’, que treballa amb camps de refugiats a Grècia, i administrador de ‘Fireflight for Africa’, entitat que es dedica a portar energia a pobles del continent africà, mitjançant la instal·lació de plaques solars amb bateries de liti. Entre els anys 1979 i 1983 va ser missioner al Perú. Amb aquestes
accions, afirma que va adquirir «sentit de testimoniatge».
Quan va saber què es volia dedicar al sacerdoci?
La meva vocació, la dec principalment a la família. I també vaig treballar molt, quan era
petit, amb mossèn Josep Ferriol 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.
Tot plegat va ser un procés de formació i reflexió, que em va portar finalment a exercir de
capellà, i amb 25 anys, acabats els estudis, ja era
responsable del Seminari Menor de Girona. I
això que, en aquell moment, als anys 60 i 70,
es van produir moltes secularitzacions de capellans...
Creu que actualment es pot parlar de crisi de
fe? L’Església perd seguidors...
Crec que la crisi no és de fe, sinó de males experiències amb la imatge de Déu. Se n’ha escampat 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
feligresos no venien a missa. En 43 anys, jo no
he predicat mai l’infern. M’estimo més que la
gent, si no hi creu, no vingui, però tingui esperança i coratge, i practiquin la solidaritat, la germanor 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
en les misses. Jo entenc el catolicisme com una
revelació en nosaltres mateixos, no com una
religió.
Com valora la gestió del Papa Francesc?
A l’Església hi ha una ètica, una moral, i normes i criteris establerts, però el Papa Francesc
ens està obrint moltes fronteres, probablement

per les experiències que ha viscut, perquè és
una persona humil i compromesa amb l’atenció als més desfavorits, i per la seva implicació
en les diverses realitats del món. Ens ha passat
ja a tots per l’esquerra.
Quins canvis s’haurien d’introduir en la prèdica i la difusió del catolicisme?
Fer catequesi a un nano de 7 anys és com anar
a buscar aigua en un cistell: quan arribes a
casa, ja no hi ha aigua . Cal predicar en un llenguatge entenedor per a la gent i saber davant
de qui prediques, a més d’implicar-te amb l’entorn i ser empàtic. Jo en dic l’experiència de la
inculturació. Això ho he vist molt clar quan he
anat com a missioner i com a membre de projectes solidaris a països amb pocs recursos. Què
en fas de predicar l’Evangeli en anglès a Gàmbia, 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
cada lloc en cada moment. Quan vius aquestes
experiències, valores més el que és important
i el que no ho és.

Què en pensa del paper dels laics en la religió
catòlica?
Els laics hi tenen un paper 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
també amb la ‘parroquialitis’, és a dir, amb aferrar-se a una parròquia i no compartir amb les
altres.
I el paper de les dones? Podran algun dia celebrar misses?
Anglicans i protestants ja van resoldre aquest
tema fa molts anys. Crec que és un pas que l’Església Catòlica també hauria de fer. De fet, si
les dones deixessin d’anar a missa, hauríem de
tancar... És un pas que cal donar, com en el
tema que els capellans es puguin casar; s’ha de
fer.
Com es planteja la seva etapa a Begur?
Vull estar sempre a disposició de la gent; no
faig despatx, però dono el meu mòbil i tothom
em pot trucar sempre que vulgui. La meva filosofia és d’obertura, proximitat, capacitat i
empatia. I em preocupen molt les situacions de
pobresa. Hi ha qui diria que a Begur la gent no
té problemes econòmics, però no és veritat:
també hi ha pobresa. En aquest sentit, poder
formar part de la Fundació Sant Carles i de l’equip de Caritas, per mi és molt important.
Què en pensa de la situació política actual a
Catalunya?
Em sento molt identificat amb la lluita independentista. Sóc del CDR de Pals i he estat en
totes les concentracions de protesta. Crec que,
o Madrid afluixa i acabem de tombar el 155 o
hi haurà trencadissa i anirem a unes altres
eleccions a l’abril o al maig. I si no toquem allà
on els fa mal, a l’economia, Madrid no baixarà
del burro. D’altra banda, vaig ser president durant vuit anys del Col·loqui Europeu de Parròquies i estava convençut que Europa donaria
un suport molt més clar a les nostres aspiracions. De fet, les eleccions del 21 de desembre
van ser convocades per la influència d’Europa.
Ara hem guanyat, però no amb molta contundència. Esperem que en els pròxims dies hi
hagi un salt endavant i que Europa es mulli.
I l’Església es mullarà?
La veritat és que els meus bisbes de Catalunya
no es mullen, de moment. I n’hi ha que no acaben d’entendre el fet català. Ja veurem...

Agenda
Exposicions
Sala d’exposicions de les Escoles Velles
C/Bonaventura Carreras, 11
Horari: dijous, de 17 a 20 h; divendres i
dissabte, de 16 a 20 h
De l’1 al 18 de febrer
Fotoperiodisme a la rereguarda (1936-1939).
Rafael Vilarrubias
De l’1 al 18 de març
Contes de la Mediterrània
Il·lustracions de Delphine Labedan
Del 22 de març al 8 d’abril
L’Europa de les portes tancades. Exposició de
dibuixos de Joan Antoni Poch (JAP)
Del 12 al 22 d’abril
Pere Manera. Pintura

Del 27 d’abril al 13 de maig
Exposició Campanya Peix de Roca
Del 3 al 13 de maig
Exposició Begur en flor
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 (Hostalets d’en Bas) / Senderisme infantil per les
basses d’en Coll, a Pals.

