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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

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

C.E.I. Ses Falugues
(Llar d’infants municipal)
Carrer Corriol Escoles Velles
17255  Begur
Telèfon 972 624 304

Escola Pública Dr. Arruga
Carrer Pavelló, 1
17255 Begur
Telèfon 972 624 114

Escola Pública L’Olivar Vell d’Esclanyà
c. Font Martina, 3 
17213 Esclanyà
Telèfon 972 611 990

Mossos d’Esquadra
Telèfon 112; 972 304 494

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

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

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

Hospital de Palamós
Telèfon 902 077 972; 972 600 160; 972 600 620

Creu Roja
Telèfon 972 301 909

Enher avaries
Telèfon 900 770 077

Gas Natural
Telèfon 902 117 662

Sorea
c. Mas Resplandis, 1F
Pol. Ind. Riera d’Esclanyà
17213 Esclanyà
Telèfon 902 250 370; 972 300 255; 902 250 070
Fax 972 610 516
http://www.sorea.es/palafrugell

TELÈFONS SERVEIS PÚBLICS

Informació municipal ..............2

Alcaldia ......................................3

Cultura  ................................. 4 i 5

Grups polítics  ...................... 6 i 7

Esports ..................................8 i 9

Santa Reparada................. 10 i 11

Breus  ....................................... 12

Obres de millora  ..................... 13

Col·laboracions  .............. 14 i 15

Castanyada  .............................16

Breus ........................................  17

Cultura .............................. 18 i 19

entrevista  ............................... 20

Sigues curiós

Aranya de Can Nasi
Escultura d’una aranya situada a 
la façana de Can Nasi al Camí 
del Mar, es troba al costat d’una 
altra aranya més gran posada so-
bre una finestra. Aquesta aranya 
és anomenada “C’est très jo-
lie” i fa uns cinc anys que està 
construïda i abans de ser aranya 
era una làmpada. L’aranya més 
gran del seu costat és anomena-
da “Regardez”. Habitualment 
el seu autor no posa nom a les 

Pista: 

Edifici emblemàtic que té les seves finestres emmarcada 
per animals i éssers fantàstics. De quin edifici parlem?

seves obres però aquestes dues escultures han acabat batejades per la gent 
quan al passar pel carrer se’ls sent dir “Oh regardez! C’est très jolie”.

Les aranyes i la resta d’escultures que es poden observar a la façana són 
fruit de la creativitat d’en Nasi Iglesias, d’ell mateix són les escultures que 
es poden veure a dalt del castell i al Puig Rodó.



Un cop acabat el brogit de l’estiu anem a preparar les festes de Nadal i Reis. Entremig s’han aprovat orde-
nances i pressupostos. Des del Govern municipal som conscients de les dificultats econòmiques de la gent 
de Begur i és per això que la proposta és congelar totes les taxes municipals per no incrementar les despeses 
del ciutadà. Això significarà un esforç de contenció en la despesa de l’Ajuntament i és per això que serem 
molt curosos a l’hora d’administrar els fons públics. Pel que fa al pressuposts, creiem que són molt equi-
librats i realistes. Hi ha un important increment en acció social, ja sigui en ajuts a famílies amb dificultats, 
com inversió en les borses de treball per desocupats, activitats per a gent gran, etc. Pel que fa als serveis, 
estem estudiant la implantació de la recollida de deixalles selectiva porta a porta. Estem obligats a fer canvis 
en aquest servei pels alts costos que els abocadors implantaran els propers anys. Dins del primer trimestre 
de l’any vinent anirem fent trobades per explicar el nou sistema i conèixer de primera mà les vostres opi-
nions i donar-vos totes les explicacions que necessiteu. També preparem una exposició amb els projectes 
d’inversions previstes per tal que la ciutadania pugui analitzar-les i opinar i, d’aquesta manera, l’equip de 
Govern pot introduir canvis en els projectes seguint les indicacions dels ciutadans.

Paral•lelament es van fent les reunions amb associacions, grups de treball, col•lectius, etc., per tal d’afinar 
propostes de treball i activitats que dinamitzin el poble i permetin treballar millor en el municipi. Des de 
l’Ajuntament s’han començat converses amb Ensenyament pel tema de l’ESO a Begur, amb el Departament 
de Pesca de la Generalitat pel vedat de pesca de Ses Negres, i properament tenim reunions amb el Departa-
ment de Telecomunicacions de la Generalitat per tal d’intentar millorar el senyal de tv a Begur, així com de 
telefònica i correus per millorar els seus serveis.
Però s’acosten les festes de Nadal i voldríem que aquest any el poble de Begur i Esclanyà gaudissin de 
les festes amb molta alegria i il•lusió. Aquesta il•lusió és la que ens empeny a organitzar una Fira de Nadal 
lluïda i participativa. Gaudiu-la. També, conjuntament amb les comissions de festes de Begur i Esclanyà, ja 
estem preparant les festes i la cavalcada amb novetats que ja anirem informant.

No voldria acabar aquest escrit sense fer referència a la situació actual del nostre país. Esperem que la bona 
voluntat i el seny dels nostres polítics porti a bon port la il•lusió de molts catalans que anhelem un país més 
pròsper, més just, més democràtic i sobirà.
        Joan Manel Loureiro Vall - Alcalde
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Mirant endavant

alcaldia

El Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència al telèfon 112 (CAT112) de la Generali-
tat de Catalunya posa en funcionament My112, una aplicació mòbil (app) totalment gratuïta 
que localitza i envia automàticament la posició en el territori de l’alertant en una trucada 
d’urgència.

My112 està disponible per als sistemes Android i iOS i es pot descarregar en català, cas-
tellà i anglès. L’app està especialment indicada en els casos en què la persona que pateix 
l’emergència o que n’és testimoni no sap exactament on es troba (zones rurals, trajectes 
per carretera...). L’aplicació també permet l’enviament de fotografies a petició de l’operador 
del 112 i l’enviament de missatges al ciutadà per part de les autoritats. Així mateix, disposa 
d’una versió accessible especialment dissenyada per a la gent gran.

El CAT112 ha renovat els sistemes informàtics dels seu centres de Barcelona i Reus per 
permetre que la localització del ciutadà que utilitza My112 aparegui als ordinadors dels 
operadors en el mateix moment que responen a la trucada d’emergència. La informació 
de localització juntament amb la resta de dades de l’incident es transfereix immediatament 
als cossos vinculats a l’emergència. “Creiem que constitueix una eina d’especial utilitat per 
a tots els ciutadans”, diuen Federic Adan, director CAT112, i Albert Ballesta, director dels 
Serveis Territorials d’Interior a Girona.

Urgències 112



4         cultura

El 19 de setembre, en el marc de la festa major de Santa Reparada, es 
van lliurar els premis del XXX Concurs d’Arts Plàstiques de Begur 
al centre cultural Escoles Velles. Enguany es van presentar 36 obres 
d’arreu de Catalunya.

El jurat, format per Tano Pisano, Miquel Vilà i Josep Plaja va fer men-
ció especial de dues obres: “Llibertat” de To Gallardo i “Medes” de 
Maite Solà.  El guanyador d’aquesta edició va ser el pintor banyolí 
Marc Currià amb l’obra “Equilibris”. El premi al millor artista de Be-
gur se l’endugué Patrick Beau per l’obra “Levitació 13”.

El cinema Casino de Begur de-
dicarà unes sessions anuals a 
pel•lícules en versió original sub-
titulades en català. Per una banda 
es pretén oferir pel•lícules per a 
tots aquells espectadors que pre-
fereixen veure-les en versió origi-
nal; per l’altra, es vol arribar a tot 
aquell públic de parla estrangera 
que viu al nostre poble o que hi 
passa temporades de vacances.
Les pel•lícules, bàsicament en an-
glès i francès, es projectaran en 
dates determinades i especialment 
durant l’estiu. La primera sessió 
va tenir lloc el passat 30 d’octubre 
amb la pel•lícula “Boychoir” (El 
coro), que s’acabava d’estrenar a 
l’estat espanyol.

Versió original al cinema de BegurXXX Concurs d’Arts Plàstiques

X Concurs de Fotografia de Begur

El dissabte 24 d’octubre es van 
lliurar els premis del Concurs de 
Fotografia de Begur “Josep Carre-
ras”, que ja ha arribat a la desena 
edició. L’acte va tenir lloc a la sala 
d’exposicions municipal del centre 
cultural Escoles Velles amb una 
gran afluència de públic.

El jurat d’enguany estava format 
pels fotògrafs Elena Carreras, Dito 
Carreras i Domènec Umbert, que 
van triar les següents fotos com a 
finalistes: “Castell” d’Ignasi Vilà, 
“Circumpolar al mirador de la 

Francisco Cobos amb la regidora de Cultura, l’alcalde i el jurat

Creu” de Francisco Cobos, “Carrer” de Miquel Vilà, i “Punta des Plom” 
de Toni Fernández. El primer premi, dotat amb 300€, va ser per a la 
fotografia “Carrer” de Miquel Vilà. En aquesta edició es va donar per 
primera vegada un premi local consistent en un sopar per a dues perso-
nes; el premi va recaure en la fotografia “Circumpolar al mirador de la 
Creu” de Francisco Cobos. 

L’acte va comptar amb la presència de la regidora de Cultura, Maite 
Martín, i de l’alcalde, Joan Loureiro, que va tancar l’acte recordant la 
figura de Josep Carreras.

Miquel Vilà al costat de la foto guanyadora
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Patrick Beau amb la regidora de Cultura, l’alcalde i els membres del jurat

Marc Currià, guanyador del XXX Concurs d’Arts Plàstiques
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5cultura

Jornades dedicades a Vinyoli

El 18 de setembre es va presentar a la biblioteca Salvador Raurich la nova 
edició de “Vent d’aram” de Joan Vinyoli, lectura prescriptiva a batxillerat. 
Aquesta edició ha estat prologada i comentada per Miquel Martín i Serra, 
que també és l’autor de les propostes didàctiques adreçades als estudiants.

Abans de la presentació, es va poder veure l’espectacle “Passeig 
d’aniversari”, un recorregut per l’obra de Vinyoli amb el rapsode Albert 
Mañé, el guitarrista Jesús Torrent i l’acordionista Clara Ribatallada.

El dissabte 10 d’octubre, en el marc de les Jornades Europees del Patri-
moni, es va oferir la Ruta Poètica Vinyoli a la tarda. Durant el matí, i en 
col•laboració amb Espais Escrits, es va organitzar una xerrada i una ruta 
guiada per a professors de Secundària, una activitat que s’inscriu en la for-
mació permanent per a docents.

Presentació de “Vent d’aram”

L’espectacle “Passeig d’aniversari”

Jornada de formació amb professors 
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Del 9 al 12 d’octubre es va cele-
brar la tercera edició d’Art Village, 
una exposició col•lectiva emplaça-
da a diversos indrets de Begur i en 
la qual van participar 13 artistes: 
Martí Barceló,  Roger Bellera, Jor-
di Cané, Mati Carreras, Manel Ga-
lia, Nasi Iglesias, Jaume Laporta, 
Eloi Laporta, Marta Moreu, Jilien-
ne Onorato, Irene Pascual, Xavi 
Puente i Emili Tarrés.

Art Village

Els artistes participants
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6 grups polítics municipals

Nou any, nous projectes

Grup Municipal Junts x Begur-Esclanyà–ERC 

S’apropen les festes de Nadal i des del grup municipal Junts x Begur-
Esclanyà-ERC volem  felicitar-vos en aquestes dates tan especials.
Per a nosaltres són les primeres festes com a Govern i ens fa especial 
il•lusió finalitzar l’any amb els nous pressupostos aprovats, i amb ener-
gies renovades per tal de començar el nou 2016 podent implantar alguns 
dels molts projectes que tenim previstos per a la nostra vila.

Ens comprometem a continuar treballant i a estudiar noves propostes 
que serveixin per millorar la vida a Begur i Esclanyà. Sabem que us 
sentiu orgullosos del lloc on viviu i volem que això continuï sent així.
El 2016 serà un any de canvis en molts aspectes, no tan sols a nivell lo-
cal, sinó també com a país. Alcalde i regidors estarem al servei dels nos-
tres conciutadans, alhora que, també, hi serem sempre al costat del país. 
Perquè millorant el país també millorem els nostres pobles i a l’inrevés.

Només ens queda dir-vos que gaudiu molt del Nadal i que esperem que 
tots participeu a les moltes activitats que l’ajuntament ha preparat per 
aquestes dates.

I als més menuts de la casa, els recordem que aviat podran fer cagar el 
Tió i tornar a veure els Reis Mags de l’Orient, que vindran com cada any 
a visitar-nos. Així, doncs, feu bondat!

Des del grup municipal de Junts x Begur-Esclanyà-ERC estem segurs 
que a tothom li arribarà el seu regal. Nosaltres, aquest regal, ja el tenim, 
i no és altre que la confiança que molts de vosaltres vàreu dipositar per 
tal que fóssim els vostres representants.

 Moltes gràcies i Bones Festes!

La família i el Nadal

Bloc Municipal
Marià Renart

Tot i que aquest espai en Es Pedrís és una via de comunicació pensada 
perquè els partits que formen el consistori puguin dir la seva, princi-
palment sobre la política municipal, per a nosaltres és més una via per 
acostar-nos a vosaltres i poder reflexionar junts. Cada formació tindrà la 
seva forma d’omplir el seu trosset. De fet, ja en vam tenir la mostra en 
l’anterior edició. Sense voler entrar a comentar-los, no em puc estar de 
dir que n’hi ha un que sembla escrit al mes de maig. Podrien adonar-se 
alguns que la tardor ja s’acaba després d’un estiu intens i de nous aires. 
Mirar endavant és bo i més quan la força dels vots et treu la raó del 
passat.

Dit això, i ara que s’acosta Nadal, voldria reflexionar sobre quelcom que 
aquests dies pren especial rellevància,  la família. Són dies de trobar-se 
al voltant d’una taula i reunir tots aquells que a vegades veiem poc, sigui 
perquè els tenim lluny o perquè no trobem el moment de reunir-nos.

Els  moments tan durs que hem passat de crisi i atur, han afectat una 
part important de les famílies de Begur. Creiem que és en aquest terreny 
que hem de treballar per eradicar aquesta llosa que ja fa anys que es va 
instal•lar a les nostres reunions nadalenques. Des de Promoció Econò-
mica, Serveis Socials i la Borsa de Treball conjuntament amb Obres i 
Serveis, estem treballant intensament per intentar que l’atur desaparegui. 
La nostra política i prioritat és ajudar la que gent que ho necessita. Tot 
això es veu reflectit en els pressupostos: són uns pressupostos pensant en 
la família i la gent gran. Pensant en tots els nostres conciutadans, però 
fent èmfasi en els veïns més desfavorits. Per Nadal més que mai, això 
ha de ser palpable per tots i us convidem que en prengueu consciència i 
participeu en les accions i actes que hi hagin aquests dies al poble per tal 
d’ajudar els que més ho necessiten.
És un bon  moment per fer balanços de l’any que deixem enrere i fer 
projectes pel nou any. Nosaltres en fem un balanç positiu: hi ha hagut un 
canvi en fets i formes, hem deixat enrere les dels que segueixen encallats 
al mes de maig, i això creiem que és bo per tots. Els balanços finals, però, 
els fareu vosaltres. I els projectes, també! Ben aviat, tal com ens vam 
comprometre, podreu participar en alguns d’aquests projectes i la vostra 
opinió serà decisiva a l’hora d’emprendre’ls.

Volem donar-vos les gràcies a tots. Ens heu ajudat a arribar fins aquí. 
Tot l’equip de Bloc Municipal, tant els que vam entrar a l’Ajuntament 
com els que no, treballem i treballarem perquè la nostra gestió de govern 
sigui fructífera per tots.

Quan surti a la llum aquesta edició d’Es Pedrís, les llums de Nadal ja 
seran enceses. Des de Bloc Municipal, l’Encarna, l’Eugeni i jo mateix 
volem desitjar-vos un bon Nadal i un molt feliç 2016 a tots els que for-
meu aquest nostre estimat poble de Begur.



7grups polítics municipals

Valoració de l’equip de govern 
i arribada de les eleccions generals

Grup Municipal del PSC de Begur i Esclanyà

En l’anterior article recomanàvem al govern municipal que realitzés un 
exercici de planificació que anés fins el final del mandat, per tenir ob-
jectius clars que poder complir i poder retre comptes als ciutadans. S’ha 
realitzat aquest exercici, tenint en compte els programes electorals dels 
tres grups representats al govern i s’ha aprovat una planificació per l’any 
2016. És un primer pas, però continuem opinant que caldria fer un Pla 
Estratègic fins al 2019 amb participació de tots, per tenir un document de 
gestió que permeti orientar i explicar l’acció de govern.

En altres espais de comunicació, tant el Govern com els grups munici-
pals tindrem oportunitat de comentar les accions incloses en aquesta pri-
mera planificació de coses a fer el proper any. Aquí voldríem destacar la 
proposta de la recollida selectiva d’escombraries. En el nostre programa 
electoral fèiem especial menció a la situació deficitària en què es troba 
Begur respecte a aquest tema. 

Respecte a l’acció de govern de la nostra responsabilitat concreta, la 
regidoria encarregada de la Brigada i les Platges, voldríem comentar 
l’esforç realitzat en aquest temps en posar ordre i dotar dels recursos 
necessaris per acomplir les necessitats del poble. Ara les demandes a la 
brigada es canalitzen per la regidoria per organitzar millor la seva gestió. 
Estem procurant que els operaris tinguin els mitjans de protecció perso-
nal necessaris i la formació adequada en matèria de prevenció de riscos 
laborals. Estem renovant la maquinària obsoleta i en la mesura dels re-
cursos disponibles contractarem aturats inscrits en la borsa de treball per 
dotar la brigada dels recursos necessaris. Pel que fa a les platges cal dir 
que per l’exercici de 2016 ampliarem un mes la temporada, ampliant 
coherentment els serveis i per tant també la contractació de persones de 
la borsa. Finalment volem destacar l’inici de les gestions per aconseguir 
les Banderes Blaves perdudes en els darrers anys.

Finalment, en aquest apartat volem comentar la nostra posició en el si 
del govern. Com sabeu som tres forces les que formem l’equip de go-
vern. ERC amb 3 regidors, Bloc amb 3 regidors i PSC amb 1 regidor. 
Tenim clar que el nostre paper és el de sumar i representar la pluralitat 
d’opcions ciutadanes que vam apostar pel canvi. No renunciem, però, a 
expressar el nostre propi accent i les nostres pròpies propostes pel futur. 
Diem tot això per explicar per què hem acceptat alguna de les propos-
tes del Govern que en l’anterior mandat havíem rebutjat. Parlem de la 
proposta de fer el carril bici. En l’anterior mandat vàrem estar en contra 
de la proposta per no considerar-la prioritària per al poble. La nostra po-
sició no ha canviat però assumim la decisió com a membres del Govern 
i la defensarem davant de la ciutadania i procurarem que aquesta obra 
es realitzi amb criteris d’utilitat i de sostenibilitat creient que hauria de 
formar part d’un projecte més gran d’enllaç de rutes cicloturístiques amb 
les poblacions veïnes.

Tenim per davant un repte important. Tenint en compte l’estat polític de 
Catalunya, hem de recolzar una força que no rebutgi el diàleg i que faci 
d’interlocutor per aconseguir uns objectius comuns pel bé de tothom. 
Per nosaltres aquesta persona és en Pedro Sánchez, per suposat, però cal 
votar perquè aquest canvi sigui possible. 

Un equip de govern sense projecte, que 
assumeix com a propi el programa electoral 

de Convergència

Grup Municipal de CIU

El Pressupost Municipal pel 2016 del Govern Tripartit de Begur (ERC + 
BLOC + PSC ) preveu un seguit d’inversions que no contemplaven els 
seus respectius programes electorals, i en canvi sí que es preveien en el 
programa de Convergència:

1. Circuit per caminar i alhora carril bici a la circumval•lació (750.000 €)
2. Implantació dels serveis bàsics a les urbanitzacions 
    (Mas Mató: 800.000 €)
3. Elements deficiència energètica amb ús de biomassa 
    (Caldera Escola Dr. Arruga: 100.000 €)

Si el que es tracta és de portar a terme el nostre programa, no hagués 
estat més lògic haver deixat governar a Convergència, respectant així 
la legitimitat de la llista més votada? Tant per tant, sempre és millor 
l’original i autèntic que un succedani!

A la manca de projecte propi cal afegir el fet que el nou Equip de Govern 
pren decisions que provoquen un increment dels costos dels serveis i dels 
equipaments municipals. Un bon exemple el tenim en l’increment  d’un 
43 % (18.000 €) en la despesa destinada a les activitats esportives de 
la temporada 2015/16. És un cost afegit que ve motivat bàsicament per 
una reorganització de l’àrea d’esports, i no per una rebaixa de les quotes 
dels usuaris de l’esport base. Es farà el mateix, però més car! Un altre 
cas és la gestió del Mas d’en Pinc Carmen Amaya. Al nostre programa 
electoral proposàvem desenvolupar un espai compartit entre empreses i 
entitats públiques i privades vinculades al territori, la cultura i el medi 
ambient, sota la figura d’un petit Hotel d’Entitats i Viver d’Empreses 
que permetés portar-hi a terme activitat econòmica tot l’any, i contribuir 
entre tots a les despeses de gestió i manteniment. La proposta que treba-
lla l’actual Equip de Govern fa flaire d’una mera descentralització dels 
serveis municipals. En la difícil situació econòmica general que malau-
radament encara patim, no creiem que siguin moments d’increment de 
despesa estalviable.

-----------------------------------------------------------------------------

Règim retributiu dels càrrecs electes (Aprovat el Ple de 7 de juliol)

Alcalde: 40.000 € / el màxim segons la legislació vigent + Seguretat 
Social (14 mensualitats de 2.857 €)
1r. Tinent d’Alcalde :  22.000 € + Seguretat Social 
(14 mensualitats de 1.571 €)
Regidors de govern amb dedicació parcial: 18.000 € + Seguretat Social  
(14 mensualitats de 1.286 €. )
Regidors de Govern portaveus:  20.100 €  (12 mensualitats de 1.675 € )
Regidor  a l’oposició portaveu:  375 € / Ple (mensual)
Regidors a l’oposició :  300 € / Ple (mensual)

Us desitgem unes bones festes i un venturós 2016!
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El passat 3 i 4 d’octubre es va celebrar l’Oncotrail, una cursa que té 
per objectiu recaptar fons per millorar la qualitat de vida dels malalts de 
càncer. 

A continuació detallem els participants del Begur i Esclanyà i l’equip 
amb el qual van competir:

• Els Perduts de Begur: Josep Pereira, Loli de la Luz, Blas Jimón, Anton    
  Jodar, Juanmi Rodríguez, Pere Feliu, Joan Carles Caner i Anna Dalmau
• AEP Keep Calm: Marc Cornellà, Ricard Soler i Enric Tarrés
• AEP CAP: Miquel Bussot
• Barrejats contra el Càncer: Álvaro Martínez, Pilar Capdevila i
  Albert Serrano
• Birres Braves: David Ribera
• El Petit Montgrí Endavant: Marta Capdevila
• Taka Taka Team: Ariadna Adam
• Walk for Life.cat: Thanya Segura, Joan Segura, Manel Ponce, 
   Ismael Benito i Jordi Borrell

L’Ajuntament de Begur va signar un acord el passat 20 d’octubre per tal 
de continuar acollint el torneig internacional de futbol base MIC (Medi-
terranean International Cup), un dels més importants del món en la seva 
categoria.

El MIC del proper any arribarà a la setzena edició i se celebrarà pels 
volts de Setmana Santa. El torneig acull uns 200 equips dels cinc conti-
nents que es reparteixen entre les diferents seus de la competició.

Begurencs a l’Oncotrail

El MIC tornarà a Begur

Foto: Carreras

Juanjo Rovira, director del MIC, i Martí Aldrich, regidor d’Esports
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Com cada any es va fer la presentació dels diversos equips del Club de 
Futbol Begur. Enguany es va inaugurar, a més, la nova gespa i el nou reg 
del camp de futbol. Una part de la gesta antiga s’ha aprofitat per millorar 
les instal•lacions de les dues escoles del municipi: l’escola Doctor Arru-
ga i l’Olivar Vell d’Esclanyà. 

L’acte es va celebrar el 19 de setembre, coincidint amb la festa major de 
Santa Reparada, i va comptar amb la presència de l’alcalde Joan Lourei-
ro, el primer tinent d’alcalde, Marià Renart, el regidor d’Esports, Martí 
Aldrich, i el regidor de Manteniment, Francesc Pilsà.

Presentació dels 
equips de futbol
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El passat 25 d’octubre es van presentar els equips de bàsquet i patinatge al pavelló municipal. La secció de bàsquet està integrada per sis equips amb una 
seixantena de jugadors, mentre que la secció de patinatge compte amb 22 patinadores.

Presentació dels equips de bàsquet i patinatge
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Jordi Freixas i Pol Corpas
El 28 d’octubre vam arribar a Kinshasa, capital de la República Democràti-
ca del Congo (RCD), a partir d’aquest moment ens posem a disposició del 
major projecte de tot Àfrica central a nivell futbolístic, més concretament 
del club Ujana Sports Events. 
El nostre treball es focalitza en tres grans temes, col•laboració directa amb 
la preparació i estructuració del primer equip (AC Ujana), que actualment 
participa en la 1a divisió estatal. En Jordi Freixa, com a director esportiu, 
fa la preparació d’entrenaments, reunions cada matí per fer seguiment es-
tricte a cada jugador i la supervisió dels entrenaments. I en Pol Corpas fa 
un treball estricte d’scouting, amb vídeos post-partit, anàlisi individual i 
col•lectiva, a través de vídeos, del proper equip rival. Tot això es mostra 
en la sala de vídeo de l’Ujana Academy, tot això amb el fi d’arribar amb 
les millors condicions per disputar el prestigiós torneig italià Viarregio, al 
qual l’equip posa rumb el mes de febrer per començar a disputar-lo al mes 
de març. Al març l’equip sub19 anirà cap a la Costa Brava per disputar el 
prestigiós torneig MIC, en la gira de torneig per Europa els acompanyarà 
Pol Corpas.
Fins a finals de gener, a la acadèmia, en Jordi Freixa, juntament amb 
col•laboradors, fa una formació a 35 entrenadors que posteriorment seran 
els encarregats que cada dia els 3500 nens corresponents de l’Ujana Acade-
my puguin entrenar. Aquesta formació és diària i amb una durada de quatre 
hores, les dues primeres teòriques, i les darreres dues pràctiques en un dels 
catorze camps de què disposa el club.
I com a última tasca, en Jordi Freixa, com a director tècnic de tota l’Ujana 
Academy farà representació a la inauguració de tota la infraestructura i 
equips. Disposa de 14 camps de futbol, en el qual cada dia hi entrenarà el 
1er equip, l’equip sub19, i tota l’Ujana Academy, edifici central del club 
amb sales de vídeo, sales de reunions, diversos despatxos, habitacions, cui-
nes, sales d’oci, balcó i sales de relaxació per tal que els jugadors del 1er 
equip hi puguin residir.

Entrenadors begurencs a la República Democràtica del Congo



10 santa reparada

Baixada de carretons

Amb motiu de la festa major de Santa Reparada es va recuperar la baixada de carretons que ja s’havia dut a terme els anys 1990 i 1991. L’activitat va ser 
organitzada per l’associació 40’s Begur i va comptar amb la participació de 16 vehicles de fabricació casolana.

El primer premi al millor carretó va ser per a l’equip local Gamusins. També van ser guardonats Galaputs Return, amb un accèssit al millor carretó; Els 
Adormits, com el més divertit, i Els Despitatxus, amb un premi especial

Fotos: Carreras

Prop de 200 persones van aplegar-se al pati de les Escoles Velles per gaudir d’una arrossada popular amb motiu de la festa major de Santa Reparada.

Arrossada popular

Fotos: Ajuntament de Begur
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Uns 40 nens i joves d’entre 7 i 14 anys van participar a la gimcana amb bicicleta al centre de la vila, un de les activitats programades per la festa major 
de Santa Reparada.

Gimcana amb bicicleta
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La biblioteca Salvador Raurich va acollir el passat 19 de setembre un interessant conferència titulada “La superstició i la construcció des de l’època medie-
val”, a càrrec d’Esther Reig del Campo, informadora turística. Després de la conferència, es va oferir una mostra de com es pintaven els ràfecs antigament 
i els mateixos assistents a l’acte van poder posar-ho en pràctica.

Conferència a la biblioteca

Demostració d’escacs
Didier Fernández, campió provincial d’escacs, va oferir una demostració a la plaça de la Vila amb un seguit de partides ràpides i simultànies contra dos 
contrincants.
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Foto: El begurenc Didier Fernández, campió provincial d’escacs
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Estiu: un malson per als gats

L’alcalde de Begur, nomenat president de Cittaslow

L’alcalde de Begur, Joan Loureiro, ha estat 
escollit nou president de la Xarxa de Mu-
nicipis per la Qualitat de Vida Cittaslow de 
l’Estat Espanyol. 

Loureiro va afirmar que una de les seves prio-
ritats seria dinamitzar aquesta xarxa de “ciu-
tats tranquil•les” per tal que nous municipis 
s’hi vagin incorporant. 

Per altra banda, va comentar que cal donar a 
conèixer la seva finalitat i els seus avantatges 
als begurencs perquè es facin seu aquest pro-
jecte i aquesta filosofia de vida.

Foto: Ajuntament de Begur

Progat Begur
Com cada any hem passat un estiu molt 
trist. L’estiu, un moment esperat per 
tots, esdevé una època trista perquè el 
destí dels animals pot caure en mans de 
persones cruels que els abandonen o, 
encara més cruel, deixen tancats gatets 
acabats de néixer en una caixa perquè 
s’ofeguin, sense cap oportunitat de sal-
var-se, com ha passat aquest estiu.

Encara existeixen persones sense cor 
en aquest poble tan preciós, on fa ja 
anys es va fundar la nostra associació 
formada per voluntaris i dedicada a 
l’esterilització dels gats de carrer. Llàs-
tima que aquest encant que té Begur es 
vegi embrutat per les actituds de certs 
animals suposadament humans.

El nostre treball, fet amb constància i 
decisió, buscant un equilibri ambiental 
i dut a terme per persones que donen el 
seu temps per una causa noble, es veu 
perjudicat. N’hi hauria prou amb con-
tactar amb nosaltres abans que el pro-
blema aparegués. Esterilitzant els gats 
evitaríem haver de pensar com desfer-
nos-en, ja que a més a més no tenen cap 
culpa d’haver nascut. Només tenen la 
mala sort de tenir el seu destí en mans 
de persones sense cor i egoistes, que 
falten al respecte als seus veïns respon-
sables, i els involucren en problemes 
que es podrien haver evitat. Progat Be-
gur esterilitza i contínuament apareixen 
més gats i gatets perquè algú abandona 
la seva gata sense esterilitzar o es que-
den amb la gata i abandonen els gatets. 
No tenen ni la valentia de portar-los a 

sacrificar al veterinari i passen el pro-
blema als altres. Després culpen Progat 
Begur si hi ha gats pel carrer. 

Ens alegra i ens anima que hi hagi perso-
nes que tenen una actitud responsable i 
caritativa. És clar que aquestes persones 
són les que pateixen les conseqüències 
dels abandonaments. Els qui no són res-
ponsables amb els seus animals falten 
totalment al respecte a totes les persones 
del poble que tenen una actitud cívica i 
humana.

Durant l’any passat vam esterilitzar 18 
gats i 65 gates, àrdua feina que es va fer 
amb tota la voluntat per part de les po-
ques persones que s’hi han ofert. 

També hem recollit i buscat una llar 
per a 20 gats mansos que algú deu ha-
ver abandonat i no comptem els que no 
hem pogut agafar perquè tenien por i 
no s’han deixat, o bé perquè eren massa 
salvatges, segurament nascuts de gates 
abandonades. Aquests hauran de ser es-
terilitzats properament. 

Des d’aquest espai demanem més vo-
luntaris per ajudar en les esterilitzacions.

Adjuntem unes fotos d’alguns dels gats 
abandonats aquest estiu. Un dels gats 
negres va ser recollit i cuidat per una vo-
luntària i el veieu com està ara. No po-
sem la foto de com el vam trobar perquè 
ens sembla de mal gust i només serviria 
per ferir la sensibilitat de les persones 
que en tenen, i no per sensibilitzar els 
qui no en tenen.



obres de millora 13

El passat 13 d’octubre el servei de Xarxa Viària Local de la Diputació de Girona va iniciar les obres de millora del 
ferm de la carretera de Begur a Palafrugell per Esclanyà. 

Els propers projectes serien la instal•lació d’una rotonda a la cruïlla d’Aiguablava i Fornells i la millora dels accessos 
al càmping Begur, supermercat Jodofi i l’entrada del Residencial Begur.

La brigada municipal va dur a terme 
obres de millora al cementiri munici-
pal. S’ha n’ha reformat el paviment i 
s’han arreglat esquerdes i altres des-
perfectes. Està previst que més enda-
vant es duguin a terme altres tasques 
de millora com la neteja i reparació 
de nínxols i pintar les parets del re-
cinte.

Millores
 al cementiri

Obres a la carretera de Begur a Esclanyà

Nous usos 
per al mas Pinc

A partir de l’any que ve, i després de 
les obres de condicionament, el mas 
Pinc acollirà l’àrea de Medi Ambient 
de l’Ajuntament. També es destina-
ran espais a entitats i empreses del 
municipi que treballin pel medi am-
bient i es recuperarà l’entorn del mas 
amb horts socials i vinyes.
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14  col·laboracions

Bona convivència però innecessària

M. Núria Tortras

Begur, ja ho sabeu, és costerut i des-
comptant les seves places de la Vila, 
la de l’Església, la plaça Forgas, i 
l’Esteva i Cruañas, té pocs espais pla-
ners per activitats de pilota. Els espais 
que estan al voltant del centre estan 
ocupats per cotxes: el Sot d’en Ferrer, 
la Font de Baix, a tocar de Son Molas, 
la cruïlla de Sa Riera. Tots excepte un: 
l’Arbreda.
Aquest estiu hi vaig portar els néts a 
jugar a la instal•lació dels inflables. 
Mentre jugaven vaig tenir temps 

d’observar les altres activitats que 
s’hi  feien. Tenint en compte que la 
presència de la instal•lació redueix vi-
siblement l’espai, em vaig quedar gra-
tament sorpresa. Hi havia jugadors de 
futbol, en l’única porteria que quedava 
(l’altra està amagada pels inflables), 
jugadors de bàsquet i de petanca. Tots 
jugant alhora, mirant de respectar 
l’espai de cada grup, encara que com 
podeu suposar la tasca era difícil. La 
pilota, malgrat intentar dominar-la, és 
sovint imprevisible, i envaïa els altres 

espais i alguna vegada acabava sense 
voler a la falda (o al cap) d’algú asse-
gut a les cadires del servei de bar que 
també ocupa una bona part de l’espai. 
És cert que és a l’estiu quan hi ha més 
demanda de les activitats de pilota i 
dels inflables, doncs seria aquesta 
l’època en què s’hauria de reconver-
tir alguna zona d’aparcament en espai 
per jocs i divertiment dels més me-
nuts o dels més moguts. I potser ara 
que s’han habilitat zones per aparcar 
els vehicles, com les voreres de la ca-

rretera de la circumval•lació i l’espai 
darrere el cementiri, hi ha més mar-
ge per fer-ho. Potser aquesta no és la 
millor solució, potser hi ha millors 
propostes, potser es podrien obrir els 
patis de les escoles... 
Sigui quina sigui la millor idea, crec 
que seria important vetllar perquè el 
nostre poble tingués espais de joc i 
zones de gaudi per a la mainada, les 
famílies i el jovent. 
A veure ... 

Es teu poble. La coral des teu poble
Joan Pi i Ventós

El passat 29 d’agost d’enguany, va 
tenir lloc a l’església de Sant Pere 
del poble un concert de La Coral de 
Begur. Fou un esdeveniment més que 
complaent. L’església presentava un 
aspecte notable. De gran solemnitat. 
Talment com si fos un d’aquells oficis 
de la festa major, amb orquestra, d’un 
passat no massa llunyà. Era “el tot Be-
gur” qui emplenava el temple de gom 
a gom. Vint-i-quatre cantaires en tres 
rengleres de vuit. Dues de dones i una 
d’homes. I en Jaume Marqués i Tu-
bert, el director/pianista, mig amagat, 
assegut davant el piano, concentrat, 
sense batuta i atent a tot: dirigir, to-
car el piano i cantar en silenci a fi que 
els seus cantaires poguessin seguir, a 
temps, els compassos de les cançons. 
I un detall.
La presentació del concert, per part de 
la Coral, fou d’un respecte i prepara-
ció de gran mèrit. Vestits de concert, 
16 obres escollides.... i entre elles ca-
lia destacar per la seva implicació “de 
música nostra” les peces de tres begu-
rencs: Salvador Raurich, Frederic Si-

rés i Joan Pi Carreras. Un encert i un 
toc d’emotiva sensibilitat. 
En el seu parlament de presentació, en 
Jaume Marqués de can Roc, hi posà 
una altra “nota d’acord musical”: la 
del record a aquests tres begurencs, 
o potser bacanards de “soca-rel”, i 
una al•lusió als fills i familiars pre-
sents d’un dels compositors. La cançó 
“Meditació”, del nostre pare, en Joa-
net Bosc, així conegut per la gent “des 
nostre poble”, semblava interpretada 
amb un toc de superior satisfacció. 
Les cares dels cantaires i la concen-
tració d’en Jaume denotaven uns sen-
timents que, ho penso així, només la 
música pot provocar. No cal dir que 
totes les obres, tan ben seleccionades i 
interpretades, foren del grat de la con-
currència. S’havia creat una espècie 
de maridatge entre els cantaires i el 
públic a través de la música. I una pin-
zellada històrica. El cant coral ha estat 
sempre una peculiaritat de la gent de 
Begur. A finals del segle dinou i prin-
cipis del vint, l’orfeó La Cigala Be-
gurenca era la màxima representació 

“d’un poble que cantava” i celebrava 
amb música les seves tradicions. 
Es coneix que en la trobada dels Cors 
de Clavé, a nivell de tot Catalunya, el 
nostre orfeó fou premiat amb el se-
gon premi entre tots els molts i molts 
concursants, representants de ciutats i 
pobles d’arreu de la “terra catalana”. 
Voldria expressar en unes paraules 
“rimades” el sentiment de felicitació 
i agraïment a tots ells. Ells d’abans i 
ells d’ara: “La Coral dels begurencs/ 
és un detall singular/ del que es poble 
sempre ha estat:/un recull de grans 
cantaires/ de cançons sentides fort. 
És d’admirar la gran dosi d’estima 
al cant i al que representa de tots els 
24 cantaires i el seu director. L’èxit 
d’aquest concert amb l’oportunitat de 
poder-lo escoltar en un marc idoni, fa 
pensar que caldria institucionalitzar 
aquests esdeveniments amb una doble 
finalitat: “fer poble” i, a més, aconse-
guir que el grup de 24 augmenti amb 
nova gent engrescada. La satisfacció 
del cant col•lectiu és, sense cap mena 
de dubte, una realització personal 

d’inqüestionable plaer.
No cal dir que els dos “bisos” que la 
“Coral de Begur” oferiren a l’auditori, 
foren el testimoni d’un poble que, es 
digui el que es digui, té una singula-
ritat tan definida que el fa mereixedor 
de la seva autèntica realització. “El 
cant de la senyera” i “Els segadors”, 
donaren cloenda a un acte que deixà 
empremta i “regust de tornem-hi”. I 
amb aquest desig de “gaubança” (pa-
raula emblemàtica de la cançó “Me-
ditació”), esperarem el nou “progra-
ma de mà” d’en Jaume de can Roc. 
Les tertúlies “post-concert” a la porta 
de l’església són també un senyal de 
l’entesa d’un poble que sempre ha 
tingut la relació humana com a una 
peculiaritat d’autèntica realitat. Amb 
sorpresa no esperada/ vam tenir el 
goig de saber/ que l’amic Jaume Mar-
qués/ ens tenia preparada// la notícia 
d’un concert/. 

Amb els millors desitjos de pau, con-
còrdia i esperit de poble en aquestes 
properes festes de Nadal.

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.



15col·laboracions

Al voltant de ses fogons. El Farolillo
Pere Rodríguez i Darnés

I fou així que va en Koeman i marca 
el gol de la victòria, el Barça cam-
pió d’Europa i El Farolillo escla-
ta d’alegria desbordada. Correm-hi 
tots, arrangem el menjador amb ses 
taules guarnides blaugrana, mentre, 
als fogons de sa cuina, na Quimeta, 
somrient com sempre però amb més 
satisfacció que mai, s’afanya a prepa-
rar l’àpat de la celebració. Res, poca 
cosa, quatre raps al forn, mitja dotzena 
de gambes, un grapat d’escamarlans... 
ja us ho podeu imaginar. No crec que 
passessin gana els culers del Farolillo. 
Fins i tot el germà de na Quimeta va 
preparar un pastís dolçament blaugra-
na. Aquest i molts més són els records 
que na Quimeta en té del Farolillo.

La història va començar a Llers, d’on 
tant en Xicu (al cel sia) com na Qui-
meta n’eren fills. Per circumstàncies 
de la guerra, al quedar-se sense casa, 
tota la família va venir a viure a Re-
gencós, al mas que tenien. I de Regen-
cós a Begur, ja fa un grapat d’anys, 
on el pare de na Quimeta va posar 
en marxa el celler El Farolillo per 
vendre vi, licors i d’altres especiali-
tats. Però sembla que els parroquians 

desitjaven quelcom més: posa’m una 
copa de moscatell, posa’m una copa 
d’aiguardent, posa’m quelcom per pi-
car... i així van anar fent bar, anant-
ho promocionant i al final cuinant. 
D’on li va venir l’afició a la cuina a 
na Quimeta? Doncs pel clero, sí, sí, 
pel clero. A la família de na Quimeta 
hi tenien dos capellans, un era el rec-
tor de Llers i l’altre el de La Pera, un 
per part del pare i l’altre per part de 
la mare. Seua àvia, per part del pare, 
estava de majordoma amb el rector de 
La Pera i era una molt bona cuinera. 
Així ho apreciaven tant el bisbe, com 
el rector, com fins i tot els predicadors 
que venien per Setmana Santa, que 
era l’època en què na Quimeta ana-
va a ajudar a la seua àvia a la cuina. 
D’allà li va venir l’afició, i anant pro-
vant i anant fent, varen obrir el res-
taurant. Sóc dels que el vaig gaudir 
quan estàvem de vacances a Begur 
amb la mainada i família, anant-hi a 
dinar cada dia. Em deia na Quimeta, 
tot rient, que en aquell temps hi te-
nien un avantatge, ja que la gent en 
tornar de la platja venia amb molta 
gana i tot ho trobaven bo. Sempre han 
tingut fama els calamars a la roma-

na de na Quimeta i al preguntar-li el 
què i el com, em va explicar que la 
recepta era d’en Ramon Cullell. Varen 
anar els dos matrimonis, en Xicu i na 
Quimeta i en Ramon i na Quimeta, a 
una trobada d’hostaleria a Andorra, a 

un lloc al cim d’una muntanya (po-
saven el xampany en fresc a la neu, 
m’especifica na Quimeta) i en aquell 
viatge li va explicar com s’havien de 
fer els calamars a la romana. I ara ha 
trobat que en el llibre d’en Joan Roca, 
“La cuina de la meva mare”, surt la 
mateixa recepta. Però l’important és 
el calamar fresc, el peix fresc no té se-
cret, necessita poc condiment. Els fo-
gons i la fregidora també hi compten, 
però segur que hi ha la mà.

En Xicu també es feia valer a la cui-
na, el suquet de peix li quedava molt 
bé. El cap de sa rascassa obert i xu-
clat, assaborint-lo, el trobava en Xicu 
més bo que la llagosta. Al Farolillo i 
a la cuina, el treball el feien tots dos 
junts, ben avinguts. Encara que de 
tant en tant en Xicu es neguitejava 
quan veia la gent a taula i volia que 
fossin servits tot seguit. No sempre 
era possible, ja que el dia que feien 
paella s’havien d’esperar que estigués 
acabada. I a la fi va arribar el moment 
que, per diferents circumstàncies de 
la vida, et toca prendre decisions que 
no t’agraden i que cal fer. Però sem-
pre resten els records.

La nostra història: El rellotge del campanar de Begur
Ponç Feliu

Dins les poblacions, sobretot si són 
petites com la de Begur, hi ha esdeve-
niments que per el seu tarannà repre-
senten una novetat. Aquesta novetat 
ve reforçada si pot tractar-se d’un ofe-
riment o regal desinteressat, fet a més 
a més per un begurenc.
Arribada la dècada dels anys vint del 
passat segle, i aprofitant l’oportunitat 
d’haver de realitzar per vell i antic 
la substitució del rellotge públic del 
nostre campanar, va sorgir un propò-
sit molt particular d’una persona que 
era begurenca per afinitat, realitzant 
una acció demostrativa de la seva ge-
nerositat, al fer l’oferta d’un nou re-
llotge públic a la població de Begur. 
Es tracta de la Sra. Asunción Tort i 
Marfà, vídua de Josep Pella i Forgas, 
en memòria del seu marit. Feia escas-
sament un any que s’havia celebrat 
un homenatge públic a Josep Pella i 
Forgas, marit de la benefactora, com a 
autor de la “Història del Ampurdán”, 
el qual havia traspassat l’any 1918. 
La proposta va ser feta oficialment a 
l’ajuntament i fou acceptada amb tot 
el respecte i agraïment.       

tranyat el tècnic del desig sol•licitat 
i accedint a la petició, va exclamar 
molt convençut aquesta frase “a este 
reloj, ni vosotros mismos lo vais a en-
tender”. De ben segur que era l’únic 
aparell que instal•lava aquell profes-
sional, amb un funcionament igual o 
semblant .       
Va arribar el diumenge dia 25 
d’octubre de 1925, quan es va cele-
brar la benedicció del nou rellotge pú-
blic, instal•lat al campanar. Els actes 
festius començaren a les nou del matí, 
amb una cercavila per tota la població, 
amenitzats per l’orquestra la Principal 
de Palafrugell, recollint una multitud 
de vilatans a la plaça de la Constitu-
ció, completament plena de gent. A 
continuació es va retirar la bastida que 
cobria el nou rellotge, interpretant una 
Marxa Oficial per la citada orquestra, 
i seguidament la benedicció del rec-
tor, mossèn Josep Moles; es va solem-
nitzar un cerimoniós ofici assistit per 
les autoritats, la família Pella i Forgas 
i públic en general. Acabada la funció 
religiosa, les autoritats es varen tras-
lladar a la casa familiar, on l’alcalde 

L’efecte d’estrenar un nou rellotge va 
ser un intens esdeveniment, dels que 
succeeixen molt de tard en tard. So-
lament en pensar en una nova esfera 
quadrada que mesura per cada costat 
150 cm., fabricada amb rajola blan-
ca vidriada i numeració romana, ja 
va ser una gran novetat, encara que 
el major esdeveniment va ser la ma-
nera d’anunciar les hores a través del 
llenguatge de les seves campanades. 
Podem trobar estrany que es presenti 
d’aquesta manera, ja que la persona 
que va fer l’obsequi a la població de 
Begur va demanar al tècnic de rellot-
geria que el rellotge pogués tocar les 
hores en català. La sorpresa va ser 
majúscula per part del professional 
que instal•lava el rellotge, ja que ell 
no parlava ni entenia la llengua ca-
talana. Amb una difícil interpretació, 
va aconseguir que el rellotge a l’hora 
de tocar els dos quarts, assenyalés de 
quina hora corresponien aquells dos 
quarts, o sigui que dues campanades 
amb la seva campana i seguidament 
set repics amb l’altre campana, ad-
vertia que eren dos quarts de set. Es-

Pere Silvestre i Carreras va donar en 
nom de la població les gràcies a la Sra 
Asunción Tort i a la seva família, pel 
donatiu rebut, que al repicar de les ho-
res, evocava el noble gest, que dirigit 
a l’historiador Pella i Forgas, va tenir 
al poble de Begur. Aquest rellotge ens 
va anar recordant constantment amb 
el seu repicar singular, de l’hora pre-
sent durant molts anys, com també de 
la generositat de la persona que va fer 
aquest obsequi. 
Després dels molts anys i arribant al 
moment de canviar-lo amb un nou re-
llotge, elèctric i modern, la seva des-
aparició va ser de nostàlgia, ja que ha-
víem deixat de sentir aquell únic estil 
particular del seu parlar vibrant, a què 
ens tenia acostumats. 
L’ajuntament del poble de Torrent el 
va adquirir per allà els anys setanta i 
vam perdre nosaltres aquella joia úni-
ca, que feia molt temps que a cada 
tocar de campanes ens recordava la 
nostra personalitat.
Aquest fragment de la nostra història 
és molt llunyà, encara que val la pena 
recordar-lo.         
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Llibre de Raúl Izquierdo

Fira de la Castanyera

Castanyada a Esclanyà

A Esclanyà, la castanyada es va celebrar el 7 de novembre al local poliva-
lent. Hi va haver coca i garnatxa per a tothom. La mainada va poder gaudir 
de jocs infantils i l’arribada de la castanyera.

Animació infantil amb Fefe i Cia

Els dies 30 i 31 d’octubre i 1 de novembre es va celebrar la cinquena edi-
ció de la Fira de la Castanyera amb una gran diversitat d’activitats com 
tallers infantils, fira d’artesans i espectacles musicals i de màgia. També es 
va organitzar la tradicional castanyada popular a la plaça Esteva i Cruañas. 
La castanyera i Jordiet, el pageset del bolet, van visitar les escoles Doctor 
Arruga de Begur i l’Olivar Vell d’Esclanyà, així com la llar d’infants Ses 
Falugues.

Jordiet, el pageset del bolet, a l’escola Doctor Arruga

Tallers infantils

La castanyera va visitar l’Olivar Vell d’Esclanyà
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Jocs infantils
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Fira d’artesans
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Hora del conte
Gener:  21
Febrer:  25
Març:  3, 17

Abril:  7
Octubre:  6, 20

Novembre:  3, 17

Sessió musical per a nadons
Febrer: 19

Maig: 6
Octubre: 14

ACTIVITATS BIBLIOTECA SALVADOR RAURICH 2016

Trobem-nos a Ses Falugues

La llar d’infants Ses Falugues ha organitzat unes trobades amb nens i 
nenes de 0 a 3 anys i els seus familiars per tal de fomentar les relacions i 
la coneixença entre ells. Es tracta d’estimular l’aprenentatge dels infants 
mentre juguen i alhora establir vincles amb els familiars i compartir opi-
nions i experiències.
Les trobades es faran durant aquest curs cada primer dijous de mes de 
15.30 a 17h.

Georgina Gómez, 
premiada pel seu conte

Georgina Gómez, veïna d’Esclanyà, ha lliurat a la biblioteca municipal 
un exemplar del llibre “Contes d’avis”, que conté el seu relat “L’invent 
per duplicar avis”.

La Georgina, de dotze anys, va ser una de les premiades en el dotzè pre-
mi Pilarín Bayés que convoca l’Editorial Mediterrània i l’Obra Social de 
l’Hospital Sant Joan de Déu i al qual es van presentar més de 2700 obres.
El premi pretén fomentar la lectura i acostar els llibres a la mainada, 
estimular-los la imaginació i fer-los reflexionar sobre diversos valors.
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Georgina Gómez amb els seus avis (foto diari ARA)

Amb la il•lustradora Pilarín Bayés (foto Manel Gómez)
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El Festival Internacional de Cinema es va dur a terme del 22 al 25 d’octubre. 
Es tractava d’una iniciativa de l’Associació de Comerç i Turisme de Begur i 
Empordà Film Comission, amb el suport de l’Ajuntament.

En l’acte inaugural, es va comptar amb la presència del director guanyador 
d’un Oscar, José Luís Garci, i l’actriu Mònica Randall.

El festival va incloure sessions infantils i per adults, fòrums i col•loquis i 
diverses seccions a concurs. Així mateix es va poder veure l’exposició “Liz 
Taylor a Begur”, amb  fotografies de Josep Carreras durant el rodatge de 
“De repente, el último verano” (1959). 

El festival també va retre  homenatge a l’actriu i model Teresa Gimpera i la 
bailaora Carmen Amaya, als directors José Luís Garci, Franscesc Rovira-
Beleta i Manel Esteban Marquilles, i a l’encarregat del cinema, Ernest Sais, 
amb la projecció de “L’home de la cabina”.

Festival de Cinema

Inauguració de l’exposició dedicada a Josep Carreras

Homenatge a Ernest SaisCol•loqui amb Karra Elejalde i els crítics Oti Rodríguez i Carlos Boyero

Teresa Gimpera rebent una escultura de Nasi IglesiasMireia Juárez i Nicolas Caicoya, premiats amb el Corall d’Or i Plata respectivament
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19grup excursionista  /  gent gran

Entre Roses i cap Norfeu         

Pere Feliu
El passat 25 d’octubre a les 7 del 
matí  amb bona temperatura, 10 
Perduts vàrem sortir de Begur en 
direcció cap a Roses (Alt Empor-
dà). Un cop arribats, busquem 
la riera dels Ginjolers, d’on co-
mençàvem el recorregut. Tot just 
sortint, el terreny comença a en-
filar-se i no para fins que portem 
quasi 7 km i arribem al puig de 
l’Àliga, amb gairebé 500 metres 
sobre el nivell del mar. Imatge es-
pectacular. Podíem veure el cap 
Begur, Ses Medes, el Canigó, els 
aiguamolls de l’Empordà... Foto-
grafia de record i tornem-hi, que 
no portem ni una tercera part del 
recorregut.
Baixem i passem pel costat de 
la base militar del Pení. Aques-
ta base militar va ser inaugurada 
per l’exèrcit americà l’any 1959 i 
l’any 1969 va ser controlada per 
l’espanyol. Cal destacar que ac-
tualment hi queda només una cú-
pula de les dues que protegien els 
radars. Si mireu pel Google Earth 
veureu que les imatges d’aquesta 
base estan ennegrides, no es pot 
veure res, deu ser “top secret”.
Vàrem baixar fins a Cala Jóncols. 
És una platja amb tot just qua-
tre pins. Van ser els primers pins 
que vèiem, ja que fins ara no n’hi 
havia, suposem que perquè la tra-
muntana deu sovintejar per aquests 
paratges. Després vàrem anar per 

terreny “més o menys” planer fins 
arribar a Cala Montjoi, territori del 
súper conegut Ferran Adrià amb el 
seu Bulli. Actualment hi estan fent 
obres. Es deia que feien la seu de la 
Fundació El Bulli. Veurem com acaba 
tot. Temps per dinar en aquesta plat-
ja i veure com els iots i “balandres” 
hi fondejaven de dos en dos, com per 
protegir-se en cas de venir mal temps.
Quedava l’última suada. També és ve-
ritat que va ser quan el sol picava més. 
Era una pujada que sortia de nivell de 
mar i arribàvem als 310 metres en no-
més 3’5 km.  Per sort, un cop arribat 
en aquest punt més alt només que-
dava el consol de pensar que a partir 
d’aquest punt tot era baixada fins arri-
bar a Roses. Això sí, vàrem passar per 
algun monument megalític, però la 
veritat és que el que volia tothom era 
arribar i no ens hi vàrem aturar.
Arribada a Roses, el meu GPS marca-
va 26’4 km, però un cop vaig arreglar 
la ruta en varen sortir 24’7. Cal ex-
plicar també que vàrem fer honor al 
nostre nom i ens vàrem perdre. En fi 
tothom sap que més aviat o més tard 
ho acabem fent.

En definitiva 25-26 km a les cames, 
un desnivell positiu de 1261 metres 
i un de negatiu de 1260, unes vistes 
espectaculars i la gràcia de conèixer 
noves persones i compartir amb tots 
ells aquest diumenge esportiu.

Ens veiem a la propera.

Homenatge als majors de 85 anys

El passat 14 de novembre l’associació Casal de la Gent Gran de Begur, amb la col•laboració de l’Ajuntament, va homenatjar Joan Garcia Pérez, Horacio 
González Rubio, Pere Pilsà Pi, Miquel Oliver Deulofeu i Joan Agudo Santos en complir 85 anys. 
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Joan Figueras Felip, cirurgià especialista en fetge, pàncrees i vies biliars
Miquel Martín i Serra

d’intentar ensenyar-la i preguntar-te 
com es pot millorar. En el meu cas, 
vaig treballar amb una breu interrup-
ció a l’hospital de Bellvitge durant 28 
anys. Vaig veure la transformació d’un 
hospital del SOE (Seguro Obligatorio 
de Enfermedad) a hospital universita-
ri de la Universitat de Barcelona, en 
Facultat d’Odontologia i finalment en 
Facultat de Medicina. Vaig recórrer 
tota l’escala de professorat durant 21 
anys, fins a superar les oposicions a 
professor titular de Cirurgia i final-
ment acreditar-me com a catedràtic 
d’universitat.

• Quines considera que han de ser 
les virtuts d’un bon metge?
La primera, vocació d’ajudar els al-
tres, sense aquesta és impossible la 
resta. Voluntat d’estudi tota la vida, 
perquè els coneixements canvien cada 
dia i malgrat que és impossible assu-
mir totes les novetats, has de mante-
nir-te al dia.

• On exerceix actualment? 
El dia 3 d’octubre d’enguany, vaig 
complir l’edat obligatòria de jubilació 
a l’ICS i, per tant, he hagut de deixar 
l’hospital Universitari de Girona Jo-
sep Trueta. Malgrat això, segueixo 
exercint en l’àmbit privat a la clínica 
Girona i a la clínica Sagrada Família 
de Barcelona.

• Expliqui’ns com es va dur a terme 
l’operació pionera per extirpar un 
tumor de pàncrees?
La cirurgia és l’únic tractament cu-
ratiu del càncer de pàncrees. Quan 
jo estudiava es deia: Només un 10% 
de tumors de pàncrees són operables. 
Dels que operis només un 10% po-
dran ser curats. Resultat: només l’1% 
dels càncers de pàncrees sobreviuen 
als 5 anys. I encara hi ha molta gent 
(inclús professionals sanitaris) que 
així ho creuen.
Però des d’aleshores s’ha investigat 
molt en diagnòstic precoç, altres trac-
taments (radioteràpia i quimioterà-
pia) i en les indicacions quirúrgiques, 
s’han ampliat. Actualment la nostra 

política és que aquells tumors que al 
diagnòstic no són operables, tractar-
los amb radioteràpia, quimioteràpia, 
embolitzar les arteries afectades i fi-
nalment operar-los, però extirpant la 
vena mesentèrica o el tronc celíac, 
que és l’arteria més important de 
l’abdomen. És el que es coneix com a 
cirurgia ampliada.

• Es pot aplicar aquest procediment 
a d’altres tumors?
Sí, de fet el càncer de pàncrees potser 
és l’últim que s’ha incorporat en 
aquest tractament multidisciplinar.

• En quin estat es troben les inves-
tigacions sobre el càncer? Creu que 
amb el temps serà una malaltia cu-
rable o menys mortal?
S’està avançant tan ràpidament, que 
en 20 anys ningú es morirà de càn-
cer. Es moriran d’altres malalties o 
accidents. No els podrem curar a tots, 
però retardarem el creixement, modi-
ficarem genèticament les cèl•lules o 
fabricarem anticossos contra els re-
ceptors de les cèl•lules canceroses, i el 
pacients podran continuar vivint amb 
bona qualitat de vida.

• Què n’opina del comunicat de 
l’OMS sobre la relació entre el con-
sum de carn i el càncer?
No s’han de barrejar conceptes. 
L’informe de l’OMS diu que hi ha 
evidència científica suficient per afir-
mar que els fumats son cancerígens, 
ja que porten toxines que produeixin 
càncer. Això ja era conegut des de fa 
temps. De fet la popularització de les 
neveres elèctriques fa 50 anys va de-
terminar 15 o 20 anys més tard una 
dràstica disminució del càncer gàstric. 
Es creu que aquesta disminució es deu 
al fet que els productes carnis es varen 
poder conservar a la nevera i es va-
ren deixar de consumir les carns i els 
peixos fumats, adobats, en greix “ran-
cis” o conservats durant molts dies en 
altres tipus de conserves casolanes. 
De fet actualment el càncer gàstric és 
molt poc freqüent. Menys de 50 casos 
a l’àrea sanitària de la província de 

Girona (800.000 habitants).
Pel que fa a les carns vermelles i em-
botits és diferent. L’informe diu que 
són sospitoses d’augmentar la fre-
qüència del càncer de còlon sense evi-
dència científica suficient que ho de-
mostri. Actualment hi ha un augment 
considerable del càncer de còlon. Es 
creu, i aquest estudi ho confirma, que 
és per consumir amb desmesura men-
jars amb molt poc “residu”, carns ver-
melles en excés (cada dia i en els dos 
àpats principals) i embotits en desme-
sura. Aquestes dietes sense “residu” 
(amb pocs vegetals i llegums) donen 
lloc a un “bolo fecal” escàs i per tant 
amb una concentració més alta de 
toxines per gram de femta i poden 
produir càncer de còlon. 

Així, doncs, el meu consell és assegu-
rar-se de fer una ingesta diària adequa-
da de verdures, amanides, llegums, 
fruita i peix blau. Si això es compleix, 
es pot menjar carn vermella, blanca 
(llom i pollastre) o embotits per com-
pletar l’àpat amb tota tranquil•litat. 
Els fumats (salsitxes de frankfurt, i 
salmó fumat) per contra s’han de con-
sumir en quantitats baixes (50 gr/dia). 

• Què és allò que més el satisfà i el 
que més l’amoïna de la seva feina?
L’agraïment dels pacients. No hi ha 
cap feina que tingui una recompen-
sa moral o espiritual més gran que 
la de metge. El pacient que aconse-
gueixes curar t’està agraït tota la vida 
i t’ho demostrarà sempre.El que més 
m’amoïna és l’empitjorament de la 
qualitat de l’assistència amb aquesta 
crisi econòmica. S’han fet retallades 
econòmiques, però a més ha empitjo-
rat el control de qualitat, la inversió, 
la reposició i els metges hem sigut 
apartats de la gestió i de la planifi-
cació sanitària. Mai s’hauria d’haver 
donat tant poder als polítics o als seus 
gestors en el camp de la Sanitat. Ac-
tualment els gerents prenen decisions 
tenint en compte només l’estalvi i fan 
i desfan sense consultar els metges, 
sempre que no hi hagi protestes als 
mitjans de comunicació.
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• Expliqui’ns quan i com comença 
la seva relació amb Begur.
La meva relació amb Begur va co-
mençar quan em vaig casar amb la 
meva dona, M. Núria Tortras. Des 
d’aleshores es va convertir en la meva 
segona residència de cap de setmana i 
vacances. Fins que em vaig instal•lar a 
viure-hi fa quasi onze anys al traslla-
dar el meu lloc de treball a l’hospital 
Trueta.

• Quins són els seus inicis en el camp 
de la medicina? 
En realitat jo vaig estudiar el batxille-
rat de ciències i fins un mes abans de 
matricular-me a la Universitat de Bar-
celona vaig dubtar entre Enginyeria 
Industrial o Medicina.

• Creu que es tractava d’una voca-
ció?
Evidentment es necessita vocació 
d’ajudar els altres i en el cas de la ci-
rurgia unes habilitats manuals míni-
mes. Però jo crec que hauria pogut ser 
també un bon enginyer o físic. El que 
no serviria és per a músic o escriptor.

• S’ha dedicat també a la docència?
Jo crec que la docència i la recerca és 
el complement de tota vocació uni-
versitària. No es pot separar l’una de 
l’altra. Si saps o aprens una cosa, has 

NADAL A BEGUR I ESCLANYÀ

Visita les webs www.begur.cat i www.visitbegur.cat
Hi trobaràs totes les activitats de Nadal que s’organitzen a Begur i 
Esclanyà.
 
Del 3 al 26 de febrer de 2016 podreu visitar l’exposició “Projectes 
urbanístics municipals” a la sala de les Escoles Velles. 
Horari: de dimecres a divendres de 16 a 20h.


