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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

Jutjat de Pau
Av. Onze de setembre
(Galeries Casa Gran)
17255 Begur
Telèfon 972 624 060

Àrea de Cultura
Av. Onze de setembre (Galeries Casa Gran)
17255 BEGUR
Telèfon 972 624 155

Biblioteca Salvador Raurich
Carrer Bonaventura Carreras, 11
17255 Begur
Telèfon 972 624 305

Àrea de Promoció econòmica
i turisme – Oficina de Turisme
Av. Onze de setembre, 5
17255 BEGUR
Telèfon 972 624 520

Cinema Casino Cultural
Carrer Casino, 1
17255 Begur
Telèfon 972 622 959

Àrea de Promoció econòmica
i turisme – Borsa de treball
Av. Onze de setembre, 5 ·17255 Begur
Telèfon 972 624 520

Deixalleria Municipal
Camí de les Pedreres, 6
17255 Begur
Telèfon 606 54 23 84

Àrea de Serveis Socials / Assistent Social
Pl. de l’Església, 8
17255 Begur
Telèfon 972 624 020 – Ext. 117

Emissora Municipal – Ràdio Begur
Carrer Bonaventura Carreras, 11
17255 Begur
Telèfon 972 624 303

Policia Municipal
Carrer Francesc Forgas, 1 · 17255 Begur
Telèfon 972 624 200 · Fax 972 623 588
Correu electrònic: policialocal@begur.cat

Pavelló Municipal
Carrer Pavelló, 1
17255 Begur
Telèfon 972 623 484

Arxiu Històric Municipal
Carrer Bonaventura Carreras, 11
17255 Begur
Telèfon: 972 624 305

Casal de la Gent Gran
Av. Onze de setembre, 3
17255 Begur
Telèfon 972 626 002

Bombers
Carretera C-31 (Palafrugell-Pals)
17200 Palafrugell
Telèfon 112; 972 304 494

Local Polivalent – Casal d’Esclanyà
c. Perdiu, 1-3
17213 Esclanyà
Telèfon 972 300 795

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

Recaptació
(Consell Comarcal)
c. Ventura Sabater, 6
(Galeries Casa Gran)
17255 Begur
Telèfon 972 624 030

CAP Palafrugell
(Centre Atenció Primària)
c. Àngel Guimerà, 6
17200 Palafrugell
Telèfon 972 600 003; 972 610 607; 902 077 972

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

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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Un estiu intens
Aquest estiu ha estat intents en molts sentits en el dia a dia a la vila de Begur i Esclanyà. La Festa Major
ha estat un èxit de públic i d’activitats. El Festival de Música ens ha ofert concerts extraordinaris amb una
gran afluència de públic que fa pensar en un futur molt interesant per la continuïtat d’aquest festival. Com
a novetat, s’han organitzat tres concerts a la plaça Esteva i Cruañas, que han estat molt ben acollits. La voluntat pels propers anys és fer arribar el festival a Esclanyà i aprofitar el marc de l’església i la placeta per
fer un parell de concerts.
Voldria destacar l’esforç d’altres entitats i col•lectius que han organitzat diferents actes i concerts, el jazz
a Sa Tuna i Sa Riera, les havaneres de Fornells i Sa Riera, les festes dels 40, els balls a la plaça Forgas i la
plaça de la Vila. Totes aquestes activitats són molt importants com a motor dinamitzador turístic dels diferents espais de Begur. Així mateix, les visites guiades, les exposicions a les Escoles Velles, les activitats a
la biblioteca i el cinema aporten qualitat a l’oferta cultural de la vila.
I per tancar una temporada d’estiu intensa res millor que la Fira d’Indians. Enguany la temàtica ha estat
els mecenes i la seva obra a Begur. Aquests personatges van fer fortuna a Cuba i el seu retorn a Begur va
afavorir la construcció d’edificis públics com el Casino, l’Hospital, i altres, que van contribuir de forma
molt significativa al desenvolupament econòmic i cultural del poble. L’organització de la Fira ha apostat
per nous espais d’activitats, més aparcaments, i la voluntat de tendir en el futur a omplir de més contingut
cultural aquest esdeveniment. Un cop més, l’agraïment especial de l’Ajuntament a tots els grups, col•lectius
i associacions que han ajudat i col•laborat amb il•lusió i complicitat a fer possible l’èxit d’aquesta Fira. També m’agradaria agrair a tot el personal de l’Ajuntament la seva dedicació i professionalitat envers aquest
esdeveniment. L’any vinent, més i millor.
No vull acabar sense recordar que el dia 27 de setembre tenim una cita amb unes urnes que han de decidir
el nostre futur i els dels nostres fills i néts. Us animo a participar en aquesta festa de la democràcia i us
encoratjo a ser valents i pensar en el futur dels nostres fills i néts més que en el propi.
Us desitjo un bon final d’estiu i espero poder saludar-vos ben aviat.

Joan Manel Loureiro Vall
Alcalde
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la diada / informació municipal
Actes de l’Onze de Setembre

Com ja és tradicional els darrers anys, la Diada Nacional de Catalunya es
va iniciar el dijous 10 amb una trobada a la plaça de la Vila i una pujada
al Castell per tal d’hissar l’estelada.
El mateix divendres 11 de Setembre es va oferir una audició de sardanes
a càrrec de la cobla La Principal de Banyoles.

Crònica d’una mirada meridiana
ANC - Territorial de Begur-Esclanyà
Tres quarts de dotze del migdia de l’Onze de Setembre. Mentre esperem
els autobusos que ens duran cap a la Via Lliure, parlo amb els companys
de viatge. Hi ha il•lusió i fins i tot un cert neguit, el que se sent abans de
fer alguna cosa molt esperada i desitjada. Hi ha complicitat.
Un quart d’una. Ja són aquí. Hi pugem i ens posem en marxa amb alegria
i un somriure d’orella a orella.
Les dues. Arribem a la Meridiana. Dinem (alguns: entrepans, d’altres:
restaurant) i ens incorporem al gran riu de gent plena d’il•lusió, de raons
i d’esperança. A partir d’aquí tot va “in crescendo”, tot és emoció a flor
de pell i sentiments que som incapaços d’aturar: un nus al coll, una llàgrima que s’escapa... Tots a l’una!
Les set. Un altre cop al bus (l’organització ha estat perfecta i els conductors: genials). Estem contents i satisfets d’haver format part d’aquesta
onada blanca que el que vol és un món millor, una societat més justa i
un país més lliure.
Tot recordant el dia: les emocions, les cares d’il•lusió, la gran companyonia de tothom... Respiro a fons i em ve una flaire que m’acarona.

Vols treballar com a netejador/a dels
edificis municipals o bé a la brigada?
El 8 de setembre 2015 es van obrir les convocatòries per formar part de les Borses de Treball per
netejar els edificis municipals i per formar part de
la brigada municipal. Les contractacions seran de
caràcter temporal no permanent.
El termini per presentar la sol•licitud és a partir de
la publicació de les presents bases en el Tauler
d’Anuncis Municipal i a la pàgina web municipal.
Finalitzarà el dia 13 d’octubre, inclòs.
Les bases i el model d’instància es poden descarregar a www.begur.cat o bé recollir al Registre
d’Entrada o a l’Àrea de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament de Begur. Caldrà lliurar la sol•licitud i
la documentació que es detalla a les bases, al Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Begur.
Per qualsevol dubte, podeu adreçar-vos a l’Àrea de
Promoció Econòmica, Av. Onze de Setembre 5.

Fotos: ANC Begur-Esclanyà

breus
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Trini Neras guardonada amb la medalla d’honor del Parlament de Catalunya
La begurenca Trini Neras va ser guardonada el passat dimecres 9 de setembre amb la medalla d’honor del Parlament de Catalunya en categoria d’or per
ser una de les primeres vuit diputades de la història del parlamentarisme català. Trini Neras, que va ser diputada per CiU fins al setembre del 2003, va
recordar que “Cap de nosaltres no oblidarà mai el 10 abril de 1980, quan es va constituir el Parlament. Amb emoció, repreníem la nostra història. Creiem
que és un bon moment per donar les gràcies a les dones i els homes que van lluitar per recuperar la democràcia i les nostres llibertats. Fins llavors cap
dona no havia exercit de diputada al Parlament”.

Associació Cultural Cubanos en Catalunya
Recentment s’ha creat l’Associació Cultural Cubanos en Catalunya. Associació sense ànim de lucre que pretén
crear un espai de trobada per a tots els cubans o per aquells que se sentin propers a Cuba. Els seus principals fins són
proporcionar l’apropament i l’intercanvi entre les comunitats cubanes en les comunitats autònomes on ja existeixin,
a través de l’art, l’esport, l’activitat acadèmica,científica, empresarial i fraternal per difondre el millor de les senyes
d’identitat, entre d’altres propòsits.
La presentació oficial va ser el passat 1 de setembre en el Bar Musical La Bodeguita Del Medio, local on està inscrita
la subseu, amb l’actuació especial del grup musical Ajiako Cubano, que va aprofitar l’ocasió per dedicar un tema a
la nostra vila, “Torno a Begur”.

Desfilada de modes
Un any més es va celebrar la desfilada de modes en benefici de la Fundació Oncolliga de Girona i comarques a la plaça de la Vila. Enguany va tenir lloc el 19 de juny i
es van recaptar 8.276, 97€.

El conferenciant amb l’alcalde, el regidor de Cultura i el president de l’Assemblea Nacional Catalana de BegurEsclanyà

Foto: Carreras

Des de l’organització volem agrair a tothom la seva col•laboració, així com el suport d’entitats, comerços i de l’Ajuntament de Begur. També volem donar les gràcies a
Tiago Marc per la seva col•laboració desinteressada.
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grups polítics municipals
Al servei de la gent

Grup Municipal Junts x Begur-Esclanyà–ERC
Des del Grup Municipal Junts x Begur-Esclanyà–ERC comencem
aquesta nova legislatura amb la il•lusió d’encetar aquest camí després
d’anys sense representació a l’Ajuntament. El nostre objectiu és canviar
dinàmiques. I d’aquí neix l’actual pacte de Govern, ja que pensem que
és el que demandava una àmplia majoria de la població. Alhora volem
incidir de forma molt especial a apropar l’Ajuntament als nostres vilatans i intentar millorar la comunicació a través de tots aquells mitjans
que estan a la nostra disposició.
La participació ciutadana i la transparència són uns dels elements principals dels tres grups que formem l’equip de Govern, i no escatimarem esforços per tal que aquest compromís de legislatura es pugui dur a terme.
És per això que una de les primeres accions de Govern ha estat aprovar
el Reglament d’accés als mitjans públics de comunicació d’àmbit local.
Amb aquesta mesura tots els grups polítics que tenen representació al
Consistori tindran el seu espai per poder informar d’allò que creguin
més oportú.
El dia a dia durant l’estiu ha estat intens, però malgrat haver iniciat la
nostra tasca en plena voràgine estival, ja podem explicar-vos algunes
novetats que hem introduït des del nou Govern:

Reflexions de finals d’estiu

Bloc Municipal
Marià Renart
Mirant el Castell des de la plaça Forgas, demano un tallat mentre espero
els meus companys de partit i amics per fer-la petar una estona. Un restaurador de la plaça em diu:
–Felicitats pels Indians d’aquest any! Per fi s’han fet activitats aquí dalt,
i que bé que ens ha anat!
–I encara no fa cent dies que hi som! –diu l’Encarna, que acaba d’arribar.
–Home, és que s’han de notar els canvis! –comenta l’Eugeni somrient.
I és que és així, penso: encara no fa cent dies que estàvem negociant pel
pacte amb els qui ara són els nostres socis i companys de Govern.
Han estat dies de feina intensa, però amb l’energia inesgotable que ens
aporta la il•lusió que té tot l’equip. I és que aquests tres representants de
Bloc Municipal, l’Encarna García (regidora de Serveis Socials, Règim
Intern i Gent Gran), l’Eugeni Pibernat (regidor de Promoció Econòmica
i Turisme, Comunicació i Noves Tecnologies) i jo mateix com a 1r tinent
d’alcalde i regidor d’Obres i Serveis, Relacions Ciutadanes i Festes, treballem i pensem per tots els veïns, sense mirar ideologies. La nostra és
la ideologia de la feina ben feta!

- Major oferta de places d’aparcament

I la primera feina va ser aconseguir el pacte. Un pacte il•lusionant, amb
sacrificis personals, però pensant en un Govern estable i viable.
I ara que l’estiu ja ens ensenya el seu final, és moment de fer les primeres
valoracions i comencem a pensar en projectes per al proper any. Tenim
un programa que complir amb els electors.

- Col•laboració de AVPC (protecció civil) de Palafrugell i la Bisbal
d’Empordà amb previsió de futura creació de grup de protecció civil
propi

Estem satisfets, i ho veig a la cara dels meus companys.
–Som-hi, nois, que no ha estat res! –els dic mentre trec una llibreta per
anotar els propers projectes i actuacions.

- Acord amb Pals i Regencós per dotar-nos d’un servei de transport adaptat amb col•laboració de la Creu Roja per portar gent gran amb mobilitat
reduïda a visites mèdiques a l’Hospital de Palamós i ABS de Palafrugell

La feina continua. Només acabem de començar: de moment, aquest és
el primer “Es Pedrís Llarg” en el qual podrem escriure tots: partits al govern i partits a l’oposició. I aquest és un primer pas d’un ambient diferent
a Begur, de més concòrdia, de més diàleg entre tots els que formem part
d’aquest poble.

- Nous espais a la Fira d’Indians

- Acord amb l’Ajuntament de Pals per posar a disposició un transport
diari per tots aquells ciutadans que tinguin plaça a l’Hospital de Dia de
Palafrugell
- Canvi de la gespa del camp de futbol i reciclatge de l’antiga, aprofitantla per millorar espais d’esbarjo de les escoles Dr. Arruga i Olivar Vell.
- Primers contactes per poder ampliar serveis i així augmentar la ràtio
dels nens de la llar d’infants Ses Falugues de cara al curs 2016-201
- Circular informant de la disponibilitat de la revista municipal
“Es Pedrís Llarg”, així com d’ altres mitjans de comunicació a través de la
xarxa: Web, Facebook i Twiter
Aquestes són algunes de les accions que ja hem dut a terme, però serà a
partir de l’aprovació dels nous pressupostos quan es veurà reflectida la
planificació de les diferents àrees
Desitgem que aquesta il•lusió i ganes de treballar sigui una aportació
positiva de la qual pugueu beneficiar-vos tots vosaltres.

I aquesta concòrdia, aquest diàleg, és el que trobem també entre les tres
formacions que formem el govern actual, i entre les persones que treballem colze a colze i dia a dia des de l’Ajuntament. L’alcalde, en Joan
Loureiro, ha fet molt fàcil aquesta entesa, aportant la seva experiència
de govern. El meu agraïment personal envers la seva persona, per fer-ho
possible i per la confiança dipositada en el meu equip i en mi mateix.
–Ho tenim tot a punt per Begur Sotaigua! –em comenta un efectiu Eugeni.
–Anem, que aquesta tarda tenim Junta! –diu l’Encarna, sempre responsable i ordenada.
Com passen de ràpid els dies, penso. Acabem de passar els Indians i no
ens n’adonarem que ja estarem llegint aquest escrit al proper número
d’ “Es Pedrís Llarg”.
–Anem, nois! –els dic mentre tanco la llibreta i m’aixeco de la taula...
Feliç temps de tardor a tots!

grups polítics municipals
El nostre compromís

Grup Municipal del PSC de Begur i Esclanyà
Dèiem en el nostre programa en l’apartat de Bon govern: S’ha acabat
que les decisions que afecten tothom, siguin preses a porta tancada per
uns pocs. Portes obertes i parets de vidre. Cal canviar les regles de joc i
obrir la participació política als ciutadans. Ja no es governa per als ciutadans sinó amb els ciutadans. Creiem que el bon govern té com a objectiu
principal la millora democràtica i el progrés social. I entre moltes altres
mesures proposàvem:
• Espai per a totes les veus, inclòs els grups de l’oposició, en els mitjans
de comunicació municipals (“Es Pedrís Llarg” i Ràdio Begur).
Feina feta! Enhorabona a l’equip de govern per la resolució presa de
compartir tots els mitjans amb tots els grups municipals, inclòs el grup
de l’oposició. Total, una lliçó. Tota una reparació. Tornem a la posició
que vàrem iniciar amb el govern municipal socialista ja fa anys.
Aquest espai el farem servir per valorar la feina feta com a equip de govern i per part de la nostra regidoria, per donar comptes més enllà de les
explicacions institucionals. També ens ha de servir des del grup municipal per recordar els compromisos amb la ciutadania, per vigilar l’acció
de govern i per suggerir allò que recollim directament de la ciutadania.
La primera cosa que volem expressar és la felicitació a tot el govern per
la feina intensa que està portant a terme en aquests mesos d’assumpció
de responsabilitats i de traspàs de govern. Ens hem posat a treballar i
això ja s’ha notat en el poble!
Dit això volem, des de el Grup Municipal del PSC, fer una reflexió en
veu alta per tenir-la en compte com a govern municipal. Passat aquest
període de presa de possessió de les noves responsabilitats i la temporada d’estiu, hem de fer una aturada per aixecar el cap i mirar lluny, mirar a
l’horitzó del mandat de quatre anys i planificar el que farem, què és més
important i prioritari per Begur en els propers anys. Si no fem això, a tot
el que podem aspirar és a ser uns bons gestors de la cosa pública però
passarà el mandat sense canviar de veritat res.
Per fer-ho bé no hem d’inventar-nos res. Ho tenim escrit. Tenim els programes electorals dels tres grups que conformen l’equip de govern. Hem
de sumar les bones idees de tots tres i convertir els programes electorals
en un programa de govern.
Aquest programa ha de ser el compromís clar enfront de la ciutadania,
del qual haurem de donar explicacions al final del mandat i pel qual ens
hauran de valorar en les properes eleccions. Perquè aquest programa de
govern sigui una veritable eina de gestió caldrà que disposi d’objectius
estratègics i objectius operatius que els treballadors municipals puguin
gestionar. Tots aquests objectius han d’estar ben formulats, han de tenir
indicadors de mesura per poder valorar el seu assoliment, pressupost
assignat i responsables de la seva execució.
Només així podrem transformar de veritat allò amb què ens comprometíem en els nostres programes i rendir comptes amb als ciutadans.
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Esquerra de Begur no va voler
governar amb Convergència

Joan Català Pagès
Portaveu del Grup municipal de CIU
En honor a la veritat va ser i va anar així.
Un cop coneguts els resultats electorals del 24 de maig, corresponia a
Convergència, en la seva condició de llista més votada (207 vots més
que el Bloc i 216 més que ERC), iniciar converses per obtenir una majoria de govern.
Descartat des d’un bon principi el pacte de Convergència amb el Bloc,
motivat pels antecedents d’una oposició destructiva i del perfil del seu
cap de llista, l’opció de Convergència era el pacte de govern amb Esquerra.
I és així com el dimarts 2 de juny, a les 11 del matí al despatx d’alcaldia,
en la meva condició de cap de llista de CIU vaig fer saber als 3 regidors
electes d’Esquerra la voluntat d’acordar un pacte nacionalista pel govern
de Begur. La resposta en aquell moment fou que es valoraria en una imminent assemblea local d’ERC.
Malauradament, malgrat la nostra insistència, Esquerra no va donar cap
resposta fins 9 dies després, el dijous 11 de juny, 48 h. abans de la constitució del nou Consistori. La resposta va ser de negativa a pactar amb
Convergència i alhora mantenir oberta l’opció del pacte amb el Bloc
Mpal. De fet, després hem conegut que el pacte ERC-Bloc feia dies,
probablement setmanes, que es negociava discretament en una coneguda
finca del carrer Bonaventura Carreras.
És així com a la 1 de la matinada del divendres12, via missatge de mòbil,
em fan saber que poques hores després es signarà el pacte Bloc + ERC
+ PSC. Sincerament, no calia tanta premeditació ni nocturnitat, ja que
des de la mateixa nit electoral se sabia amb claredat el posicionament de
Convergència.
Tal com vaig dir en l’acte final de campanya, Convergència no feia prou
guanyant les eleccions municipals, si es perdia la majoria hi hauria pacte
contra nosaltres. Tal dit tal fet, així ha estat, tots contra Convergència!
Convergència exercirà una oposició exigent i constructiva. El nou govern ha de passar de les bones paraules als fets, i de moment no anem
gaire bé. No són símptomes de bon govern desfer per desfer coses ja
fetes, sense donar alternatives, com ha estat el cas del petit parc infantil
a la plaça Esteva i Cruañas; o voler fer passar per aparcament una minipista forestal pels volts del cementiri que no compleix les més mínimes
condicions de seguretat (1a. Alcaldada del Tinent d’Alcalde); tampoc
és bon presagi que des del govern es qualifiqui públicament de “fira del
mojito” a la Fira d’Indians, faltant al respecte a l’esforç de molta gent, de
fet del poble sencer i també de l’actual Alcalde, per tenir una Fira d’èxit.
Finalment, vull agrair als veïns i veïnes de Begur i Esclanyà el suport
electoral rebut, i a tots felicitar-los per la seva participació democràtica.
Només em queda dir als militants i simpatitzants d’Esquerra de Begur
que la proposta feta per Convergència el dia 2 de juny per a un govern
nacionalista es manté i es mantindrà durant tot el mandat. Ells han decidit, i si volen poden tornar-ho a fer.
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fira indians - cultura
Exposició “Indians i filantrops”

Del 28 d’agost al 6 de setembre es va poder visitar a la sala municipal de les Escoles Velles l’exposició “Indians i filantrops. Altruistes o vanitosos?”,
produïda per l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Begur i amb el guió i la coordinació de l’historiador Jordi Turró.
L’exposició mostrava els principals llegats en el camp de l’educació, la sanitat, la cultura i el progrés econòmic d’alguns municipis indians catalans.

Fotos: Carreras

En el cas de Begur, algunes de les obres més destacades dels indians van ser el Casino Cultural i l’hospital de Sant Carles, així com la inversió que van
realitzar en la indústria del suro i del corall i en la reconstrucció de l’ermita de Sant Ramon.

La regidora de Cultura, Jordi Turró, l’alcalde i el tècnic de Cultura

Exposició “Indians i filantrops”

Activitats culturals de la Fira d’Indians
La Fira d’Indians evoca la relació històrica entre
Begur i Cuba, entre el nostre poble i els “americanos”, tal com eren coneguts aquells que havien fet fortuna a l’altra banda de l’oceà. És per
això que la Fira vol promoure el coneixement
d’aquest fet històric tan decisiu per a la nostra
vila. Així, doncs, les activitats culturals esdevenen el nucli de la Fira: exposicions, conferències,
cinema, presentacions, visites guiades, trobades
de la Xarxa de Municipis Indians, etc. i es complementen amb activitats lúdiques que ajuden a
difondre aquest període de la nostra història i la
seva incidència en l’arquitectura, la gastronomia
o la cultura.
Per tal de donar a conèixer aquest món indià, es
van organitzar dues conferències per al dissabte
i dues més per al diumenge, a l’entorn del mecenatge i l’obra social dels indians.
L’historiador Joan Domènech i la regidora de Cultura

Públic assistent a les conferències

El dissabte, a la sala de plens, Joan Domènech,
historiador lloretenc, va destacar el ric i divers
llegat dels indians a tot Catalunya i la manera
com van influir en el progrés social, econòmic i
cultural del nostre país.

Fotos: Carreras

Per la seva banda, el també historiador Jordi
Turró van aplegar la seves conferències del diumenge sota el títol de “El mecenatge dels indians
a Begur i Catalunya”. Turró va destacar la doble
vessant de l’obra dels indians: la filantropia però
també l’afany d’ostentació i el desig de ser recordats per les seves obres.
Visita guiada al patrimoni indià de Begur

fira d’indians - divendres
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XII Fira d’Indians

Vista a l’exposició “Indians i filantrops” per part de les autoritats

Inauguració de la XII Fira d’Indians

Ambient al centre de la vila des de la plaça dels Indians

Actuació de las Cubanit@s de Begur

Actuació de Carlos Caro y su Sabor Cubano a la plaça Esteva i Cruañas

Actuació musical a la plaça dels Indians

Fotos: Carreras

Inauguració de la XII Fira d’Indians
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fira indians - dissabte

El grup de Teatru Es Quinze i el grup Ajiako

Taller de demostració del vidrier

Masterclass de zumba latina organitzat per Mari Carmen Tejada

Decoració a la plaça de l’Església

Fotos: Carreras

Arribada de l’indià Pere Coll i Rigau a Sa Riera

fira indians - diumenge
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Actuació musical a la plaça dels Indians

Esquetx del grup de Teatru Es Quinze

Actuació d’Indira Ferrer-Morató i Antoni Mas al pati de les Escoles Velles

Parc infantil amb jocs ambulants

Fotos: Carreras

Actuació de las Chicas de la Habana

Cuentacuentos “La casita de Lucrecia” a la plaça de la Vila
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fira indians
Concurs Instagram

Al llarg d’aquesta XII Fira d’Indians any es va convocar un Concurs de Fotografia d’Instagram. Després de valorar les més de 400 fotos presentades, el
jurat va triar aquestes dues:

Segon premi, Albert Roca Noguer

Primer premi, Concepció Vergel

Programació especial de Ràdio Begur
Un any més Ràdio Begur va fer un exhaustiu seguiment de la Fira d’Indians. Enguany la programació especial es va fer en
col•laboració amb Ràdio Capital, des d’una
nova ubicació, al costat de la font de la plaça
de la Vila, cosa que va afavorir el contacte
amb la gent i va facilitar la tasca dels locutors i entrevistadors.
Pere Molina i Marc Clapés, de Ràdio Begur,
juntament amb l’equip de Ràdio Capital,
van retransmetre en directe la inauguració
de la XII Fira d’Indians i també l’arribada
de l’indià a Sa Riera, alhora que van fer
un repàs i seguiment de totes les activitats
culturals i lúdiques del cap de setmana. A
banda de la música cubana, el programa va
oferir a tots els oients petits esbossos de la
història indiana de Begur, la seva cultura,
arquitectura, etc.

Públic seguint la retransmissió de Ràdio Begur

El nou emplaçament de l’emissora

Cal destacar les entrevistes que es van fer a
peu de carrer, a persones que participaven
en la Fira o que hi acudien com a visitants.
També es va parlar amb l’alcalde de Begur,
Joan Loureiro, i amb els regidors Eugeni Pibernat, Martí Aldrich i Marià Renart perquè
valoressin el desenvolupament dels actes.

Entrevista a Marc Carreras, president de l’Associació de Comerç i Turisme

Fotos: Radio Capital

La cantant Lucrecia també va passar pels
micros de l’emissora, així com el president
de l’Associació de Comerç i Turisme, Marc
Carreras, i els conferenciants Jordi Turró i
Joan Domènech, entre d’altres convidats.
En plena feina

Entrevista al regidor de Seguretat Ciutadana, Martí Aldrich

opinió
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Textos d’opinió i articles de la revista municipal Es Pedrís Llarg
• La secció d’OPINIÓ d’aquesta revista està oberta a qualsevol veí de Begur i Esclanyà.
• Cal que ens envieu els vostres escrits a cultura@begur.cat amb un màxim de 1.000 caràcters.
• Es Pedrís Llarg es reserva el dret de publicar aquells escrits que cregui més oportuns.
• Pel que fa als articles de tema cultural, històric, etc. s’hauran de consensuar prèviament amb la revista,
sempre en funció de l’interès i l’espai disponible.

Es teu poble. Les campanes i les hores
Joan Pi i Ventós

“Es teu poble”, Begur, té una tarannà
molt arrelat. Les seves tradicions són
un patrimoni molt volgut. Dic volgut
en un sentit d’àmplia acceptació.
Les tradicions s’estimen, es respecten
i és del tot impensable que es puguin
deixar de banda. Les campanes, en
èpoques que els mitjans de comunicació eren escassos, tenien un valor
inqüestionable. Eren la “veu des poble”. Els seus tocs singulars i ben diferenciats comunicaven a tothom una
situació de caire informatiu d’interès
general. “Toquen a mort”. “Toquen a
missa o ofici”. “Toquen a peix”...

ser. Malgrat tot, el campanar amb el
seu rellotge encara és el símbol més
característic de tots els nostres pobles.
Quan ens imaginem Begur, tancant els
ulls, veiem es castell i es campanar. I

des poble que, i a l’hora que sigui, si
no es té l’acompanyament del so del
rellotge des campanar hom es troba
com orfe d’alguna cosa que sempre
ha tingut al costat. I el toc de les ho-

“Begur, abans de la nostra guerra civil, era de les viles on les campanes
eren de les millors de la comarca.
Aquella sonoritat tan penetrant com
personalíssima, calava bé en els seus
habitants. N’hi havia tres al campanar: la grossa, la mitjana i la petita;
totes elles amb una missió definida.
Quan es tractava de tocar a morts
calia fer voleiar les dues més grosses.
Això feia ésser necessari que fossin
més d’una persona per tal tasca. Calia que hi fossin, almenys, dos homes,
aferrats cadascun a la seva corda i
estirant sense manies per poder-les
posar en vol. Començava a estirar el
de la mitjana i després el de la grossa.

El campaner era un professional molt
ben preparat per donar a conèixer la
notícia amb els seus tocs de campana o campanes ben diferenciats. Se
m’acut un detall prou important per
comentar-lo. Era el temps que a Begur es posaven les cadires de balca a
la porta de cada casa per fer xerrades
de tot tipus. Era allò de passar el rall.
O el sedàs. Era trobar “una romeguera
per fer petar la xerrada”. Totes elles
expressions de begurencs, bacanards
de soca rel, molt arrelades en el nostre
parlar de poble. Al que anava. Quan es
tocava a mort, tothom diferenciava si
el mort era un adult o un infant. I encara més, si era home o dona. L’avís, a
través de les campanades, era una manera de participar en una relació personal del tot indispensable i solidària.
A Begur es vivia la relació com si es
tractés d’una gran família. Es coneixia
tot de tots, tant els condicionants positius com els negatius (les xafarderies o
“el saps aquell o aquella...”). Els nous
mitjans de comunicació han representat un canvi radical en la manera de
viure. No cal dir que avui s’assimila
el vianant, per exemple, amb “persona més mòbil”. Les campanes han
passat a millor vida. No tenen raó de

que, per sentit comú, si algú ve nou
en un determinat lloc (comunitat de
veïns, carrer, poble...) ha d’estar assabentat de les normes de convivència
o d’arrelament que hi existeixen. No
cal dir que l’argument que el so de
les campanes, sí, parlo de nit, pot determinar que una persona sofreixi insomni. Més impacte i negatiu el causen les fresses dels cotxes o motos,
per exemple, i a ningú se li pot ocórrer
de privar-ne la circulació de les 12 de
la nit fins a les 8 del matí. Ah!, i es diu,
també de forma col•loquial, que “qui
no vulgui pols que no vagi a l’era”. I
una nota de sabor històric:

el rellotge sí que té la seva incidència
ciutadana de plena actualitat.
El so del toc de les hores està tan posat dins la gent d’una gran majoria

res no ha de tenir cap mena de franja horària. S’entén poc i no s’admet
allò que “de fora vingueren i de casa
ens tragueren”. Resulta molt evident

Tocar a mort amb les dues campanes
era tan penetrant, tan íntim, que el
més insensible, en aquells moments,
no sentís un pietós record per al finat.
Per a la quitxalla era cosa que ens
cridava l’atenció el toc de les campanes, i si ens vagava corríem cap al
campanar amb la intenció d’ajudar
els homes que segurament no hi posarien cap impediment”.
I si queda algun gall que no canti de
matinada, no fos cas que li fotessin el
“coll a terra”.
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De contes, històries, faules... singulars de Begur
Pere Rodríguez i Darnés

No sols és divertit sinó captivant,
sentir explicar anècdotes del poble,
de la seva peculiar gent, protagonitzades per personatges de velles generacions. I si això es presenta estant
de xefla amb bons amics i si és en el
marc d’un bon àpat, encara es gaudeix
més de l’entretinguda estona, sens
cap mena de dubte. Fins i tot algú pot
arribar a pensar que són faules, però
quelcom de cert hi deu haver en les
singulars històries que s’expliquen de
generació en generació, ben segur que
escoltades moltes d’elles asseguts ens
els escons a la vora de la llar. N’hi ha
que són realment gracioses, que fan
brollar rialles i això és el que em va
passar en un dinar amb la família Carreras Soler, quan varen sortir a la taula fets succeïts en altra època per un
singular i entranyable personatge del
poble, com fou en Quimet Mato.
Diria que han de ser prou conegudes
aquestes anècdotes per la gent de Begur, però permeteu-me que les faci
sortir de nou, un parell d’elles, perquè
m’han encisat, i tal como en Dito les
va exposar rere haver-les escoltat a en
Pere Silvestre a can Paco Dolz.

Començà tot seriós: “Abans de tot us
posaré en situació. Es Mato’s eren una
família d’aquí de Begur, es pare i seus
fills, en Quimet, en Joanet, en Pere...
Llavors vivien al carrer d’es Castell.
Bé, de qui parlem és d’en Quimet, el
pare d’en Joan Garsa, i manava un
ramat de cabres. S’apropaven festes
assenyalades i en Quimet, collons, no
tenia un duro i només rumiava, “Osti,
com m’ho fotré!” Es veu que ho va
comentar amb algun amic, qui li va
dir “Cony, no tens un ramat tu? No
tens cabrits o xais?” “Sí, tinc cabrits”
“Bueno, doncs rifa’n” “Osti, potser sí
tens raó. Bueno, faré una rifa i rifaré
un parell de cabrits” “Però has de posar un anunci a plaça perquè la gent
ho sàpiga!” I sí, hi va fotre un anunci.
Va agafar una pissarra i la va penjar
allà a plaça, i en lloc de penjar-la horitzontal la va penjar vertical i amb la
lletra que fotia li faltava pissarra. Primera ratlla “searri” i se li acaba sa pissarra; segona línia, a sota, “fandosca”,
tercera ratlla “britsden” i ho va rematar amb el seu nom. Posant-li una certa dosi d’imaginació al tema, se m’ha
acudit presentar una imatge de com
podia haver quedat la pissarra.

Seguí en Dito amb la segona.“En Quimet va estar a l’Àfrica, a la guerra del
Marroc i li van concedir una medalla,
es veu que va ser un heroi, no per una
acció de combat sinó diuen que per
salvar un militar d’alta graduació.
Tornant a Begur al cap d’uns quants
anys, arribà a plaça i el primer que
diu al baixar de la Sarfa fou, “Donde
está mi casa” Feia tres anys que esta-

va fora i ja no se’n recordava ni d’on
vivia ni de parlar català. Pujant cap a
casa seu veié que el seu pare el venia a
rebre i el cridà, “No bajéis padre, que
ya subo”; altra frase lapidària.
Passava el temps vivint tots junts,
pare i germans i quan parlaven entre
família, el pare els deia “Calleu nois
que en Quimet parla”. Era l’heroi de
la família i fins i tot arribà un moment
que els germans estaven una mica picats perquè semblava que en Quimet
agafava tot el protagonisme, de tal
forma que el pare va organitzar una
reunió amb els fills i els va dir, “¿Què
us sembla si a en Quimet, que ha estat
a la guerra, tant de temps fora i que
parla castellà, el fem cap de la família?” “Bé, però ho hauríem de rumiar”
van respondre. I s’ho van rumiar, què
opines tu, què opina l’altre... fins que
en Pere va dir: “Bueno, estic d’acord.
Que mani; si ha de manar que mani.
Ara, però, amb una condició. Ha
d’anar vestit de militar i portar sa
medalla”.
Entranyables anècdotes sens dubte,
del tarannà d’uns personatges que formen part de la història de Begur.

La gent de Begur: el Dr. Joan Figueras
Ponç Feliu

Quan fa temps que la convivència de
un poble petit com Begur ha portat a
tenir idea de la totalitat de la gent que
hi vivim, és molt normal conèixer personalment cada habitant, fins i tot amb
les seves particularitats. Per als que
vivim aquí permanentment, tothom
coneix tothom i pensant amb els que
sempre som els mateixos, ja podem
saber el seu caràcter i la seva manera
de ser.
Al repassar la premsa diària i dins les
pàgines 4 i 5 del periòdic “El PuntAvui”, del 8 de juliol proppassat,
sorprenentment i amb gran goig hem
llegit el següent titular: “Operació
pionera a l’hospital Josep Trueta de
Girona, en un malalt de càncer de
pàncrees. Un equip multidisciplinari de l’hospital Josep Trueta ha dut a
terme amb èxit una operació pionera
dins l’Estat espanyol, a un pacient
afectat d’un càncer de pàncrees en un
estat molt avançat. La ciència havia
donat un termini de vida al pacient
de sis mesos, al tractar-se d’un cas

de càncer inextirpable; s’estava dins
l’esdeveniment de càncer dels més
agressius que poden presentar-se. Es
tractava d’un fet que ja havia estat
operat en diferents centres sanitaris,
on no pogueren aconseguir extirpar
aquest tumor davant les grans dificultats que presentava el cas. És la primera intervenció que es practica en tot
l’estat, davant unes característiques
tan extremes. Un equip d’una quinzena de professionals ha participat
en el procés, on ha estat al capdavant
l’eminent doctor Joan Figueras”.
A la nostra població, el Dr. Joan Figueras és un conegut begurenc que pots
veure poques vegades fent tertúlia
per el carrer, amb excepció d’aquelles
ocasions que aprofita per ballar alguna sardana els dissabtes d’estiu a la nit
i en poques ocasions més. És persona
que el seu conviure és molt casolà, encara que vingut el moment oportú, li
agrada la conversa, ja que amb certa
limitació i emprant un to de veu molt
suau, per temor a ofendre a algú; en

el curs del seu tarannà, sembla que té
por d’interferir la xerrada que està establerta, o bé de tallar el dir dels altres
tertulians. És evident que dins certes
ocasions, la cultura queda demostrada
per ella sola, en la majoria de persones.
Al conèixer una persona com el Dr.
Figueras, és possible que no puguis
descobrir la intel•ligència professional
que amaga la seva figura, encara que
podries intuir-lo en el cas que acaba
de aparèixer a la premsa, ja que no és
l’únic dins la seva tasca professional
en ell, ni molt menys. Els begurencs
podem estar orgullosos de tenir un
vilatà d’una vàlua personal i sobretot
professional com la del Dr. Figueras,
felicitant-lo pels èxits professionals
que ha obtingut en la seva carrera. La
notícia que acabem d’exposar és una
d’aquelles que colpeja fort el sentiment humà de totes les persones, solament hem de mirar de la forma que
la premsa ha recalcat aquesta feta com
un gran gest altruista.

Amb la nostra sensació, volem fer homenatge a una persona molt especial,
que obrant amb tota normalitat professional, ha aconseguit el benestar
a moltes persones a qui el transcurs
de la vida els havia posat amb series
dificultats de salut. Enhorabona al Dr.
Joan Figueras.

opinió
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Estela Mascort Marquès
Nascuda a Consolación del Sur el 21 de març de 1914
M. Núria Tortras

L’avi Joan Marquès, que viu a Begur,
embarca amb el seu pare (que ja tenia
tractes a Cuba), cap a l’illa. Suporten
un temporal fortíssim i quan arriben a
Cuba, en Joan té clar que s’hi queda
i el seu pare torna sol. Fa tota mena
de feines i s’ajunta amb una cubana
amb qui té 7 o 8 fills. Arriba temps de
guerra i lluita a favor d’Espanya. Com
que els homes tardaven molt a tornar
a casa, la cubana mare dels seus fills
s’ajunta amb un altre home amb qui
té un fill. En saber que en Joan torna a casa, la cubana, per por, se’n va
amb el segon home i el fill em comú,
i abandona els fills d’en Joan. Es casa
amb una altra cubana, Mercedes Herrera Ferro, que es fa càrrec dels fills
d’en Joan i de la filla que tenen em
comú, Maria Marquès Herrera.

la vida.
En Francisco, pare de l’Estela,
s’enyorava i volia tornar a Begur, de
manera que la família incloïen Mercedes la mare de la Maria, que està
embarassada de l’Ofèlia, i embarquen
cap a Catalunya. Els esperava una navegació de com a mínim un mes. Durant aquest temps l’Elio es posa malat
i el traslladen a l’hospital del vaixell.
Pateixen un temporal tan fort que perden motors i van a la deriva fins que
arriben a les costes del nord d’Àfrica.

quarantena. A la ciutat, s’hostatgen
en un hotel. Al matí següent quan
arriben al vaixell per saber com està
l’Elio, els diuen que és mort i enterrat, es queden desconsolats. Deixen
la ciutat camí cap a Begur, per viure
a la casa pairal de l’avi Marquès al
carrer Clos i Pujol. Allà hi viu l’àvia
Dolors Marquès (Dolores). Francisco decideix comprar el mas Forgas,
però no per anar-hi a viure, sinó per
poder cultivar l’horta i tenir els seus
propis vegetals, ja que era vegetarià.
La mare de l’Estela, Maria, té un xoc

A Begur arriba l’època de l’empobriment. L’arribada de la fil•lo-xera que
acaba amb les vinyes i la posterior
destrucció de la fàbrica de taps Forgas
per un incendi, compromet el futur
dels vilatans, de manera que Francisco
Mascort Marquès, amb 25 anys, decideix anar a Cuba a casa del seu oncle
Joan Marquès. Persona intel•ligent
i culta, escultor i col•laborador dels
diaris (Estela recorda a Begur rebre
sovint les visites d’en Joan Pericot,
Josep Pla i altres intel•lectuals), organitzen negoci de majorista de queviures. Es casa amb la seva cosina Maria
Marquès Herrera, que aleshores tenia
15 anys. Tenen tres fills, Elio, Estela
(la nostra protagonista) i Cèsar. Ella
recorda que arribaven els carros a casa
i sortien carregats de menjar. Recorda jugar amb els “negritos”, que venien a casa per protegir-se en dies de
tempesta. La casa familiar era gran i
sòlida, tot el contrari de les cases dels
nens. Jugaven plegats i ho recorda
amb il•lusió.
L’Estela no anava a escola, a casa venia un mestre a donar classe a la seva
mare, que si no s’hagués casat, li hauria agradat ser mestra. Ni l’Estela ni
la seva mare varen viure l’esclavitud,
però sí que havia sentit explicar que
n’havien tingut alguns. Recorda sentir
l’àvia Mercedes dir que quan va ser
l’hora de donar-los la llibertat, els homes varen dir: “Don Juan, ¿dónde vamos a estar mejor que aquí? ¡No tenemos donde ir!” I els va seguir acollint
fins que trobaren feina per guanyar-se

a Mont-ras on ja hi ha uns masovers
que cuiden del mas i dels camps, però
ell vol ampliar-lo amb una granja. No
sap gestionar-la i no funciona gaire
bé. Mentre són al mas l’Estela ja va
a l’escola a Mont-ras. A la granja, recorda les incubadores plenes d’ous
que s’havien d’anar tombant i té un
record que no oblidarà mai, el dia que
entra a l’estança, on el seu pare ha
deixat una gran pila de pollets acabats
de néixer.
El pare torna a tenir ganes de canviar,
ven el mas i compra una casa al carrer Concòrdia de Palafrugell i allà
l’Estela va a l’escola de les monges.
Al cap d’un temps, diu que ”les aigües del poble no són bones” i tornen
a Begur a la casa pairal on viu l’àvia.
I ja es quedaran al poble. L’Estela va
a l’escola de les monges ubicada al
camí de Mar i va creixent i vivint. Es
fa modista i amb 23 anys es casa amb
Alfredo Rodríguez Urios, l’any 1937.
Tenen dos fills, l’Estela i l’Alfredo.
L’Estela té una vida molt moguda, potser el fet de néixer a Cuba i
creuar l’Atlàntic tan menuda, la va
marcar per ser una viatgera? En una
etapa que són a Barcelona, es veuen
amb la necessitat de sortir-ne. Els
trens no funcionen, Begur està aïllat
i el matrimoni, amb ella embarassada de 9 mesos, embarca en el primer
vaixell que salpa que és de càrrega,
cap a Alacant. Aniran a Orihuela per
conèixer la família de l’Alfredo i allà
neix l’Estela. La mare Estela recorda
encara amb quin amor la varen tractar
la família del seu marit.
Són molt anys de vivències amb què
es podria escriure un llibre, aquí hi
ha un atrevit resum. Ha estat un plaer
parlar amb ella, mirant-la als seus ulls
d’un blau intens, amb una conversa
relaxant i entusiasta alhora.

Un cop rescatats, posen rumb a Barcelona. A la ciutat, desembarquen
amb gran tristesa, perquè es veuen
obligats a deixar l’Elio, que amb el
diagnòstic d’infecció ha de guardar

important amb la llengua, la cultura i agreujat perquè aleshores té 24
anys, un fill mort i tres vius, un d’ells
acabat de néixer, l’Ofèlia. Inquiet, el
pare de l’Estela compra Mas Forner

L’any 2014, en el seu aniversari, va
rebre l’homenatge del poble de Begur, com tants d’altres begurencs que
arriben a complir els 100 anys, amb
una gran diferència, és l’única begurenca nascuda a Cuba amb qui es pot
parlar.
Cada any, deixa la seva residència habitual de Manresa i ve a passar l’estiu
a Begur, un luxe poder-la retrobar.
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Soldats begurencs morts a la Guerra de Cuba (1896-1898)
Rosa M. Masana Ribas

Sovint quan parlem de Cuba ho fem
recordant l’aventura dels indians
que van tornar de l’illa sans i estalvis i amb diners, amb una fortuna
que els permeté poder-se construir
el clàssic habitatge colonial, casarse amb una noia jove i gaudir de les
coses que els oferia la vida. Tot i que
també alguns van tornar d’ultramar
decebuts i pobres com abans.
Però el drama més gran des de que
va esclatar la guerra de la Independència a l’illa de Cuba és que milers
de joves soldats de tota la península i
centenars de gironins d’una mitjana
de 24 anys hi perdessin la vida. Els
soldats cridats a files que pertanyien
a les classes socials acomodades van
poder evitar anar a la guerra pagant
una quantitat elevada de diners, era
l’anomenat “impost econòmic”, en
contraposició al de les famílies pobres que havien de pagar “impost de
sang”.
També hi havia qui anava a la lluita
en condició de voluntari i, si bé no
és el mateix, sabem que la infermera
Tenates es va oferir per anar a atendre als soldats ferits i malalts.

total de gironins morts va ser de 779,
d’aquests 246 de malaltia.

Notes:
Pedro Pascual Martínez. “Combatientes, muertos y prófugos del ejército español en la Guerra de la Independencia
de Cuba (1896-1898)”. Edició 1996.
1

El diari “El Distrito” del 18 de setembre de 1898 (AMP) amb el títol
“Nuestras bajas en la isla de Cuba”
(de l’1 d’abril al 10 de setembre)
informa que moriren un total de 33
soldats natius de diverses viles del
Baix Empordà, tres d’ells eren de
Begur. És possible que aquest tres
soldats siguin els que ens presenta
Lluís Costa al seu llibre indicantnos que havien mort a la província
de l’Havana. Eren Josep Carreras
Ferrer (3/6/1897), Joan Bataller Carreras, i Josep Pi Busquets (1897).
El soldat Carreras Ferrer no està
confirmat però podria tractar-se del
germà de Josep Carreras Ferrer (cedida AMB)
Consultada la correspondència que
es preserva d’aquella època dipositada a l’Arxiu Municipal de Begur,
no s’han trobat referències de més
soldats morts a Cuba. Una consulta
que ens ha aportat informació ha estat la revisió dels llibres de Reclutament que hi ha a l’Arxiu de la Diputació de Girona, que ens ha permès
comptabilitzar que entre els anys
1895 al 1898 van ser reclutats un total de 55 soldats residents a Begur,
l’equivalent a una mitjana de 13,75
anual.

A la “Revista del Baix Empordà”
núm. 44 de l’any 2014 hi ha un article que ens facilita dades generals
dels soldats de Baix Empordà, tot i
que qui ens aporta més informació
al respecte són els autors que citem
a peu d’article.
Una manera d’esbrinar el nom dels
soldats que van perdre la vida, seAlgunes dades de soldats morts i ria procedint a la revisió simultània
noms dels tres begurencs:
dels noms dels 779 soldats gironins
A l’“Anuario Militar de España morts que ens lliura Raúl Izquierdo
(AME)” de l’any 1892 i segons da- en el seu llibre i contrastar-los amb
des publicades al “Diario Oficial del els noms dels reclutes inscrits als lliMinisterio de Guerra”, consta que bres del registre del “Reemplazo de
l’any 1892 el nombre total de sol- 1896 al 1899”, tot i que la tasca seria
dats espanyols destinats a anar a la laboriosa de fer.
guerra cubana va ser de 95.266 i repartits de la següent manera: a Cuba Per acabar i a títol de suggeriment,
19.571, a Filipines 8.753 i a Puerto cal dir que potser seria convenient
Rico 3.155.
honorar els soldats begurencs que
Segons Pedro Pascual la causa de van perdre la vida en aquell conflicmort dels soldats va ser: 2.032 al te hispano-cubà, significaria posar
camp de batalla, 1.069 a causa de- de manifest la nostra consideració i
ferides de guerra, 16.329 per vòmit i sensibilitat envers el patiment dels
24.959 a causa de malalties diverses, malalts i ferits i en especial per
en total les defuncions van ser de als qui no van poder tornar a casa,
44.389 persones, també hi van haver aquells joves que van haver de paalguns desapareguts, suïcidats i afu- gar un impost de sang definitiu. Besellats. I segons les dades proporcio- gur seria una vila molt adient per
nades per Raúl Izquierdo, el nombre encetar aquest tipus d’homenatge.

Raúl Izquierdo Canosa. “Días de la
guerra. Cronologia sobre los principales acontecimientos de la Guerra de la
Independencia de Cuba, 1895- 1898”.
Biblioteca de Catalunya.
http://www.elconfidencial.com/almacorazon-vida/2014-09-14/la-guerrade-cuba-por-que-la-perdimos-y-como-pudimos-evitarlo_191858/
Antonio García Ramos. “Los enfermos, la otra cara de la Guerra de Cuba”
www.laguerradecuba.com/.../Losenfermos.pdf

El soldat Carreras Ferrer (Arxiu Municipal)

Rosa M. Masana. “Gironins morts a la
Guerra de Cuba (1895-1898)”, Revista
Baix Empordà núm. 44, any 2014.
Lluís Costa. “L´illa dels somnis.
L´emigració de Begur a Cuba al segle XIX”. Edita Ajuntament de Begur,
2na. Edició 2004, pag. 240.
2

En un esborrany d’una acta de la societat del Casino consta que s’aprova
fer una donació econòmica per als soldats ferits que arriben de la guerra de
Cuba i Filipines. Document del 1897
del fons de la família Pi Llarch, Pi Forment, Pi Elias.(AMP)
3

Agraeixo a Núria Casellas, arxivera de
Begur, la seva bona disponibilitat en
oferir les dades que tenia disponibles.
Llibres de Reclutament

Llibre de Raúl Izquierdo

breus
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Begur Sotaigua
L’Associació de Comerç i Turisme de Begur, amb el suport de l’Ajuntament, va organitzar la 1a Fira de Submarinisme sota el títol de Begur Sotaigua.
La fira es va celebrar els dies 11, 12 i 13 de setembre i va oferir una àmplia i diversa gamma d’activitats: exposicions, cinema, conferències, immersions,
espectacles infantils, etc.

Fotos: Carreras

Festa major d’Esclanyà
Els dies 31 de juliol i 1 i 2 d’agost es va celebrar la festa major d’Esclanyà.
Els actes es van encetar el divendres amb representació de l’obra “Adrià,
un torero català” a càrrec del grup de Teatru Es Quinze. La festa va oferir
activitats per a tots els públics i edats. Els més menuts van poder gaudir de
la festa de l’espuma i els més joves d’una Festa Jove amb els grups The
Covers Band i God Dj’s.
També es van celebrar les tradicionals sardanes i els balls de nit, així com el
concert de vespre a càrrec de l’orquestra Montgrins.

Festa Jove

Concert de l’orquestra Montgrins
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la nostra gent
Els nostres esportistes

La patinadora Laura Grau va aconseguir el tercer lloc en el campionat d’Espanya júnior en la modalitat de figures obligatòries.

El porter d’hoquei patins d’Esclanyà Marc Grau, “Guiri”, ha
renovat per l’Enrile Pas Alcoi de l’OK lliga.

La jugadora de futbol Georgina Carreras (Gio) ha renovat pel
València C.F. de la primera divisió estatal.

El jugador d’hoquei patins Xavier Aldrich ha fitxat pel Moritz Vendrell de l’OK Lliga, que jugarà la Lliga Europea.

Joan Josep Segura del Club Begur es va proclamar campió de la Copa Gironina de Bitlles Catalanes.

Sebas Rincón ha fitxat pel primer equip del Palamós
i jugarà a tercera divisió.

Ricky Soler va participar a la Copa del Món BTT Màster 30
a Andorra.

Kirian Mirabet, pilot oficial KTM, abans de tancar la redacció va primer d’Espanya i sisè del món d’enduro Catalunya Júnior.

Didier Fernández va ser campió provincial d’escacs.

L’equip sènior de bàsquet ha pujat aquesta propera temporada a tercera territorial A.

grup excursionista / breus
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Sortida nocturna
Carles Portavella
Era pels volts de mitjanit i jo estava tot tranquil en un seient de
Sa Riera veient la mainada sortir
corrents per banyar-se, quan de sobte em vingué en Joan Carles, i em
digué: “Noi, aquest any podries fer
tu la crònica d’aquesta caminada”
i Patam!, se m’ha girat feina.
Aquest any la sortida em va venir
de sobte, així com una trucada de
la meva dona tot dient: “Carles,
aquesta nit anem a Sa Riera caminant amb Els Perduts de Begur”.

si n’érem dos-cents! Famílies, amics,
coneguts, amants de la muntanya i alguna que altra persona enredada com
l’Eli, que no n’aprèn mai...
Un cop vam rebre les instruccions
amb guies davant, enmig i darrere,
vam iniciar la caminada travessant la
plaça amb la sorpresa d’uns i les ganes
d’altres. Un cop avall i amb evidents
senyals d’una tempesta que potser
ens podria enxampar, vàrem enfilar el
sender que feia poc s’havia obert per
fer la Puja i Baixa d’enguany. Nois,

quina feinada obrir aquell camí. La
meva admiració per una tasca tant ben
feta! Avall, com una serp il•luminada
per tots els frontals, tota la tropa de
gent, petits, grans i mitjans vàrem
passar per uns llocs redescobrint la
Catalunya rural de fa dos segles. Una
antiga glacera per aquí i un refugi de
bestiar per allà. I així, doncs, aquesta
serp de persones amb els fanals, com
si es tractés d’una processó de Setmana Santa, vam anar arribant a Sa
Riera pel camí de ronda de Port des
Pi. Petits i grans, llavors, vam prendre

En arribar de Barcelona amb tots
els encàrrecs de la dona per la sortida (llanternes, sabatilles, bastons
i altres estris imprescindibles com
el vi i el cava), vàrem baixar a
plaça on en Joan Carles ens acompanyà al punt de trobada (aparcament de la Font de Baix).

la gran decisió: banyet o entrepà?,
i els més agosarats, però, les tres
coses: banyet, entrepà i porró! Finalment, pels voltants de les dotze
i dins del programa amb una puntualitat britànica, vam començar
la pujada a Begur pel Camí de
l’Aigua, amb la sorpresa de trobar
la riera amb força aigua a finals de
juliol (i ben neta, per cert). El nostre grupet semblava perseguit pel
diable i vam pujar tot d’una (tot i
que dúiem canalla) i no va ser fins
a la darrera bassa que el diable ens
va empaitar, era en Josep dels Perduts i ens va dir: “Nois, quin fart
de córrer m’heu fet fer”. I encara a
hores d’ara riem!
I així tots vam anar pujant amb el
bon regust d’una sortida brillant,
amb bon temps, una jornada amb
família i amics, molt ben aprofitada.
I amb una organització per part
dels Perduts impecablement portada.

Pensant que seríem uns cinquanta o seixanta a tot estirar, ens vam
trobar amb la primera sorpresa.
L’aparcament ja tenia el senyal de
complet! però de caminaires, qua-

Fins a la propera!

Temporada estiu 2015
El proppassat 4 de juliol d’enguany
va tenir lloc l’acte de trobada
d’inici de període estiuenc dels associats del Club Nàutic Sa Riera,
en el local social a la platja de Sa
Riera. Un curt temps en el que es
van desenvolupant un ampli ventall d’activitats, tant nàutiques,
com esportives, culturals o benèfiques. El programa previst pel Club
és extens i va ser preparat amb
il•lusió per a que fos atractiu no
sols als associats i simpatitzants,
sinó a tothom qui desitgi participar-hi, veïns o estiuejants de Sa
Riera o de Begur.
Les instal•lacions de varada
d’embarcacions a la sorra i a la
platja en boies, varen restar completades, tal com estava previst,
abans d’acabar maig a fi que a començament de juny poguessin estar a disposició de les barques dels
associats i transeünts. L’Escola de
Vela del Club va iniciar el curs el
6 de juliol amb una més que notable participació de mainada i joves
interessats en la pràctica de la navegació a vela. El Club va disposar de l’equipament necessari per
dur a terme aquestes pràctiques

en quant a material nàutic i didàctic,
així com amb una nova embarcació
Hobie Cat, recentment adquirida per a
completar la dotació a disposició dels
monitors i dels alumnes. Com cada
any, mainada de l’escola de Begur ha
pogut gaudir de la formació a càrrec
del Club. També han estat programats
cursos per adults i regates familiars on
alumnes i familiars han gaudit de la
navegació a vela.
Les Jornades de Pesca començaren el
dia 11 de juliol amb la ja tradicional
lligueta de la pesca al curricà, seguint

la pesca al volantí i la del besuc, així
com la pesca infantil des de les roques. El lliurament de trofeus de les
diferents categories de pesca fora el 15
d’agost, en un acte distés i agradable,
on tothom va gaudir d’una bona estona. Es va celebrar per segon any “Un
Glop per la Vida”, a benefici de la Fundació Oncolliga de Girona, Delegació
de Begur, que va tenir lloc el 19 de juliol. En aquesta ocasió es va comptar
amb la inestimable col•laboració del
Grup Teatral de Begur “Es Quinze”
qui va amenitzar la trobada amb els
seus esquetxos còmics. També s’ha

gaudit, el 13 d’agost, de la cantada
d’havaneres, junt amb el corresponent cremat, que ens va oferir
el Grup Port Bo, que aquest any
celebra el seu cinquantè aniversari. El local social ha estat obert a
diferents exposicions pictòriques
(Jordi Monràs, Rodolfo Saval i
Xavier Queralt), així com la de
dibuixos infantils del concurs de
la samarreta de Sa Riera, organitzat per l’Associació de Veïns. Es
va fer una especial presentació al
Club del llibre “La cuina casolana
d’en Florià i na Maruja”, d’en Floria Pi i en Pere Rodríguez. També
es van impartir dues conferències
sobre “Teoria i pràctica de la pesca
a les nostres aigües” a càrrec d’en
Jordi Bastides i una xerrada sobre
“La costa, el mar i l’entorn” a càrrec d’en Florià i en Paco Pi.
Com a cloenda de temporada ens
resta participar en la tradicional
Fira dels Indians el primer cap
de setmana de setembre, amb
l’arribada dels Indians a la platja
de Sa Riera, que es durà a terme el
dissabte dia 5. El Club Nàutic Sa
Riera resta satisfet de l’evolució
del programa d’activitats desenvolupat enguany.
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entrevista

Paula Badosa Gibert, tennista
Miquel Martín i Serra

• Quan i com s’inicia la seva
relació amb el món del tennis?
La meva relació amb el tennis
s’inicia un estiu quan tenia tot
just set anys. Els meus pares volien que fes un esport i, com que
els agradava molt el tennis, m’hi
van apuntar.
• Des de quan s’hi dedica professionalment?
Professionalment considero que
m’hi dedico des dels quinze
anys. Va ser quan tenia aquesta
edat que vaig marxar de casa per
poder dedicar-m’hi diàriament
moltes hores i fer un salt en la
meva carrera.

Fotos: Carreras

• Com és el seu pla d’entrenament i treball?
El meu pla d’entrenament i
treball és força estricte. Faig
aproximadament una hora i mitja de preparació física al gimnàs.
Després dedico unes tres hores a
l’entrenament del que és pròpiament el tennis. Finalment, acabo
el dia amb una hora de fisio.

• Quines creu que són les seves
millors virtuts a la pista?
Crec que una de les mes meves
millors virtuts és que sóc agressiva i m’agrada molt dominar.
Com que sóc alta i tinc braços
llargs, això també m’ajuda a tenir més força en el transcurs del
joc.

somnis, has d’estar fora de casa
i això t’ajuda a portar-ho millor.
De totes maneres, sempre resulta difícil.

• Quins considera els seus majors èxits professionals?
Jo destacaria la tercera ronda de
Miami, passar la ronda prèvia
del Masters de Madrid i guanyar, aquest passat juny, el Roland Garros Júnior.

• Què creu que és el millor i el
pitjor de la vida d’una tennista?
Hi ha moltes coses positives:
viatges per tot el món, vius experiències que d’altres persones
no viuen, jugues a llocs de luxe,
l’ambient del tennis és un ambient molt maco. La part menys
bona és que estàs sol sempre, és
un esport molt individual i això
a vegades és difícil.

• Hi ha alguna tennista que admiri especialment?
Sí, m’agrada Maria Sharapova.
Des de petita que la segueixo, i
m’agrada molt el seu joc i estil.

• Quins són els seus reptes professionals?
El meu màxim repte és arribar a
donar el millor de mi, arribar al
màxim del rànquing WTA.

• Passa molt de temps fora de
casa? Com ho porta?
Sí, la veritat és que passo la majoria del temps fora de casa i
al final, amb el temps, t’hi vas
acostumant. T’acabes mentalitzant que, per aconseguir els teus

• Com es va sentir inaugurant
la Fira d’Indians?
Molt bé, va ser un honor! Fa
molta il•lusió sentir el suport i
l’estima del teu poble encara que
estiguis a l’altra punta del món.
És una cosa molt d’agrair.

PER A MÉS INFORMACIÓ:
AJUNTAMENT DE BEGUR
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I
TURISME
Av. Onze de setembre, 5 Begur
turisme@begur.cat - www.visitbegur.cat

Organitza:				

Col·labora:

