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Ajudeu-nos a millorar la distribu-
ció. Si sou ciutadà/na de Begur o 
Esclanyà i per qualsevol motiu no 
rebeu aquesta revista municipal a 
casa vostra, o la rebeu en mal estat, 
feu-nos-ho saber trucant al 972 62 
40 20 (Alcaldia) o enviant un mis-
satge de correu electrònic a: comu-
nicacio@begur.cat.
Els conceptes i les opinions sos-
tinguts en els articles signats que 
apareixen a Es Pedrís Llarg no re-
presenten necessàriament l’opinió 
d’aquesta revista.
Recordem que les pàgines d’Es 
Pedrís Llarg són obertes a tothom. 
Qualsevol persona que vulgui eme-
tre la seva opinió o col•laborar en 
la revista ha de lliurar els originals 
a la redacció, fent-hi constat les se-
ves dades personals i el seu telèfon, 
sense que això comporti cap com-
promís de publicació dels articles.
A fi de complir amb l’article 25.1m, 
de la Llei reguladora de les bases 
de règim local, les vostres dades 
han estat extretes de l’arxiu de 
l’Ajuntament de Begur. Per deixar 
de rebre informació, només cal 
que ho digueu a la secció de Re-
gistre d’entrada i informació de 
l’Ajuntament o envieu un correu 
electrònic a la nostra bústia: espe-
dris@begur.cat.

Ajuntament de Begur
Pl. de l’Església, 8
17255 BEGUR
Telefòn 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 972 300 795
Consultori mèdic 972 610 345

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 085; 972 304 494

Bombers
Carretera C-31 (Palafrugell-Pals)
17200 Palafrugell
Telèfon 085; 972 304 494

Consultori Mèdic Begur
Pl. Pella I Forgas
17255 Begur
Telèfon 972 622 025

CAP Palafrugell 
(Centre Atenció Primària)
c. Àngel Guimerà, 6
17200 Palafrugell
Telèfon 972 610 607

Hospital de Palamós
Centraleta 972 600 160 Urgències 972 600 620
Demanar hora 972 609 222

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

TELÈFONS SERVEIS PÚBLICS
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Sigues curiós

Espantabruixes c/Vera

Ràfec pintat amb enfilades de triangles de la casa núm. 4 del carrer de Vera 
i amb una data pintada que sembla posar-hi 1780. A la zona del Vallespir els 
ràfecs pintats d’aquesta manera se’ls anomena dents de llop. Vénen a substituir 
els espantabruixes, elements decoratius però també amb una funció exorcitzant, 
per foragitar els mals esperits. Actualment perduren en moltes zones però n’han 
perdut la seva significació. A Begur trobem diferents mostres de ràfecs pintats 
com ens ha fet saber en Lluís Fullola, al qual hem demanat un article més ex-
tens sobre el tema i que trobareu en aquest mateix número de “Es Pedrís Llarg”. 

Per saber-ne més també es pot trobar aquest article per internet: “L’arquitectura 
rural i l’exorcització de sortilegis” de Jaume Lladó Font.

Pista: 
A quina casa correspon 
aquest forçut que es tro-
ba localitzat en un carrer 
molt “mèdic” del centre 
de la població?
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La il•lusió del nou equip de govern

Eleccions municipals 2015

Tinc el goig i el privilegi de dirigir-me per primera vegada a tots els ciutadans de Begur i Esclanyà 
com a alcalde des de les pàgines d’Es Pedrís Llarg. Després d’unes eleccions molt disputades i 
amb uns resultats força igualats entre tots els grups polítics que s’hi van presentar, el diàleg, la 
generositat i el tarannà pactista de Bloc Municipal, Junts per Begur i Esclanyà-ERC i PSC han 
configurat un equip de govern que permetrà governar el municipi en majoria els propers quatre 
anys de mandat democràtic.

El diàleg, la proximitat i la voluntat de fer participar els ciutadans han de ser les senyes d’identitat 
d’aquest nou govern. Som un grup divers però cohesionat per la il•lusió i les ganes de demostrar el 
potencial que tenim. No us defraudarem. 

Us volem agrair la vostra confiança i expressar el nostre compromís de treball per totes les perso-
nes de Begur i Esclanyà.

La festa major de Sant Pere enceta una temporada d’estiu plena d’activitats culturals i lúdiques 
que esperem que siguin del vostre grat. Una festa major que ens farà gaudir dels balls, concerts i 
espectacles infantils, a més de l’esperada Puja i Baixa que el grup Els Perduts organitza cada any 
amb èxit de gestió i de participants. El Festival de Música omplirà les nits d’estiu d’aquest any i 
es complementarà amb els balls a la plaça Forgas i la plaça de la Vila.

Espero que ens puguem retrobar en tots aquests actes i en altres per saludar-vos i xerrar personal-
ment de tot allò que creieu interessant.

En nom dels meus companys i en el meu propi, us desitjo un bon estiu.

Joan Manel Loureiro Vall 
Alcalde

JOAN MANEL LOUREIRO VALL - ALCALDE
Àrees de Govern * Urbanisme
   * Medi ambient
   * Consell Municipal d’Esclanyà
   * Hisenda
   * Recursos econòmics
Horaris: de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30h

MARIÀ RENART CARRERAS - 1r TINENT D’ALCALDE
Àrees de Govern * Obres i  serveis
   * Festes populars
   * Participació ciutadana
Horaris: de dilluns a divendres de 9 a 14.30h

MAITE MARTÍN ALCAIDE - 2n TINENT D’ALCALDE
Àrees de Govern * Cultura
   * Joventut
   * Ensenyament
   * Portaveu del Grup Municipal
Horaris: dilluns i divendres al matí  
   
FRANCESC PILSÀ MATILLO - 3r TINENT D’ALCALDE
Àrees de Govern * Brigada d’obres i manteniment
   * Platges

Número d’electors:  2979
Número de votants: 1946
Número de vots a candidatures: 1870
Número de vots en blanc: 45
Número de vots vàlids: 1915
Número de vots nuls:  31

- JUNTS x BEGUR-ESCLANYÀ  
 ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA  
 ACORD MUNICIPAL (JxB-E – ERC – AM) 466 3
- CONVERGÈNCIA i UNIÓ  (CiU) 682 4
- PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA 
 CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) 205 1
- BLOC MUNICIPAL DE CATALUNYA (Bloc Municipal) 475 3
- PARTIT POPULAR DE CATALUNYA 42 0

VOTS
REGIDORS 
ELECTES

Consistori 2015 - 2019

ENCARNACIÓN GARCIA SORIANO  - REGIDORA
Àrees de Govern * Règim Interior
   * Serveis Socials
   * Gent Gran
Horaris: dimarts tarda i dijous de 9 a 14.30h

EUGENI PIBERNAT ROIG - REGIDOR
Àrees de Govern            * Promoció econòmica i Turisme
   * Noves tecnologies 
   * Comunicació
Horaris: dimarts tot el dia i dimecres de 8.30 a 14.30

MARTÍ ALDRICH ROS  - REGIDOR
Àrees de Govern            * Governació
   * Sanitat
   * Esports
   * Seguretat Ciutadana
Horaris: dimarts tot el dia

JOAN CATALÀ PAGÈS  - REGIDOR
FRANCISCO VADILLO LÓPEZ  - REGIDOR
PERE FELIU RAMIRO  - REGIDOR
SANDRA BISBE LLUÍS  - REGIDORA
Per contactar o demanar hora amb els regidors/res cal trucar al 972 62 40 20



4         

Premi Vila de Begur de narrativa

cultura

“Vitralls de la fortuna indiana”, de Laura Olivet Henarejos, guanyadora 
del VII concurs de cartells de la Fira d’Indians.

VII concurs de cartells Fira d’Indians

Foto: C
arreras

S A L A  M U N I C I P A L 
d ’ E x p o s i c i o n s
C/ Bonaventura Carreras, 11 - BEGUR

Horari: JUNY: dijous de 17 a 20h. Divendres i dissabte de 16 a 20h
JULIOL I AGOST: de dilluns a dissabte de 18 a 21h

Ajuntament de Begur

Diputació de Girona

es t i u  2015
DEL 13 AL 27 DE JUNY

David Casadesús
Racons

DEL 2 A L’11 DE JULIOL

Maite Terrés
Trencant estereotips

DEL 16 AL 25 DE JULIOL 
Juan Igazábal
Moments Igazábal

DEL 30 DE JULIOL AL 8 D’AGOST 

To Gallardo
Recorregut

DEL 13 AL 22 D’AGOST

Pepa Mach
Trazos destrozados
Cuando no todo va como la seda...

El diumenge 26 d’abril es va celebrar al Casino Cultural el lliurament 
del XXX Premi Vila de Begur de Narrativa Curta.

El jurat de la categoria infantil estava format per Mercè Collado, mestra 
del col•legi Dr. Arruga, Gemma Llonch, mestra de l’escola Olivar Vell, 
i Rosa Vilà, responsable de la biblioteca Salvador Raurich. El jurat dels 
adults l’integraven Rosa Neras, filòloga, Xavier Febrés, periodista i es-
criptor, i Miquel Martín, escriptor.

També es van lliurar els premis de l’enigma de la biblioteca Salvador 
Raurich dedicat als pirates; els premiats van ser Enzo Pereira, Santi Àl-
varez i Maria Morera Colomer. L’Aula de Música de Begur i la Coral de 
Mares van amenitzar l’acte amb diverses interpretacions. 

L’acte va ser presentat pel regidor de Cultura, Pere Feliu, i l’alcalde, 
Joan Català, el va cloure.

Llista de premiats del XXX Premi Vila de Begur de Narrativa Curta

GRUP A (1r de Primària)
Accèssit: Jana Soler Coll, La màgia

Premi: Guillem Ros Carbonera,  A la piscina

GRUP B (2n de Primària)
Accèssit: Pau Morillas Fernández,  L’ós sense pèl

Premi: Lucía Caballero Moya, L’arbre petitó

GRUP C (3r de Primària)
Accèssit: Oriol Gou Segura,  El bosc canvia somnis

Premi: Ángel Fernández,  El nen i el mag

GRUP D (4t de Primària)
Accèssit: Tània Avilés,  El drac simpàtic

Premi: Bernat Suñer,  Les fruites ballarines

GRUP E (5è de Primària)
Accèssit: Clàudia Parra Rodríguez,  El fantasma de Sa Riera

Premi: Adriana Tardío, La fada Po i els nens de la petita escola

GRUP F (6è de Primària)
Accèssit: Pol Medina Codony,  El complidor de somnis

Premi: Maria González Duque,  El conte de la Maya

ADULTS
Guanyador: La remor del mar, de Marc Boix Aragonès

Foto: Carreras
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Tallers de Labors, Manualitats 
i Pintura artística

Els diferents tallers que l’àrea d’Ensenyament havia programat a Begur per 
adults,  d’octubre del 2014 fins a maig del 2015, han arribat a fi de curs amb 
una mostra dels treballs realitzats per les alumnes.

Organitza:

Patrocina:

CENTRE CULTURAL

B E G U R

AJUNTAMENT
DE BEGUR

XXX CONCURS  D’ARTS  
PLÀSTIQUES

2015

BASES CONCURS
CONVOCATÒRIA:
Poden participar-hi tots els artistes plàstics, majors 
d’edat, en qualsevol dels àmbits de la pintura, 
escultura, dibuix o dels suports i tècniques utilit-
zats per l’art contemporani.

PRESENTACIÓ D’OBRES:
·Les obres s’han de lliurar a Sala Municipal 
d’Exposicions del Centre Cultural Escoles Velles 
els dies 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28 i 29 
d’agost de 18 a 21 hores. Cal trucar prèviament al 
972 62 43 05. 

· No s’admetran obres fora del lloc i l’horari 
establerts.

·Les pintures han d’estar degudament embalades, 
emmarcades i amb una o dues anelles, segons 
sigui convenient, a la part posterior, amb un 
diàmetre interior d’1 cm. Cada obra considerada 
individualment no pot tenir més de 120 cm. en cap 
dels seus costats, ni un pes superior als 50 kg.

·Únicament és permesa una obra per artista, i que 
no hagi estat seleccionada o premiada en altres 
concursos. El guanyador del Concurs d’Arts Plàs-
tiques de Begur de l’any anterior no pot participar 
en les dues següents edicions. 

JURAT:
Està format per Tano Pisano, Miquel S. Vilà i Josep 
Plaja. El veredicte del jurat és inapel·lable i pot 
declarar el premi desert. 

LLIURAMENT DE PREMIS:
· Els premis es lliuraran el dissabte 19 de setembre, 
festa major de Santa Reparada, a les 19:00h  al 
Centre Cultural Escoles Velles.

·L’obra guardonada amb el primer premi engran-
dirà el patrimoni artístic de l’Ajuntament. 

RECOLLIDA D’OBRES:
Les obres es poden retirar el darrer dia de 
l’exposició i fins al 31 d’octubre.

Cal trucar prèviament al 679 31 89 86 per concertar 
dia i hora de la recollida.

· En cap cas s’entregaran obres fora del dia i horari 
concertats, ni s’enviaran als seus destinataris.

·Les obres que no es recullin en el termini establert, 
passaran a ser propietat de l’Ajuntament.

EXPOSICIÓ:
·Del 19 de setembre al 3 d’octubre al Centre Cultu-
ral Escoles Velles. L’Ajuntament es reserva el dret 
d’exposar les obres que cregui convenient, en 
funció de l’espai disponible. El guanyador del 
premi tindrà prioritat per exposar la temporada 
següent a la Sala d’Exposicions Municipal, 
segons les normes establertes.

·L’Ajuntament té establert un servei de consergeria 
i vigilància a les sales d’exposició, no obstant 
això, no es responsabilitza d’hipotètiques contin-
gències que poguessin afectar les obres.

DOTACIÓ:
Guanyador: 1.500 € 
Premi al millor artista de Begur*:  Trofeu honorífic

NOTA:
·La participació en aquest premi suposa 
l’acceptació de les bases i la conformitat amb la 
decisió del jurat.

·L’organització es reserva el dret de resoldre qual-
sevol imprevist no exposat en aquestes bases.

*Es considera artista de Begur la persona natural 
de Begur o bé empadronada al municipi.

XXX CONCURS D’ARTS
PÀSTIQUES 2015

Fotos: Carreras
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Festa d’homenatge a la vellesa

El passat 31 de maig es va celebrar la 54a Festa d’homenatge a la Vellesa de Begur. L’acte va constar d’un ofici solemne a l’església de Sant Pere, amb la 
participació de la Coral de Begur i l’Aula de Música, i un dinar de germanor. Els actes van comptar amb la presència de l’alcalde Joan Català i la regidora 
Maite Selva. A Esclanyà, la Festa d’homenatge a la Vellesa va tenir lloc el 7 de juny. Es va celebrar una missa i un dinar de germanor amb l’assistència 
de l’alcalde.

Obres de millora

Fotos: Carreras

Nova pavimentació i recollida d’aigües al 
C/ Alexandre de Riquer

Reposició d’asfalt al C/ Ausiàs March Reposició d’asfalt al C/ Jaume Brossa

Reposició d’asfalt al C/ Josep Maria de Sagarra Reposició d’asfalt al C/ Petúnies Arranjament de la vorera al C/ de la Creu

Consolidació de talús amb malla de seguretat a 
l’avinguda Garbí de Sa Tuna

Consolidació de talús amb malla de seguretat a la 
carretera de s’Antiga

Amb el suport de la Diputació de Girona
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En record de Jordi Macabich 10è Debat d’Economia a Begur

Un centenar de persones es van aplegar al Parador d’Aiguablava per 
escoltar els ponents del desè Debat d’Economia de Begur. 

El doctor Guillem López i Casasnovas, catedràtic d’Economia de la 
UPF, va analitzar l’actual situació econòmica, va comentar els símpto-
mes de recuperació i va proposar un canvi de valors per tal de consolidar 
i estimular aquesta recuperació econòmica que ha de servir per superar 
la crisi.

El programa Retrats del C33
 es roda a Aiguafreda

El passat dimecres 3 de juny el programa “Retrats” del canal 33 es va 
rodar des de la cala d’Aiguafreda. En aquesta edició Jaume Barberà va 
conversar amb la doctora Maria Teresa Ilari, que prescriu aigua de mar 
no filtrada a tots els seus pacients. 

El programa també va comptar amb la presència del xef de la Fonda 
Caner, Narcís Caner, que va explicar que des de fa anys cuina amb aigua 
de mar tal i com havien fet des de sempre la gent de Begur.

El passat dia 10 d’abril ens va deixar per sempre el meu benvolgut espòs 
Jordi Macabich. Tots dos sentíem un gran afecte pel poble de Begur i la 
seva gent. Vàrem gaudir de moments molt feliços que mai oblidaré. 
¿Recordeu quan en Jordi anava cada tarda a prendre cafè al Farolillo i 
entrava demanant un “macabillo”, el mot que s’havia inventat jugant 
amb les lletres del seu cognom? 

M’agradaria que el recordéssiu com una gran persona, alegre, optimista 
i simpàtica a qui la meva família i jo enyorarem sempre.

Amb afecte i agraïment,

Violeta



8 reportatge

El 16 de maig es va celebrar el Concurs de Cuina del Peix de Roca, en el qual van participar nou per-
sones. El primer premi fou per a Joan Serrano, amb un maridatge de peix de roca, mentre que el segon 
premi va recaure en Carmina Torres per una amanida de pop i escalivada amb patata confitada i sorbet 
de pebrot vermell.

Pel que fa al VIII Concurs d’Aparadors, van participar-hi 22 establiments del municipi. El primer premi 
se’l va endur El Taller de Rosa Tarrés; i el segon premi va ser per a la pastisseria Bombó. El 23 de maig 
es va dur a terme la VII Fira del Mar i la botiga al carrer.

17a Campanya Gastronòmica Peix de Roca
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Begur en flor

Del 29 de maig al 2 de juny es van celebrar un seguit d’activitats culturals i 
lúdiques sota el títol de Begur en Flor. L’Associació de Comerç i Turisme de 
Begur, juntament amb l’Ajuntament, van organitzar una colla d’actes tot recu-
perant l’antiga tradició de Corpus d’engalanar els carres amb flors.

A banda del guarniment de carrers, places, cases i balcons, Begur en Flor ha 
ofert concerts, tallers per a la mainada, una exposició de fotografies antigues i 
diverses instal•lacions florals.

Fotos: Carreras
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Ponç Feliu

L’euro és la unitat monetària de divuit 
estats que formen l’Eurozona, i que 
són: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Es-
lovàquia, Eslovènia, Espanya, Estò-
nia, Finlàndia, França, Grècia, Irlan-
da, Itàlia, Luxemburg, Malta, Països 
Baixos, Portugal i Xipre. Tenim així i 
tot, sis estats europeus on és utilitzada 
aquesta moneda en diferents acords: 
Andorra, Kosovo, Mònaco, San Ma-
rino i la Ciutat del Vaticà. També és 
usada en territoris d’ultramar d’alguns 
dels estats de l’Eurozona que fan ús 
de l’euro com la Guaiana Francesa, 
l’Illa de la Reunió, Martinica, Mique-
lon i Saint-Pierre. El nom de l’adoptat 
euro (€) va ser oficial el 16 de desem-
bre del 1995. La seva entrada en cir-
culació fou l’1 de gener de 2002, per 
bé que al principi varen conviure les 
dues monedes, l’oficial local i l’euro, 
fins que la moneda local va ser retira-
da definitivament. 

La ignorància, o la falta de preveure 
el que més tard estem patint, va per-
metre que  l’eufòria fos general en es-
trenar una nova moneda comunitària, 
cosa excepcional. La gran manca de 
càlcul va dificultar de preveure que 
mai seria igual l’economia monetària 
del moment; més encara, ja que els ar-
ticles el seu cost dels quals s’apropava 
a les cent pessetes, ara tenies l’aparent 
avantatge de fer-ho amb una simple 

moneda d’un euro, acció que incons-
cientment semblava un cost més baix 
i una simplificació. Aquesta visió va 
ser l’engany més manifest que no-
saltres mateixos vàrem crear, no po-
sant a comparació amb el salari que 
disposàvem, ja que automàticament 
l’encariment instantani i general va 
representar més d’un 66 %. Actual-
ment tenim el mal costum de no uti-
litzar amb freqüència el portamone-
des, o que per poca cosa en fem ús, 
ja que precisament és el qui ens pot 
fer adonar de la forma que la vida ha 
augmentat el seu cost. Arribat al punt 
de “consultar amb la bossa”, vol dir 
examinar l’estat pecuniari que pots 
tenir dins aquell moment. Pot ser que 
per no fer un càlcul ràpid de la pesseta 
a l’euro, ens passi de llarg el valor just 
del que hem de pagar. Una moneda de 

mig euro té una equivalència que so-
brepassa les vuitanta pessetes, no obs-
tant, per fer petits pagaments en més 
d’una ocasió ho fem amb una moneda 
d’un euro, i a vegades fins i tot amb un 
bitllet de cinc euros. No és que hàgim 
de pensar que en tot moment haguem 
de fer ús de la calculadora, no obstant 
sí que hem d’estar disposats a buscar 
l’equivalència de valor de l’antiga 
moneda amb l’actual. Aquí és on tam-
bé ha d’entrar el càlcul per establir una 
equivalència de comparació de preus. 
Per altra part, donem poca importàn-
cia o poc valor a les monedes, ja que 
encara tenim el record de la moneda 
d’una pesseta, que en dèiem “rubia”, 
amb un semblant de dimensió i color 
a la de mig euro i següents. Una altra 
cosa amb la que sovint ensopeguem 
és que al tenir a les mans un bitllet 

de vint euros per pagar despeses, ens 
sembla que és gairebé el mateix que 
tenir-hi, com anteriorment, un bitllet 
de vint-i-cinc pessetes; en aquest cas 
el valor queda menyspreat excessiva-
ment. 

Tornant a les monedes actuals, i pen-
sant que tenim vuit valors diferents, 
podem pensar que disposem d’un ven-
tall molt complert per poder desenvo-
lupar la seva activitat. Amb tot i això, 
en diverses ocasions  diferents estats 
com Finlàndia i els Països Baixos han 
demanat la supressió de les monedes 
d’1 i de 2 cèntims, arrodonint a 0 i 
a 5 cèntims, sense implantar un nou 
sistema pel qual no quedin modificats 
els preus. Des d’Àustria, Itàlia, Grècia 
i Eslovènia han demanat en diverses 
ocasions la creació de bitllets d’un i 
de dos euros; la raó que s’ha donat per 
no concedir-ho és molt evident: elevat 
preu de elaboració i curta durada d’un 
bitllet de paper de poc valor.

I si sentim malenconia per la desapa-
reguda pesseta, no és solament pel fet 
que un català, el ministre Laureà Fi-
guerola, el 19 d’octubre de 1868, va 
firmar el decret implantant la pesseta a 
tot l’estat; també podem comptar amb 
la possibilitat que la nova moneda 
hagi cooperat fortament al nou estat 
de crisis actual.  

Es teu poble
Una proposta: donació des castell
Joan Pi i Ventós

Begur ha estat sempre un poble em-
blemàtic i autèntic en la seva fesomia. 
Enlairat i a la falda del turó des cas-
tell ha estat sempre un poble diferent 
de totes les altres viles empordaneses. 
I aquesta diferència li ha donat el seu 
segell d’identitat: Es castell. La sa-
labror de l’articulació del nom és el 
signe tradicional del nostre tarannà de 
segles. Una curiositat: es castell sofrí, 
principi dels anys trenta del passat se-
gle XX, un assetjament impensat. El 
“senyor” José Antonio Pella i Forgas, 
prohom de les finances catalanes i molt 
significat (valorat) pel poble de Begur, 
era el paradigma del benefactor (me-
cenes) dels begurencs. Havia finançat 
molts de projectes (carretera de Begur 
a Sa Riera) i donat feina, quan tant es 
necessitava. En el moment àlgid de la 
seva vida d’opulència econòmica féu 
una proposta a l’Ajuntament. Propos-
ta insòlita i alarmant: volia comprar es 
castell. Així ho explica en Joanet Bosc: 
“L’ensorrament de l’empresa financera 
del senyor Pella causà gran preocu-

no n’hi hagués hagut prou amb això, la 
secció de “barrinaires” de “Can Ma-
tilde” també “fallava” en la seva tota-
litat. S’acostava l’hivern. Calia proveir 
cada una de les cases de llenya. I això 
feren els homes i les dones: anar a fer 
llenya. Però una mica d’aire de “bon 
temps” es produí: va córrer la notícia 
que es projectava un nou traçat de ca-
rretera; la de Begur a Palafrugell, de 
pas per Esclanyà, poblet que depèn de 
Begur”. No es necessita gaire imagina-
ció per adonar-se que la història té trets 
de semblança, malgrat el transcurs de 
tants anys. La crisi actual té orígens de 
retirada amb els de la narració anterior. 
L’especulació, font d’ingressos basada 
en l’aprofitament sense escrúpols, és un 
factor determinant de la destrucció de 
llocs de treball. La construcció, sense 
límits de control, ha caigut en una falli-
da que ha arrossegat bona part del teixit  
empresarial i laboral del nostre país. 
Begur té l’esperança i sort dipositades 
en el turisme. Ajudem a salvar aques-
ta riquesa paisatgística que ens dóna el 
nostre entorn. 

pació al poble. La retirada del capital 
de la banca del carrer Alt de Sant Pere 
(Barcelona) fou gairebé total. Això, 
irremissiblement, produí la fallida to-
tal d’un senyor que no fou res més que 
un mite i que durant força temps fou 
amo i senyor d’un poble i l’admiració 
dels propis governants de Catalunya. 
La desgràcia fou acusada per la majo-
ria de treballadors del poble. Totes les 
obres de les quals n’era responsable 
l’al•ludit senyor Pella foren suspeses. 
La misèria rondaria de nou en la ma-
joria de cases de la població. No podia 
ésser tanta desgràcia i aleshores sortí 
a relluir la figura d’en Pella i no per 
lloar-lo, sinó per fer-ne una crítica se-
vera. Un veritable cacic. Després ja no 
hi havia perill que se’ns despatxés de la 
feina. Ja restàvem tots acomiadats sen-
se remissió possible. El més censurable, 
al marge de tots els negocis il•legals que 
feia, fou voler que l’Ajuntament li fes 
donació des castell de Begur. Quelcom 
monstruós! Però una papereta difícil de 
resoldre per part de l’alcalde i regidors 

del municipi. Debats plens de confusio-
nisme. Ningú volia la responsabilitat 
en afer que, mogut en altres circums-
tàncies, ni s’hauria pres en considera-
ció. A la fi, el regidor Joanet Prats, el 
transportista de camió, proposà que el 
senyor Pella tingués facultats per re-
parar o embellir es nostre castell, però 
que mai l’Ajuntament no pogués assu-
mir la responsabilitat de fer-ne dona-
ció o venda, puix era patrimoni de tot 
un poble. Fou acceptada la proposta 
pel consistori. Aquesta posició, llavors 
tan atrevida d’en Joanet Prats, prou la 
pagaria: ja mai més no fou el trans-
portista dels afers del senyor Pella. 
Deplorable! Però per a tan assenyalat 
senyor seria també l’acabament d’unes 
pretensions absurdes, com si volgués 
ésser un nou feudal a l’estil d’un Ar-
nust, l’any 1019, o bé Uzalard, l’any 
1042. I tot això ja feia segles que havia 
passat. El poble de Begur fou pobre, 
però amb seny i fortalesa per repudiar 
el qui volia absorbir uns drets sagrats 
d’un poble. I vindrien dies de tremend 
desconcert per a una noble vila. Per si 

Una altra història.        
L’euro, moneda actual
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Un aclariment

M. Núria Tortras

Benvolgudes i benvolguts, 
Aquesta vegada em dirigeixo a vo-
saltres perquè arran d’un comentari 
que em va arribar, crec que heu de 
conèixer l’origen de moltes de les 
idees que motiven els meus escrits a 
“Es Pedrís”.Una amiga un cop em va 
dir: “A “fulanet” no li agrada el que 
escrius a “Es Pedrís” perquè li dona la 
sensació que sempre t’estàs queixant”

Doncs bé, els motius que em fan re-
flexionar i són l’origen dels escrits vé-
nen donats per observacions del meu 
entorn i algunes vegades per comenta-
ris que em fan amics i coneguts d’un 
fet que han observat. I aleshores em 
diuen: “Núria, tu que tens traça i es-
crius a “Es Pedrís”, comenta això”. Jo 
hi reflexiono, faig meu el seu neguit 
(per mi, imprescindible per poder es-

criure), i m’hi poso. Tot seguit us poso 
uns quants exemples d’escrits, la idea 
dels quals em va ser donada:

- “Es Pedrís” n.89, “Quina és la vista 
més bella?”
El meu pare deia que quan el seu amic 
Javier el va portar per primera vega-
da a Begur,el va pujar a la plaça de 
Sant Ramon perquè veiés les vistes, i 
en observar la meravella que s’estenia 
davant seu, va decidir que s’havia de 
quedar al poble. I d’aquest record en 
va sortir l’escrit.

- “Es Pedrís” n. 91, “Una decisió radi-
cal però temporal”
Va ser l’amic Julio que em va comen-
tar la malmesa del xiprer de la plaça 
de l’ermita de Sant Ramon.

Llevantada al Cap Rubí
Pere Rodríguez i Darnés

Tenia molta raó en Siset, al cel sia, quan m’explicava com n’era d’encisadora la ruta que va des de 
la Platja Fonda fins Aiguablava. És un camí de ronda que té un encant especial, tant si fa bon temps, 
amb mar encalmada, com si hi ha fort llevant. Tot i el perill d’un mar enfurismat, la seua bellesa és 
extraordinària. No m’estranya que el Dr. Arruga es fes aquella casa tan imponent sobre les roques 
del Cap Rubí, com volent estar a la primera fila del teatre de la mar, per deixar-se acaronar tant per la 
seua brisa com pels esquitxos de les onades que sembla volen pujar i fer estada dins la casa.

Sempre m’havia preguntat, en cas d’una gran llevantada, què li succeeix a la casa, fins on arriben 
les onades. Malmeten la casa? Fa poc vaig descobrir que no era tan sols jo qui tenia aquesta diríem 
ingènua tafaneria, ja que en l’històric arxiu que en Dito té, heretat del seu pare, en Josep Carreras, 
es poden trobar veritables records fotogràfics. Un dels dies que vaig remenar l’arxiu cercant una 
foto d’especial interès pel treball que estava preparant, em va aparèixer de sobte una ampliació en 
blanc i negre d’una seqüència de dotze fotos consecutives on es pot veure el moviment de les ones 
d’una gran llevantada que s’havia format. En la imatge es pot apreciar com l’aigua es va aixecant 
fins a cobrir totalment la casa i com desapareix al recular. No crec que sigui una visió inèdita aquesta 
foto, ben segur pot haver estat publicada en altres treballs que ara mateix desconec, però a mi em va 
impressionar.

El primer que penses en veure les imatges és d’una sensació d’impotència davant la força, 
l’embranzida, la fúria de la mar. Segons expliquen els vells pescadors, abans, ja fa anys, eren moltes 
més les llevantades que s’aixecaven en el decurs de l’any, més que no pas ara. Potser no tan fortes 
com la de les imatges, però Déu n’hi do els maldecaps que devien portar. I fent cas de les seves 
explicacions, en una altra vessant, això semblaria justificar en part el fet de tanta aportació de sorra 
a la platja de Sa Riera, ja que diuen que en una llevantada, quan aquesta recula l’aigua s’emporta 
sorra en el seu moviment giratori, és a dir, l’aigua espetegava de ple cap a la Cala del Rei i retornava 
girant cap es Port des Pi. De ser així, si hi ha menys llevantades, hi ha menys extracció de la sorra 
que aporten altres corrents. Bé, no sóc expert en el tema i no tinc arguments per justificar-ho, però si 
més no, és el que he sentit.

Seguint amb la casa del Dr. Arruga, ben distrets devien d’estar per recompondre tot el que l’aigua al 
bellugar-se lliurement amb tanta força, devia malmetre, tant a la casa com al jardí. Les imatges són 
impressionants, és ben bé una Costa Brava salvatge, una mar que imposa, que ens ve a dir qui és qui 
mana. És el seu signe d’identitat, encant i bellesa, tant en bonança com quan està enfurismat. 

- “Es Pedrís” n. 97, “Eliminem al 
màxim les barreres arquitectòniques”.
L’Eli, una amiga de la meva filla Laia, 
em va comentar que quan aparca al 
Sot d’en Ferrer (el lloc més proper a 
casa seva) li costa carregar amb el co-
txet i amb la filla. I em deia: “Si em 
costa a mi que sóc jove, m’imagino el 
que li deu costar a una persona més 
gran! I a més, tot i sent un dels més 
propers al centre, no el pot utilitzar 
cap persona amb disminució física.”

- “Es Pedrís” n. 117, “Llàstima”

Va ser a la plaça de l’Església, fet 
rotllana amb uns vilatans que comen-
taven irats el canvi de les escales de 
l’Ajuntament, que m’hi van fer fixar.
Algun escrit més llegireu, motivat 
per les observacions d’altres perso-

nes enamorats com jo de Begur i que 
creuen convenient fer-ho saber.

Acabarem llegint l’última estrofa d’un 
poema escrit per la Maria Marí i Marí:

Estimem el nostre poble
per estar tots ben units

respectem-nos uns als altres
i així sempre serem amics.



Els ràfecs pintats de Begur

Lluís Fullola i Pericot

Begur és una població que, malgrat les 
reformes arquitectòniques dels seus 
edificis que ha sofert en els últims 50 
anys, conserva encara una munió de 
cases antigues de pedra amb tots els 
seus elements arquitectònics origi-
nals: portals amb brancals i llindes de 
pedra esgrafiades, ràfecs amb teules 
pintades, façanes de pedra de Begur, 
finestres amb brancals i llindes de 
pedra, etc. Tots aquests elements són 
una mostra de l’art popular de segles 
passats que decoraven i ennoblien les 
senzilles edificacions de l’època. En 
aquests darrers 50 anys els propietaris 
no els han valorat prou i en les refor-
mes i rehabilitacions de les cases no 
s’han conservat o bé han quedat muti-
lats o tapats. La feina és, ara, donar a 
conèixer a la gent i posar en valor tots 
aquest elements de l’arquitectura po-
pular per tal de preservar tots els que 
queden.

En el cas que ens ocuparem ara, es 
conserven amb més o menys bon estat 
una seixantena d’edificis amb ràfecs 
pintats. Però, què es un ràfec pintat? 
Se’n diu ràfec a l’element constructiu 
que suporta la volada de la teulada res-
pecte de la façana i la seva finalitat és 
impedir que l’aigua de pluja incideixi 
directament i regalimi per les parets 
de pedra de la pròpia façana. El ràfec 
típic d’una casa de poble o masia és 
un escalonament de nivells de rajoles 
i teules cada un més sobresortit, de tal 
manera que la part superior vola i su-
porta la teulada. En trobem alguns de 
senzills, formats per una sola filada de 
teules sota la coberta, d’altres són mes 
complexos, formats per un conjunt de 
5 i més nivells de filades, en les quals 
es van alternant successivament les 
filades de rajoles i teules. La decora-
ció que hi veiem està en les mateixes 
rajoles planes i les teules que es po-
den observar des de baix. El dibuix 
més freqüent és una punxa per rajola 
o teula formada per un emblanquinat 
a vèrtex i vèrtex de la mateixa rajola.  
Ara bé, segons la inspiració del mestre 
d’obres, que era qui feia i pintava les 
rajoles, trobem que també es pintava 
amb grafismes vegetals, antropomor-
fs, o bé motius geomètrics o abstrac-
tes, a la part interior dels triangles de 
les punxes. També trobem molts casos 
en què es posa el nom del propietari 
de la casa, la seva professió i l’any de 
la seva construcció.

Actualment, a Begur, Son Moles i Es-
clanyà hem catalogat 62 cases amb 
ràfecs. Ara bé, més de la meitat estan 
en mal estat ja sigui per estar emblan-
quinats i tapats sota una capa de pin-
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tura, bé perquè han netejat la façana 
i han rascat les pintures del ràfec o 
bé per deteriorament de la teula per 
l’aigua de la pluja filtrada o també 
pels nius d’orenetes. La majoria dels 
ràfecs de Begur només tenen esgra-
fiat les punxes, però hi ha un petit 
percentatge que presenten grafismes 
abstractes, geomètrics o motius vege-
tals, com el magnífic exemple que hi 
ha a la casa del carrer de Vera n. 4 o 
a la casa situada al carrer de la Font 
Gran d’Esclanyà. Cal destacar, també, 
el ràfec amb punxes que té la teula-
da de l’església de Begur en la façana 
del carrer Boadella; i com exemple de 
ràfec esborrat en rehabilitar la façana 
tenim el mas amb torre de Can Pella i 
Forgas, que en la seva façana del ca-
rrer de Sant Pere hi trobem les tres úl-
times teules que encara presenten les 
punxes amb grafismes. Cal comentar 
que els dos carrers que presenten mes 
ràfecs pintats són el de Vera i el de 
Sant Antoni.  

Però, d’on ve aquest costum de pin-
tar els ràfecs i per què i quan es van 
començar a pintar? L’origen d’aquest 
costum és molt antic, de fet, l’hem de 
buscar en la integració dels artesans 
de ceràmica àrabs a la societat de la 
Corona d’Aragó, després de la con-
questa del País Valencià en la primera 
meitat del segle XIII per Jaume I. La 
ceràmica àrab, més complexa, acolo-
rida i refinada que la romano-visigòti-
ca dels cristians, va estendre la seva 
influència, ràpidament per tota la Co-
rona d’Aragó i per la resta de regnes 
de la Península Ibèrica. En els segles 
XIV i XV era costum decorar els pa-
laus dels senyors feudals amb peces 
de ceràmica pintada a paviments i 
parets. També s’embreaven unes rajo-
les de 30x30x4 cm pintades de blanc 
i amb grafismes heràldics col•locades 
entre l’entrebigat dels sostres dels pa-
laus. Aquestes peces, que se’n diuen 
socarrats, també s’utilitzaven per de-
corar els grans alers de la coberta dels 
palaus, suportats per les bigues de la 
pròpia coberta. Així mateix, a sota els 
balcons dels palaus també s’hi po-
saven socarrats per decorar. 

Amb el temps, aquestes decora-
cions passaren també a integrar-se a 
l’arquitectura més popular i més sen-
zilla. El costum de pintar la part in-
ferior de les teules d’un ràfec es va 
iniciar a València per influència dels 
artesans àrabs i tot seguit es va es-
tendre, ràpidament, per Catalunya i 
les Illes Balears. Les primeres teules 
decorades que es conserven estan ex-
posades al Museu de la Ceràmica de 
València i formaven part del ràfec 
d’una mesquita. Són de l’any 1511 i 

estan decorats amb sures coràniques i 
motius geomètrics.  Malgrat que tant 
a València com a les Illes la decoració 
és molt diversa i variada (fons blanc 
o sense fons amb grafismes vermells, 
blaus o negres) sense un propòsit de-
finit, a Catalunya tingué una connota-
ció molt més concreta i pragmàtica. A 
partir del segle XVII comencem a tro-
bar masies i cases de poble amb ràfecs 
decorats amb punxes. Quin és el mo-
tiu? Doncs que en l’ambient rural que 
dominava la societat d’aquells anys 
hi havia molta superstició i creences 
en bruixes i mals esperits, per tant el 
fet de tenir punxes esgrafiades en els 
ràfecs de la casa, feia que totes aques-
tes bèsties i mals auguris fossin fo-
ragitats. Aquesta creença s’estengué 
lentament per tot Catalunya al llarg 
del segle XVII, i no hi havia casa o 
masia que en fase construcció, el 
mestre d’obres, a petició del propie-

tari, hagués de decorar amb punxes 
les teules del ràfec. Begur, com molts 
altres pobles de Catalunya, experi-
mentà un creixement demogràfic molt 
important a partir del 1720 i, per tant, 
moltes cases noves a partir d’aquell 
any tenen ràfecs pintats. La decadèn-
cia i la desaparició d’aquest costum ve 
relacionada amb la industrialització a 
partir de la segona meitat del segle 
XIX i l’aparició de l’enllumenat elèc-
tric a finals d’aquell segle. La societat 
rural s’havia obert a noves formes de 
treballar i viure, més mecanitzades i 
amb més esperit comercial.

La intenció d’aquest escrit no és altra 
que informar a tots els propietaris de 
cases que els petits detalls decoratius 
de les cases velles tenen una història 
i un motiu de ser que  revaloritzen 
l’immoble si es conserven i rehabili-
ten correctament.

Ràfec amb punxes i grafismes de la casa situada al carrer de Vera n. 4

Ràfec amb punxes i decorat de la casa situada al carrer Font Gran d’Esclanyà
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Paula Badosa guanya
 el Roland Garros Júnior

La tennista begurenca Paula 
Badosa Gibert va guanyar el 
passat 6 de juny el prestigiós 
torneig Roland Garros. 

La Paula, de disset anys, va 
vèncer a la final la tennista 
russa Anna Kalinskanya per 
un doble 6-3.

III Marnaton a Begur

El 7 de juny es va celebrar la III Marnaton eDreams Begur. El recorregut 
per diverses cales i de la nostra vila va comptar amb la participació de 
més de 700 nedadors. En aquesta edició es va incloure una prova per a 
nens de 5 a 13 anys.

Els guanyadors van ser Esther Nuñez i Damián Blaum, de la travessia de 
7km, i Santi Pellejero i Arlet Oliveras de la prova de 3,5km.

VI Marxa Popular Puja i Baixa

Fotos: Carreras
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11è Campionat
 Line Dance de Country 

celebrat al local Polivalent d’Esclanyà

Diada de Sant Jordi

La diada de Sant Jordi es va iniciar el 22 
d’abril amb la revetlla a la biblioteca Sal-
vador Raurich. Olga Cercós va explicar lle-
gendes de pirates i es va fer el sorteig entre 
tots els participants del concurs d’enigmes. 
El 24 d’abril va haver-hi una sessió de con-
tes especial per als nens i nenes de la llar 
d’infants Ses Falugues.

El 23 d’abril les parades de llibres i roses es 
van establir a la plaça de la Vila i a la plaça 
Forgas. Al matí els alumnes de l’escola Doc-
tor Arruga van fer una lectura de poemes i a 
la tarda hi va haver una audició de sardanes 
a la plaça de la Vila amb la Cobla Baix Em-
pordà.

Ballada de sardanes i berenar
Coincidint amb la diada de Sant Jordi, els alumnes del curset infantil de 
sardanes van fer una ballada a la plaça de la Vila i un berenar popular.

Cursa de cambrers/es de Begur “Sant Pere Safata”

Fotos: Carreras
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Club Nàutic Sa Riera
Junta directiva
Amb il•lusió renovada la Junta Directiva del Club Nàutic Sa Riera ha 
preparat el conjunt d’accions a desenvolupar enguany, en aquest estiu 
de 2015, pensant a oferir a tots els socis i familiars, amics i veïns de 
Sa Riera i del poble de Begur en general, un recull d’activitats, tant de 
caire nàutic i esportiu, com és adient per la pròpia finalitat del Club, com 
de caire cultural, social i formatiu, especialment per a la mainada. Així 
doncs, els cursos formatius de vela per a la mainada que l’any passat 
van deixar tan bon regust, aquest any s’emprendran de nou durant els 
mesos de juliol i agost. Les inscripcions pels diferents cursos setmanals 
s’iniciaran a mitjans de juny. Al mateix temps s’organitzaran sortides a 
vela per familiars, bateigs de mar per a totes les edats, classes i tallers 
de mar.

Pels qui els agrada la pesca, tindrem una varietat de jornades en les quals 
podran demostrar les seves habilitats, coneixements, o sort, tot hi en-
caixa; en la pesca del curricà, del volantí o del besuc. La mainada també 
tindrà el seu espai, la seva pròpia jornada de pesca des de les roques. 
Totes les jornades estan programades pels mesos de juliol i agost, amb 
una especial cloenda de jornades a mitjans d’agost, quan s’entregaran 
els premis assolits. Acompanyant aquesta activitat es preveu fer alguna 
xerrada sobre coneixements inicials de pesca per animar els qui encara 
no en gaudeixen 

Les entranyables activitats benèfiques i socials també deixaran empre-
mta de nou aquest estiu des del Club Nàutic Sa Riera. Ja es començarà 
participant en la Marnaton que organitza l’Ajuntament de Begur, fent 
amb les embarcacions del Club l’acompanyament dels nedadors. El dia 
19 de juliol celebrarem la diada a benefici de l’Oncolliga de Girona, seu 
de Begur, el “Glop per la Vida”, en la que tot brindant amb una copa aju-
darem econòmicament aquesta Fundació. Aquest any tindrem el suport, 
si no hi ha res de nou, del Grup Teatral “Es Quinze” a qui ja des d’aquí 
agraïm la seva gentil col•laboració. I acabarem el 3 d’octubre amb la 
Oncotrail, amb l’avituallament al local social del Club.

Les de caire cultural començaran al juliol, amb la nova presentació al 
Club del llibre d’en Florià Pi i d’en Pere Rodríguez “La cuina casolana 
d’en Florià i na Maruja”; seguint a finals de juliol el sopar social del 
Club, obert a tothom, no sols a socis; i a mitjans d’agost tindrem una 
nova cantada d’havaneres amb el grup Port Bo, en un any especial pel 
grup per la celebració del seu 50è aniversari. I també a mitjans d’agost 
es preveu una conferència a la seu del Club sobre anècdotes del nostre 
mar, la nostra cala i entorn, a càrrec dels germans Pi.   

El local social romandrà a disposició durant els mesos de juliol i agost 
per albergar mostres artístiques, com ara l’exposició de dibuixos pre-
sentats al concurs de la samarreta de Sa Riera, o de pintures de dife-
rents artistes. Els interessats a exposar cal es posin en contacte amb la 
secretaria del Club per organitzar programa i dates. Finalment a l’inici 
de setembre, la festa ja esperada dels Indians, en la qual les barques del 
Club cuidaran de nou de recollir els Indians que arriben de terres llun-
yanes per desembarcar-los a la platja de Sa Riera. Confiem que aquest 
programa d’activitats preparat, com s’ha dit, amb tota la il•lusió, sigui 
del general grat. Us esperem a Sa Riera.

Presentació del llibre 
“La cuina casolana d’en Florià i na Maruja”

 El dissabte 9 de maig es va presentar a la sala de plens de l’Ajuntament de 
Begur el llibre “La cuina casolana d’en Florià i na Maruja” de Florià Pi i 
Romaní i Pere Rodríguez i Darnés. 

El llibre recull un seguit de receptes tradicionals basades essencialment en 
el peix, com ara la sarsuela o diversos tipus de suquets i d’arrossos. Al ma-
teix temps, gràcies a la seva experiència com a pescador, en Florià Pi ens 
explica les característiques de cada peix, la manera de pescar-los i alguna 
anècdota relacionada amb la seva feina. La presentació va anar a càrrec de 
Joan Ropero Civico, xef i restaurador. L’alcalde de Begur, Joan Català, va 
cloure l’acte.
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“Adrià, un torero català” 
del Grup de Teatru Es Quinze 

Fotos: Carreras
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lació amb tots els companys de l’escola, 
els més grans i petits. Hi ha molts detalls 
per exemplificar-ho, els grans s’ocupen 
dels petits a les sortides, als patis, els 
mestres som mestres de tots els alumnes, 
no només de la tutoria i dins una aula, 
en tot moment mentre són dins el recin-
te escolar. L’educació entesa com un tot 
i no només en el moment de “fer classe”. 
També el nombre d’alumnes per classe fa 
que l’acció d’ensenyament-aprenentatge 
sigui molt pròxima i més eficient. Aquest 
nombre reduït també propicia que la rela-
ció amb les famílies sigui un fet normal i 
habitual, el contacte quasi diari, aspecte 
que en altres escoles és difícil i complicat.
Els desavantatges podríem dir que són els 
recursos, motivat pel volum. El nombre 
d’alumnes per mestre és molt beneficiós 
però el nombre absolut fa que l’escola no 
pugui disposar d’altres professionals que 
disposen les escoles “grans”, però que as-
sumim com a normal i lògic, que suplim 
amb els avantatges que comentava fa un 
moment. També lligat a la mida, tenim 
una escola amb unes infraestructures a 
la “mida“, mai millor dit, sense gimnàs, 
sense aules específiques, però només és 
qüestió de buscar la millor combinació 
per aprofitar sempre tots els espais dis-
ponibles, tant a l’escola com al polivalent 
municipal que tenim força a prop i que 
sempre l’Ajuntament en reserva hores de 
funcionament per a nosaltres.

• Com valora la jornada compactada 
que es realitza a l’Olivar Vell?
Hi ha molts aspectes a valorar però per 
fer-ho curt crec que puc dir que bé. Els 
alumnes tenen un ritme de treball força 
constant durant tota la jornada, no hi ha el 
trencament del migdia; en els petits s’evita 
les endormiscades de tarda, l’absència 

dels que quedaven fent migdiada, o el ma-
lestar dels que venien amb el son trencat, 
i en els més grans s’evita les tardes pesa-
des que feia que el rendiment fos inferior. 
Segons comentaris dels més grans, els ha 
fet aprofitar l’estona que queda fins l’inici 
de les extraescolars (futbol, bàsquet...) 
per fer els deures i en arribar d’aquestes 
activitats no haver-hi de pensar.
Crec que també s’ha de valorar l’opinió 
de les famílies, impulsors de la deman-
da d’aquest horari, tasca que ha de fer el 
Departament d’Ensenyament aviat, junta-
ment amb el claustre de mestres, per això 
la valoració que en faig és totalment per-
sonal.

• Com veu l’actual situació de l’ensenya-
ment?
Estem en moments de canvi, canvi de mo-
del de societat, les noves tecnologies, les 
noves lleis, la necessitat que l’escola en-
senyi aspectes socials que mai ens havia 
pertocat i que feien les famílies, alimen-
tació, salut, civisme... ens encarreguen 
que ho fem les escoles i de vegades es fa 
feixuc per poder assumir tanta responsa-
bilitat. Pel contrari els alumnes tenen unes 
facilitats enormes per adquirir coneixe-
ments i fer feines “multitasques” que els 
adults ens costa més, també et fa veure 
l’educació del futur, amb canvis, però 
molt interessant.

• Digui’ns el millor i el pitjor de la seva 
feina.  
El millor és el contacte diari amb els 
alumnes, els moments més informals on 
et fan sentir part de la seva vida. El pitjor, 
la crítica gratuïta, sense saber rerefons, 
sense valorar tots els ingredients per pren-
dre unes o altres decisions, tan estratègi-
ques com del dia a dia. 

• Per què decideix dedicar-se a la do-
cència?
Ser mestre és una opció vocacional, i per 
vocacional que és no saps del cert quin és 
el moment que decideixes ser mestre. En 
arribar el moment crític de triar quins es-
tudis universitaris vols seguir, sorgeixen 
totes les opcions: les modes del moment, 
la facilitat per un tipus d’estudis i al final, 
per què no, ser mestre d’escola.

• Quan comença la seva relació amb 
l’escola l’Olivar Vell?
D’una manera molt normal i típica. Ets 
mestre interí i has de fer una llista de pos-
sibles llocs on t’agradaria treballar i tries 
els llocs més a prop del domicili. Un any 

em va tocar Esclanyà, puc dir que em tocà 
la loteria, i quan vaig poder escollir plaça 
definitiva, no vaig dubtar ni un moment. I 
així fa 8 anys.

• Des de quan n’és el director? 
Amb aquest curs que acaba, fa tres cur-
sos. Lligant una mica amb la pregunta an-
terior, t’impliques amb l’escola, te la fas 
teva, l’aprecies i arriba un moment que 
creus que pots fer un pas endavant i con-
tinuar la tasca dels anteriors equips direc-
tius, que van provocar que l’escola que et 
va acollir sigui la teva.

• Quins són els objectius i la línia de tre-
ball del seu equip directiu? 
Volem que l’escola no perdi l’essència 
del que és, una escola petita i de poble. 
A partir d’aquí volem que l’educació que 
rebin sigui molt relacional, relació amb 
tots els que formem l’escola, relació amb 
l’entorn, relació amb un aprenentatge vi-
vencial. Estem en temps de canvi, a la so-
cietat, que afecta tots els àmbits de relació 
i el que pretenem que l’escola sigui, des-
prés de la família, un dels seus referents, 
on se sentin segurs amb sí mateixos, que 
els motivarà a aprendre, que és bàsica-
ment el que s’ha de fer en una escola, però 
també a entendre i respectar els altres, que 
és una mostra de la societat actual.

• Quins creu que són els avantatges i els 
desavantatges de treballar en una esco-
la petita?
L’escola és petita, ara estem al voltant de 
75 alumnes, i un dels grans avantatges és 
la relació interpersonal. Els mestres som 
mestres de tots, no d’un grup en concret, 
l’educació és tan pròxima i coneixem tan 
bé els alumnes que això només pot ser 
positiu per a ells. Els alumnes tenen re-

Xavier Vilà,  
director de l’escola l’Olivar Vell d’Esclanyà 
Miquel Martín i Serra

SERVEI DE TRANSPORT 
A LES PLATGES ESTIU-2015 
El servei funcionarà del 19 de juny al 13 de setembre

HORARIS

 SORTIDA BEGUR SORTIDA SA RIERA

 10.00 10.15
 11.30 11.45
 12.00 12.15
 13.30 13.45
 16.00 16.15
 17.30 17.45
 18.00 18.15
 19.30 19.45
 20.00 20.15

Itinerari 1: 
BEGUR-SA RIERA

 SORTIDA BEGUR SORTIDA FORNELLS/
  AIGUABLAVA

 10.30 10.45
 12.30 12.45
 16.30 16.45
 18.30 18.45

Itinerari 2: 
BEGUR-FORNELLS/

AIGUABLAVA

Itinerari 1: 
Plaça Forgas – Font de Baix – Cruïlla de 
Circumval·lació – Càmping Maset – Platja 
de Sa Riera – Cruïlla de Circumval·lació 
– Arbreda – Plaça Forgas 

Itinerari 2:  
Plaça Forgas – Cruïlla carretera 
Aiguablava – Cruïlla Fornells – Platja 
d’Aiguablava – Fornells – Cruïlla Fornells 
– Cruïlla carretera Aiguablava – Plaça 
Forgas   

Itinerari 3: Plaça Forgas - Font de Baix -  
Sot d’en Ferrer – Platja de Sa Tuna – Sot 
d’en Ferrer Arbreda – Plaça Forgas

AJUNTAMENT 
DE BEGUR

 SORTIDA BEGUR SORTIDA SA TUNA

 11.00 11.15
 13.00 13.15
 17.00 17.15
 19.00 19.15

Itinerari 3: 
BEGUR-SA TUNA

PREU BITLLET:    
• Adults: 1 €
• Jubilats i nens fins a 16 anys: 
 0’50 € 
• Abonaments adults+de 20 viatges:      
   0’70 € (venda a l’Oficina de Turisme)
• Nens fins a 5 anys: Gratuït

Visita Begur!
Un poble amb:

història
comerç
gastronomia
esports
cultura
diversió

INFORMA’T A L’OFICINA DE TURISME:
Av. Onze de Setembre, 5 - 17255 Begur - Tel. +34 972 62 45  

turisme@begur.cat - www.visitbegur.com

AJUNTAMENT DE BEGUR
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME
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