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en total són 20 i es troben emmarcant les finestres de l’edifici i només es
repeteixen a la façana que dóna a migdia. S’intercalen les figures d’animals
amb la d’éssers fantàstics, totes elles molt curioses i no sabem si tenen algun
significat concret però un dels éssers fa la sensació que estigui treballant el
suro. L’edifici fou construït a principis del segle XX i els seus promotors
van ser el matrimoni Bonaventura Sabater i Matilde Forgas. Madilde era
filla de Francesc Forgas, el propietari de la fàbrica Forgas, i Bonaventura
Sabater en va ser gerent. Bonaventura Sabater també era escriptor i va ser
diputat a Corts per Girona el 1903 i el 1918. No tenim informació sobre qui
va dissenyar i construir la casa.
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L’edifici ha sofert diferents remodelacions però encara conserva diversos
elements originals de la casa. La finca va sortir a subhasta el 1942 i va ser
adquirida per l’Ajuntament de Begur i des d’aleshores és la seu consistorial.
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El gener de 2016 va fer
300 anys de la implantació
del Decret de Nova Planta
(1716) però encara podem
trobar elements de la Guerra de Successió.
Sabeu a on es troba aquest
pany amb simbologia austriacista?
TELÈFONS SERVEIS PÚBLICS
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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L’inici de la temporada
Quan tingueu aquesta revista a les mans ja serem a tocar de Setmana Santa, i podem dir que la vida retorna al poble de mica en mica. Sembla com si ens despertéssim d’un període d’hibernació. I és així. Si
volem que la temporada duri més cal que tots hi posem el nostre granet de sorra. Els mesos de novembre
i desembre han estat bons en ocupació hotelera, sobretot de dijous a diumenge. Una queixa freqüent dels
visitants és el tancament de la majoria del comerç. Cal reflexionar i repensar el model de comerç que
tenim.
Espero i desitjo que les festes de Nadal i Reis les hagueu gaudit amb alegria i amb molts regals. L’arribada
dels Reis de l’Orient va ser remullada per un xàfec important. Però tant a Begur com a Esclanyà els nens
i nenes van poder saludar els Reis i demanar personalment tots els joguets desitjats. Un agraïment públic
a tots els voluntaris que van organitzar i col•laborar amb les respectives cavalcades de Reis.
El Carnaval d’enguany ha passat amb novetats a Begur. La instal•lació d’una carpa a la Plaça Esteva i
Cruañas ha donat joc per celebrar el Carnaval amb una festa infantil a la tarda, i al vespre un ball per als
més grans, organitzat amb la col•laboració de l’Ampa del Dr. Arruga. Crec que el balanç de la festa ha
estat positiu i això ens permet pensar en un format similar per altres actes o esdeveniments.
Un dels esdeveniments importants que tindrà lloc és la inauguració del Mas d’en Pinc (Carmen Amaya)
com a oficina de l’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Begur i com a centre d’acollida d’altres
associacions i entitats del poble que tinguin relació amb el medi ambient, la natura i la cultura. D’aquest
centre recuperat per als begurencs particularment n’espero molt. D’aquí s’hauran de coordinar programes mediambientals de recuperació, conservació i millora del nostre entorn. Us convido a visitar el
centre. És vostre, és de tots.
Finalment m’agradaria fer esment de la mostra pública a la sala d’exposicions de les Escoles Velles dels
principals projectes urbanístics que proposem dur a terme aquest any. La intenció d’aquesta mostra és
d’informar-vos dels projectes, però també de recollir els vostres suggeriments. Tots els grups que conformen el nou equip de govern ens vàrem comprometre a informar i a demanar l’opinió dels ciutadans
de Begur i Esclanyà. El camí està començat.
Us desitjo una bona Setmana Santa, salut i feina.
							

Joan Manel Loureiro Vall - Alcalde

Tallers i cursos formatius
Des de l’àrea de Serveis Socials, Gent Gran i Règim Interior s’han organitzat diversos tallers i cursos. Per una banda, tallers de memòria adreçats a la gent
gran, que han tingut molt bona acollida, i també un curset gratuït de formació i funcionament del telèfon intel•ligent per a persones majors de 55 anys.
Per altra banda, s’han dut a terme cursos formatius per al personal de l’Ajuntament: curset de protecció de dades, d’atenció al ciutadà, de transparència
i, properament, cursos d’idiomes.

Taller de memòria

Curs d’atenció al ciutadà
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informació municipal
Pressupostos 2016

En primer lloc, cal dir que aquest
pressupost s’ajusta a totes les
normes i reglaments financers de
l’actual Estat espanyol. Compleix
amb escreix totes les exigències
de la hisenda estatal, però, a més,
compleix amb les recomanacions
financeres dels diferents departaments econòmics de la Generalitat i d’altres administracions.
L’equilibri és bàsic per no trencar
la bona línia financera que hi ha
hagut, i per això el repartiment
de la despesa per capítols és molt
bona. Hem de pensar que una
quarta part de la despesa va a CAP
I (personal, 26%), una quarta part
a inversions (24%) i un 43% per
despeses corrents. Aquest pressupost no preveu més endeutament.
L’endeutament baixarà al 31% i
no és previst fer cap operació de
crèdit en els propers anys. Això fa
que sigui un pressupost equilibrat
en tots els aspectes, permet mantenir la despesa corrent i permet que
les inversions previstes no posin
en perill l’economia municipal.
Pel que fa a ingressos, el 50% prové d’impostos directes i el 30% de
taxes aproximadament. Per tant, el
80% del pressupost es genera amb
recursos propis. Les subvencions
no arriben al 9 % i això vol dir que
no som dependents d’altres administracions i la venda de patrimoni
només és un 2’79%. És remarcable
veure que el capítol d’inversions
creix un 14% en relació a l’any
passat. És un pressupost, per tant,
equilibrat. S’ha tingut en compte la liquidació d’altres exercicis
anteriors i per això algunes partides creixen amb la consignació
real i no teòrica. El pressupost
d’ingressos corrents, sense crèdits,
sense quotes urbanístiques i sense contribucions especials, és de
9.031.000€. Per tant, és un pressupost ajustat i anivellat.
Pel que fa a les despeses cal comentar diverses coses:
CAP I (Personal)– Puja el 2%. Val
a dir que: 1. Baixa la partida de regidors i eventuals en 31.000€. 2.
S’incorpora una partida de Pla de
pensions, que, en el seu moment,
va ser eliminada per llei, amb un
import de 23.200€. 3. En la plantilla de la policia local s’incrementa
el número d’interins de 6 x 6
mesos (en lloc de 3 mesos). 4.
S’incrementa la borsa de treball
per a persones joves en atur.
CAP II (Despeses Corrents) –

S’incrementa un 4,6%. 1. Lloguer
d’edificis. Desapareix el lloguer de
la piscina municipal. 2. S’incrementa
la partida de manteniment de la via
pública, edificis i senyalització per
dotar-les segons la realitat existent,
tenint en compte les modificacions fetes. 3. Subministrament elèctric. Hi ha
una puja real que en les modificacions
de crèdit ja es veia reflectida. Despesa
creixent per incorporació d’alguna urbanització i per l’augment del preu de
la llum. 4. Baixa del menjador escolar.
El servei es gestionarà a través d’un
conveni amb el Consell Comarcal.
5. Pel que fa a imatge i comunicació,
s’hi afegeix el conveni amb TV Costa
Brava i les despeses de l’empresa de
comunicació i de xarxes socials. Conceptes separats que ara es posen junts.
6. Conselleria de Serveis Socials.
Es firmarà un conveni amb el Consell Comarcal per prestar els serveis
d’assistencials (psicòleg i educadora
social) amb la qual cosa s’incrementa
el servei d’atenció i creix la despesa
en 43.000€ per fer front a les necessitats de persones i famílies sense recursos i a cobrir despeses per pal•liar
la pobresa energètica d’algunes famílies amb necessitats. 7. Apareix la
partida de Cinema Casino que se separa de Cultura, per tenir més clara la
despesa generada per aquest servei.
8. L’increment de la partida destinada a activitats esportives ve donada
per les noves activitats al pavelló i
altres espais. També s’incrementen
els ingressos. Com a conseqüència, hi
ha un increment de les activitats esportives de manteniment físic per les
persones adultes i gent gran del municipi. 9. Es crea la partida de Protecció
Civil (voluntariat, amb 100.000€ inicials) i s’augmenta també la de Medi
Ambient per fer front a la despesa de
trasllat al Mas Pinc i per programes
a endegar. 10. Promoció econòmica. Increment de les fires i activitats
de promoció de la ciutat (encara que
algunes no siguin promocionades per
l’Ajuntament, són subvencionades
per l’Ajuntament). 11. Recollida de
deixalles. S’incrementa per realisme
d’acord amb les modificacions de crèdit que s’han tramitat durant aquest
exercici i per la despesa addicional,
porta a porta als grans productors.
No es descarta més increment per la
introducció en el servei de recollida
selectiva porta a porta que es vol fer
per als particulars. Així aquesta partida creixerà excepcionalment a mida
que es vagi implantant aquest servei.
12. Neteja i manteniment platges.
Puja 50.000€ a causa l’augment de la

temporada d’estiu. Començar abans i
acabar més tard, més persones (borsa
de treball) i més serveis en aquests
mesos que s’incrementi.
CAP III (Interessos). Baixen un 28%
perquè els crèdits demanats són vells,
s’amortitza més i també s’acaba i es
cancel•la un préstec del 2005.
CAP IV (Transferència). El criteri ha estat mantenir les aportacions
a les entitats, associacions, etc. 1.
S’incrementa l’aportació al Consell
Comarcal per fer front al conveni
d’assistència social, que es firmarà
perquè pugui entrar en vigor l’11 de
gener de 2016. 2. S’han ajustat les
partides d’ajuts a famílies, institucions i la d’ajuts socials, per tenir
clars aquests ajuts. 3. S’incrementa la
partida de subvencions a façanes perquè es vol endegar unes subvencions
a comerços, restaurants i establiments
per l’embelliment de les façanes i de
les terrasses. Això es complementaria posteriorment amb una ordenança
que hauria d’indicar quins són els elements que s’haurien de canviar per tenir dret a la subvenció.
Pel que fa als ingressos, cal comentar
el següent:
CAP I (Impostos). Augment de la recaptació de l’IBI i de les plusvàlues,
de 200.000€ i 500.000€ respectivament. Això no significa un augment
dels impostos. L’Ajuntament congela aquest impost i les taxes municipals, menys en la taxa de recollida
d’escombraries (4€)
Pel que fa a inversions:
1. Adequació de l’espai del C/ Bonaventura Carreras. És l’hort de la
Rectoria on s’han previst, en principi,
50.000€ per invertir-hi en recursos
propis. Aquesta actuació dependrà
de la firma del conveni amb el Bisbat
(propietari de l’immoble).
2. Bici-carril del C/ Sant Antoni, de
la circumval•lació. La inversió és de
750.000€ amb la següent distribució:
a) 180.000€ són de contribucions especials per dotar serveis urbanístics a
les parcel•les que van des del C/ Sant
Antoni a l’aparcament del Sot d’en
Ferrer. b) 570.000€ del Bici-carril
amb recursos propis.
3. Per la urbanització S-4 de Son Rich
s’han previst 320.000€, obres que
s’han iniciat. És l’aportació que ha de

fer l’Ajuntament, com a propietari
de finques dins de la urbanització.
4. Urbanització Mas Mató. Es comencen els tràmits, tal com es va
fer en la urbanització de Residencial Begur per la reparcel•lació de
les finques. El cost dels tràmits i
indemnitzacions és de 800.000€
que es compensen amb la mateixa
quantitat en quotes urbanístiques.
5. S’han previst 130.000€ per la
millora de l’avinguda Onze de
Setembre. Es vol canviar la barana, que no compleix la normativa,
però es voldria aprofitar per millorar la vorera que dóna a la Font de
Baix. Ara es dota pressupostàriament aquesta inversió i més endavant ja es tramitarà el projecte que,
en aquest moment, estan redactant
els serveis de la casa.
6. Camí de l’Aigua d’Esclanyà.
S’ha pressupostat en 25.000€
l’inici d’aquest projecte. Serà un
lloc molt atractiu des del punt
de vista ambiental, paisatgístic i
d’esbarjo. Es finança amb recursos
propis.
7. S’han previst 25.000€ en equipament informàtic, com es fa cada
any, per renovar aquest material.
8. Caldera de calefacció a l’escola
Dr. Arruga. Donarà servei a
l’escola i al pavelló i està dotada
inicialment en 100.000€. Aquesta actuació està a dins del Pla
d’Alcaldes de la Diputació, que va
engegar l’any passat, de sostenibilitat, d’equipaments ambientals
sostenibles i de reducció de despesa energètica. La Diputació redacta el projecte d’aquesta caldera de
calefacció amb biomassa (estella)
que donarà servei al Dr. Arruga i
al pavelló i s’aprofitarà la neteja
forestal per obtenir aquestes estelles. Per tant, és un projecte integrat dins del municipi i que tindrà
una subvenció molt important de la
Diputació.
9. Per acabar, hi ha la partida
d’altres inversions de reposició,
dotada en 200.000€, que és per dur
a terme inversions petites que vagin sortint durant l’any. Total inversions: 2.617.000 €. — 1.537.000
€ - Recursos propis (62%) — La
resta: quotes urbanístiques, contribucions especials i subvencions
(38%).
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25 anys de les Escoles Velles

Des de principis d’any, el cinema de Begur combina la projecció de
pel•lícules en versió original i la Nit dels Amants del Cinema (NAC).
Enguany vam començar amb la pel•lícula “La adopción” i vam gaudir
d’un interessant col•loqui amb Elena Carreras i Mària Alòs, dues mares
adoptives que van viure en primera persona l’experiència de l’adopció.
Al febrer es va projectar en versió original anglesa subtitulada al català la darrera pel•lícula d’Isabel Coixet, “Nobody Wants the Night”. I al
març vam dedicar la sessió a la pel•lícula “Carol”, que va comentar la
periodista i crítica de cinema Imma Merino, encarregada també de presentar el llibre de Patricia Highsmith en què es basa la pel•lícula.

L’abril d’enguany el centre cultural Escoles Velles celebrarà el seu 25è
aniversari. Ho celebrarem amb una exposició fotogràfica i un munt
d’activitats culturals i lúdiques sobre les quals us informarem puntualment.

Donació de Juan Igazábal
L’artista Juan Igazábal, que va exposar el passat juliol a les Escoles Velles, ha fet donació a l’Ajuntament de Begur de vuit obres. La signatura
de la donació va tenir lloc el passat 9 de febrer amb la presència de
l’alcalde, Joan Loureiro, i la regidora de Cultura, Maite Martín.
Igazábal, pintor i escultor, ha donat tres quadres realitzat amb la tècnica
d’oli sobre paper i cinc quadres amb la tècnica de tinta sobre paper. Dels
tres olis, dos representen un nu femení, realitzats el 2001, i el tercer,
l’edifici de l’Ajuntament, fet el 2014. Respecte als de tinta, fets tots ells
durant el 2014, representen diversos indrets del nucli urbà: l’Ajuntament,
el Castell, església i poble, la plaça Comas i Ros i la casa Bonaventura
Caner Bataller.

primavera 2016

NAC i cinema en versió original

DEl 17 DE Març
al 9 D’abril

Mike Sullivan
Magic Moments

DEl 13 al 20 DE Maig

Tallers de pintura
i labors

Sala

DEl 15 D’abril al 7 DE Maig

25 anys de
les Escoles Velles

DEl 26 DE Maig al 4 DE juny

Taller de manualitats

M u n i c i pa l

d’Exposicions
C/ Bonaventura Carreras, 11 - BEGUR
Horaris: dijous de 5 a 8. Divendres i dissabte de 4 a 8

Ajuntament de Begur

Diputació de Girona
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grups polítics municipals
Comencem amb empenta

Cap a la primavera...

L’Equip de Junts-ERC Begur-Esclanyà

Bloc Municipal Begur - Esclanyà

Hem començat el 2016, i també nous projectes. Volem fer-vos un petit
recull dels esdeveniments més rellevants d’aquests últims mesos.

Deixem enrere el Nadal i el canvi d’any. Voldríem, primer de tot, agrairvos la vostra participació i col•laboració en els actes de celebració
d’aquestes festes.

Durant el mes de febrer ha tingut lloc l’exposició d’alguns dels projectes urbanístics que es faran enguany. Com ja sabeu, la nostra intenció
és fomentar la participació ciutadana i poder comptar amb les vostres
opinions.
De novetats, n’hi han hagut moltes i diverses. Caldria destacar la nova
reformulació de l’àrea de Medi Ambient que tindrà cabuda a l’espai del
Mas d’en Pinc. Volem crear sinergies amb entitats i empreses prioritàriament del poble, que tinguin relació amb aquesta àrea o amb temes
d’àmbit cultural. Es vol recuperar els horts (que seran de caire social) i la
vinya, complementat amb la dels camins i senders locals. També treballarem la recuperació de la reserva marina de Ses Negres i realitzar així
una gestió més sostenible del litoral begurenc.
Un dels altres objectius és fomentar l’àmbit de les energies renovables,
per aquesta raó el nostre equip va impulsar només començar la legislatura la utilització d’una caldera de biomassa per estelles que escalfarà l’escola Dr. Arruga i el pavelló d’esports municipal i ara tenim una
empresa de panells solars interessada a fer ús de Mas d’en Pinc per tal
d’exposar-hi els seus productes. D’aquesta manera el mas aprofitaria els
panells de forma gratuïta, amb el seu evident estalvi d’energia.
Des de la Regidoria d’Urbanisme s’han pogut resoldre alguns temes urbanístics que feia anys que s’arrossegaven, un d’ells té relació amb el
polígon P-14 de la urbanització d’Aiguafreda, una vegada més gràcies
a la participació dels veïns afectats dins el nostre pla d’acció de “Participació Ciutadana”. Així mateix, també s’ha aprovat, entre d’altres, el
carril bici de circumval•lació o la rehabilitació de la capella de Sa Tuna
i el seu entorn.
Dins la Regidoria d’Esports hem dut a terme la consolidació i millora
de les classes dirigides d’activitat física oferint-les per primera vegada
a la gent gran, el torneig del 3X3 de bàsquet, la trobada d’Escoletes o la
prova del Cross a Begur amb 124 participants.
Dins la Regidoria de Cultura donem gran rellevància a l’aprovació de
la proposta per declarar el conjunt de vuit barraques de pescadors de
la cala d’Aiguablava com a bé cultural d’interès local (BCIL). També
volem informar-vos de la introducció de pel•lícules projectades en V.O
i subtitulades prioritàriament en català i el retorn del NAC amb el film
“L’adopció”, amb comentaris de vivències en primera persona de l’Elena
Carreras i la Maria Alòs, a les que aprofitem per donar les gràcies per la
seva col•laboració.
Per últim, i dins l’àrea d’Ensenyament-Joventut, l’anunci de l’obertura
de l’imminent esplai municipal com a prova pilot d’un any per a nens
de 6 a 13 anys. De mica en mica anem fent camí i entre tots construirem
de ben segur un Begur i Esclanyà admirats, no només per la seva bellesa
natural, sinó també per ser poblacions dignes i properes.
Fins aviat!

Acabem d’engegar el 2016, que serà el primer any complert del nostre
mandat a l’Ajuntament de Begur, i ara que anem cap a la primavera, estació que s’identifica com a temps d’il•lusions i novetats, a Bloc Municipal ens il•lusiona anar duent a terme les diferents propostes del programa
de Govern, ja sigui en l’àrea cultural, urbanística, econòmica i, sobretot,
social. En aquest àmbit fa uns dies ens vam reunir amb Càritas per tal
de poder signar un conveni de col•laboració per arribar a tothom que ho
necessiti de Begur i Esclanyà i hem canviat i millorat el funcionament
de l’assistenta social.
A Bloc Municipal, i en especial a la nostra regidora de Bloc Municipal
Encarna, ens fa molta il•lusió la nova iniciativa “Nadó”: les famílies de
Begur són obsequiades per part de l’Ajuntament amb una panera a l’hora
d’inscriure el nounat al Registre Civil Local. Volem animar les nostres
joves parelles a fer més begurencs!
En l’àmbit econòmic, quan llegiu aquestes línies, ja haurem signat un
conveni de col•laboració entre la Borsa de Treball i diferents empreses locals, per tal que les ofertes laborals siguin cobertes sempre que
es pugui per a treballadors/es de Begur i Esclanyà inscrits en la Borsa
Municipal. Aquests convenis formen part del nostre ferm compromís
en col•laborar a baixar l’atur i promoure l’ocupació de la mà d’obra del
poble. Tot el Govern s’ha implicat en aquesta iniciativa del nostre cap
de llista i 1er Tinent d’Alcalde, Marià. Agraïm la col•laboració de les
empreses signants d’aquests convenis i animem més empreses a fer-ho.
De l’àmbit urbanístic volem destacar l’èxit del procés participatiu dels
projectes urbanístics que va tenir lloc durant el passat mes de febrer a la
Sala d’Exposicions. I seguint la tenacitat d’en Marià per solucionar la
falta de places de pàrquing, el nostre company ha impulsat un acord per
tal de poder construir un futur pàrquing a l’entrada del poble, a l’antiga
vinya de l’Artiga i que esperem tenir enllestit abans de la temporada
d’estiu.
Ara que els dies s’allarguen, que rebroten els arbres, i verdegen els
camps, ara que Begur està especialment bonic i es suavitza el clima,
ara que estem a les portes de començar a rebre visitants, com cada any,
d’arreu del món, volem desitjar-vos a tots una feliç primavera i, com diu
el nou eslògan impulsat pel nostre regidor de turisme, Eugeni: BEGUR
ÉS AUTÈNTIC TOT L’ANY!

grups polítics municipals
Grup Municipal del PSC
de Begur i Esclanyà

Estem en un moment de trànsit. Un moment de canvi en què el que és
vell encara està present, i molt present, però el que és nou encara no ha
aparegut. En aquestes circumstàncies la incertesa és el sentiment imperant, ja que no es dóna una visió clara de cap a on anem, ningú ens
trasllada unes perspectives de futur il•lusionant i amb més justícia social.
On és la nova política promesa? Veiem molt tactisme i posicionaments
interessats. Qui està fent la feina, en aquests moments, de pensar en el bé
comú de la societat, llegir el mandat electoral dels ciutadans i buscar una
sortida a aquesta situació?
Parlem de la situació a Espanya, aquesta situació de trànsit per configurar un nou govern. Volem manifestar el nostre suport a les accions dutes
a terme per Pedro Sánchez després de rebre l’encàrrec del Rei d’intentar
formar govern. Ha estat impecable pel que fa al procediment: ronda de
contactes amb tots els grups polítics, presentació d’un document de 53
pàgines sobre el “programa per un govern progressista i reformista”,
constitució de comissions negociadores i inici de les negociacions. En
aquest punt encara s’han quedat encallats alguns com Podemos i el seu
líder Pablo Iglesias, que ha quedat completament descol•locat i desacreditat per no entendre el moment en què ens trobem. Finalment tothom
s’asseurà a la taula negociadora i llavors... a veure qui es desmarca o fa
impossible l’acord.
Ara és el moment que es produeixi un canvi real al govern de l’Estat, no
cal insistir que el PP no pot continuar ni un segon més al govern. Ara
s’ha d’obrir una etapa que ens porti, de veritat, una nova manera de fer
política mitjançant el diàleg i la concertació.
Altres aspectes que volem destacar de les actuacions dels Socialistes en
aquest procés són:
1) Publicar des del primer moment l’esmentat document, perquè tothom
pugui opinar sobre el mateix i, alhora, penjar a la web del partit totes les
reunions amb els grups parlamentaris i de la societat civil.
2) Posar en marxa un procés de consulta perquè la militància es pronunciï sobre el probable acord d’investidura i de govern.
Tot això és una mostra, amb fets, de la manera de fer que s’hauria
d’acabar imposant en aquest moment: transparència, diàleg i consens.
Necessitem un canvi no tan sols de govern sinó d’etapa política. S’han
de canviar les regles de joc de la nostra democràcia (reforma constitucional, nova llei electoral, una reforma fiscal, nova llei d’educació, llei
de partits polítics i el seu fiançament, etc.).
Per fer tot això caldran consensos amples en els quals es vegin reflectits
la majoria de la societat espanyola. Tals consensos són imprescindibles
per poder tornar a començar a assolir amb èxits aquestes reformes, perquè una nova generació s’incorpori amb il•lusió a la construcció dels
marcs de convivència entre tots. Només així resoldrem el problema que
tenim plantejat a Catalunya. Només així podrem tornar a donar el pes
que ha de tenir el municipalisme i la gestió democràtica dels nostres
pobles i ciutats.
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Facebook i l’espai “Parlem de tu”

Grup Municipal de Convergència
Us informem que a principis d’any vàrem obrir una pàgina a Facebook
Convergència de Begur i Esclanyà per tal de fer-vos arribar la nostra
opinió sobre qualsevol aspecte que afecti el nostre poble.
També el volem aprofitar per informar-vos de la nostra activitat com a
Oposició als Plens, fer-vos saber en què ens hem oposat i el perquè, les
condicions que posem o propostes que fem per tal d’aprovar alguns dels
punts... tingueu per segur que farem una oposició ferma, justa i coherent,
a fi i a efecte d’ajudar a millorar el poble d’Esclanyà i Begur tant com
ens sigui possible.
Un exemple recent que creiem que ha millorat moltíssim la situació
dels veïns de Son Ric és la instal•lació de gas prop del dipòsit d’aigua,
l’anomenat sector S-4 Sud de Begur. Allà hi anaven dos dipòsits de gas
aeris de 19.070 litres cadascun. En el Ple del 29 de setembre vàrem aconseguir de que se soterressin aquests dipòsits i que es pugés l’assegurança
de 600.000 euros a 4 milions d’euros. De ben segur els veïns se sentiran
molt més tranquils amb aquestes noves mesures i l’impacte visual serà
molt menor.
No faltaran tampoc els tocs d’humor i de sarcasme tan arrelat al nostre
caràcter i que si no fos per això, tot seria massa feixuc.
Però també volem que el poble parli, que el poble informi, i per això
hem creat un espai dins la pàgina de Facebook que es dirà “Parlem per
tu”. Entenem que la gent prefereix passar desapercebuda i mantenir
l’anonimat, però per altra banda, sabem que teniu coses a dir. Per això,
hem posat a la vostra disposició aquest espai. Només ens heu d’escriure
un email a convergenciabegur@gmail.comi nosaltres ho publicarem
anònimament per vosaltres.
Només hem afegir que esperem que ens seguiu i que participeu activament, i així entre tots fer un poble millor.
Moltes gràcies!
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activitats de nadal
Nadal a Begur

Encesa de llums

Actuació Nota Sa Veu

Taller de decoració del tió a càrrec de Xiks

Club Arquers d’Esclanyà a la fira de Nadal

El caga tió a càrrec de l’associació de Comerç i Turisme

Pastorets de la llar d’infants Ses Falugues

Arribada dels Reis de l’Orient

Fotos: Carreras

Mercat de Nadal

activitats de nadal
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Fotos: Ajuntament de Begur

Nadal a Esclanyà

Quina a càrrec de l’escola l’Olivar Vell

Caga tió al local polivalent

Rebuda als Reis de l’Orient

Begur i Esclanyà, amb la Marató
Begur va recaptar 3.390,25 euros a benefici de la Marató de TV3, dedicada a la diabetis i l’obesitat. Els diners es van recollir a través de diverses activitats:
ball country & line dance al local polivalent d’Esclanyà, organitzat per Country Line’s Rebels; una caminada solidària, organitzada pels Perduts de Begur
i l’enlairament de globus a la plaça de l’Església, organitzat per XIKS. També vam contribuir-hi les escoles Dr. Arruga i Olivar Vell i la llar d’infants Ses
Falugues i es van destinar a la Marató les recaptacions de la coca i el cava que es va oferir durant l’encesa dels llums de Nadal.

Enlairament de globus

Country a Esclanyà

Recaptació a la plaça de l’Església
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carnaval
Carnaval a Begur

Festa de carnaval de la llar d’infants Ses Falugues

Fotos: Carreras

Carnaval infantil a la carpa de la plaça Esteva i Cruañas

Ball de carnaval al Casal de la Gent Gran

Fotos: Carreras

Carnaval a Esclanyà

Ball i animació infantil al local polivalent d’Esclanyà

breus
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Festa de Nadal de Progat Begur

La Costa Brava

La festa de Nadal de Progat Begur d’aquest any passat, que es va celebrar
el dia 12 de desembre, ha estat un èxit. Ha vingut més gent que en anys
anteriors i a part dels socis que cada any comparteixen amb nosaltres
aquest esperat esdeveniment, també hi han participat altres persones interessades en la nostra tasca, molta gent jove que esperem que segueixi
realitzant aquesta important col•laboració a la vida social del nostre poble. Aprofitem per donar-los les gràcies i animar-los perquè continuïn
venint-hi i s’impliquin cada cop més.

Escola l’Olivar Vell
A la nostra escola aquest curs treballem com a Projecte Interdisciplinari la Costa Brava. Un pare de l’escola, submarinista professional, ens
va preparar una activitat molt interessant sobre el coneixement del fons
marí i les espècies marines de la zona.

El divertit sorteig, amb molts i variats premis, es va poder dur a terme
gràcies a l’ajuda del comerços de Begur que van col•laborar amb molts
productes tant d’alimentació com de serveis. Vàrem rifar productes locals d’alimentació, productes cosmètics, passeigs a cavall, massatges i
tractaments d’estètica, circuits d’spa, vals de restaurant, sessions de ioga,
etc. Moltes gràcies a tots.

Es va fer a la cala d’Aiguafreda i després d’ensenyar-nos el material
necessari per submergir-se, ens va treure de l’aigua diferents mostres
que es van poder tocar, observar, dibuixar i per acabar, tornar-les al seu
hàbitat natural.
Per aprofitar la diada, es va fer un recorregut pel camí de ronda fins a Sa
Tuna, i es va gaudir i aprendre de la nostra costa: el relleu, tipus de roca,
vegetació...

I com cada any la festa ha estat animada per l’alegre actuació de l’Aula
de Música de Begur, a la qual estem molt agraïts, dirigida per la nostra
estimada amiga Sari.
També estem molt agraïts a les persones que amb tant d’afecte es van
encarregar de la preparació i exposició de productes de Nadal.
Durant la festa, durant la qual hem pogut tastar la boníssima xocolata
preparada por l’Elisa, el jurat escollí el dibuix guanyador d’aquest any,
que pertany a l’Erik Alsina de segon de primària de l’escola Dr. Arruga
de Begur. Amb aquest bonic dibuix hem fet la postal de Nadal de Progat
Begur d’aquest any. I amb aquesta postal també us desitgem a tots un
pròsper 2016!

Sou molt grans!
Rafa Criado
Un any fa! El 2 d’abril al camp del F.C. Begur, es va disputar el tercer
partit corresponent al grup D de la categoria aleví (nascuts al 2003), entre els equips Reial Madrid i F.E Begur, del torneig MIC 2015.
L’equip local esperava nerviós el dia del partit, però amb una gran il•lusió
al veure que davant tenien un gran equip. Aquells petits homenets varen
treure forces i orgull, ho varen donar tot pel seu equip, pel seu poble, que,
en gran majoria, els animava des de les grades.
Tot esforç té una recompensa, i es va demostrar com el petit es menja al
gran. Victòria per 1 a 0 a favor dels locals, i eufòria a les grades! “Hem
guanyat el Madrid! “Hem guanyat el Madrid!”
Aquest any tornem amb els nascuts al 2004 nois i “coaches” de la F.E.
Begur... sort i endavant!

12

grup excursionista
Gavarres 2016 (Celrà)

Marta Capdevila
Avui 31 de gener, encara fosca nit, hem quedat a la Font de Baix per anar a
caminar per les Gavarres a Celrà. Pel camí hem anat recollint altres perduts,
de Palafrugell, la Bisbal, Torroella de Montgrí, Girona...
Un cop allà, amb una mica de fred i humitat, però ja amb la llum d’un tímid
sol, hem enfilat amunt cap a les Gavarres. Hem començat el circuit trobant
diverses fonts, totes elles seques, per la falta de pluja, la Font de les Escales
i d’en Bussé. Una mica més endavant trobem la primera mina, la del Nen
Jesús, també conegut com el Bac d’en Medinyà. Va servir d’explotació de
ferro des de l’any1892 fins al 1918. Després hem seguit pujant, fins a cercar
el seu antic carregador, on es carregava el mineral per traslladar-lo fins a
l’estació de tren a Celrà.

Vinga cap amunt, amunt i amunt, allò no s’acabava mai, 316 metres més
de desnivell i a dalt, però abans una altra font, ara la del Castanyer (porteu
sempre aigua perquè les fonts solen estar seques i l’aigua no està tractada).
Ja de baixada per tornar cap al punt de sortida, ens desviem per trobar una
bona i última panoràmica el Mirador del Congost. Allà dalt et quedes sense
paraules! Ja després tot ve de baixada, una horeta més i cap al cotxe.
Hem passat un matí molt entretingut, amb uns bons 18 quilòmetres a les
cames i sobretot molt bon ambient.
Us esperem a la propera!

Passada ja una hora i amb una mica de gana hem seguit amunt fins al Castell de Sant Miquel de Castellar, passant abans per la Font del Borni (molt
adient el seu nom, perquè també estava ben seca) i pel Collet d’en Figueres
una intersecció abans d’arribar-hi.
Amb la panxa plena i amb una mica de fred ens hem espavilat a pujar fins
dalt del Castell a 390 metres d’altitud. Aquest santuari va pertànyer a Celrà
fins a l’any 1974, any en què va ser agregat a la ciutat de Girona. Pujant per
unes petites escales de cargol, hem pujat a dalt la torre per gaudir d’unes
meravelloses vistes i també d’un bon vent... Passada una bona estona i feta
la foto de rigor, hem començat a baixar buscant la Mina Victòria. Aquesta
és més extensa.
El següent objectiu era visitar els Sants i ens hem desviat uns100 metres per
anar a trobar les figures d’arquitectura religiosa Sant Sixt i Sant Hou, els
patrons de Celrà. Estan situats en un lloc molt recomanable a la vista i amb
una verdor al bosc impressionant.

Premi per als Perduts
Els Perduts de Begur
A principis d’any rebíem al nostre correu electrònic un missatge
de Runedia, que per qui no ho conegui és una plana web dedicada
al món de l’esport, on hi apareixen totes les curses, marxes, trails i
esdeveniments esportius de tot l’Estat espanyol, amb totes les seves
característiques, distàncies, dates i horaris. Se’ns informava que la
Marxa Popular Puja i Baixa de Begur havia rebut el premi “Mejor
Caminata España 2015”.
Sempre fa il•lusió que algú reconegui la feina que fas. Més encara
quan, més que una feina, és un repte. Però ens agradaria puntualitzar
que quan algú és el millor en alguna cosa, sempre és perquè el comparen amb algú i nosaltres no volem comparar-nos amb ningú ni ser
millors que ningú, només pretenem fer el més ben fet possible allò
que ens agrada i ens hi esforcem tant com ens permeten les nostres
possibilitats personals.
En presumirem, i tant. Però el nostre gran orgull i el nostre gran actiu sou vosaltres, la gent de Begur i de fora que heu acollit aquesta
Marxa de forma fantàstica, que ens ajudeu, que hi participeu, que
en gaudiu i transmeteu a tothom aquesta il•lusió. Això ens estimula
cada dia a continuar sent, fent i encomanant natura i esport.
Els Perduts som un club excursionista modest que comença a ferse gran en la repercussió dels seus esdeveniments. Tenim una tribu
fantàstica de col•laboradors que ens han regalat energia i complicitat des del primer dia. Dins de les nostres possibilitats, forçosament
limitades, intentem fer les coses el més bé que sabem. Som conscients que no aniríem enlloc sense la teva, la vostra empenta.

Volem felicitar els companys de l’Agrupació Excursionista Palafrugell i del Club Atlètic Palafrugell per la bona tasca que fan des de
fa molts anys i en especial per l’organització de l’Oncotrail (cursa
també molt destacada en aquest rànquing).
I finalment volem dir-vos que aquest any la Puja i Baixa “26 de
juny” arribarà a la seva setena edició amb moltes novetats. Tindrem
un cap de setmana ple d’activitats dedicats a la natura i a l’esport
que culminarà el diumenge amb la Marxa: exposicions, conferències, rocòdrom, sortides... i tot allò que entre tots hi afegim: obert el
concurs d’idees, feu-nos-les arribar!
Som-hi... Experiència Puja i Baixa!

obres de millora
Millores al municipi

Enllumenat de led als carrers Cap Rubí i Platja Fonda

Panell de bústies al carrer La Coma (Sa Riera)

Col•locació de rètols indicatius a diversos indrets del municipi

Neteja de marges a Can Vidalet i veïnat Domingo d’Esclanyà

Col•locació de barana al carrer Campuig

Arranjament dels sostres dels nínxols al cementiri municipal

Millores al passeig des Racó de Sa Riera

Recollida d’aigües al carrer Francesc Sabater “Xiquet” (Aiguablava)

Nou enllumenat al camp de futbol

Construcció de vorera a l’Onze de Setembre i senyalització zona minusvàlids i taxis
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col·laboracions
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. Coses del suro i de la nostra llengua
Joan Pi i Ventós

En aquest repàs sobre “coses” de Begur de principis del passat segle XX,
una d’elles tenia una vital importància
pel desenvolupament de la gent de Begur: la indústria del suro que donava pa
a moltes de les llars begurenques. No
parlaré avui de les grans empreses sureres que en diferents èpoques estigueren
en ple rendiment a Begur: can Forgas i
can Mario. En el racó de les “coses de
temps”, he trobat documentació molt
personal del meu pare, en Joan Pi Carreras, que pot enriquir el coneixement
de com era es nostre poble. I una pinzellada prèvia. De la mateixa manera que
ha desaparegut l’ofici de taper, n’hi ha
molts més que tenien, llavors, arrels de
consolidació econòmica. Parlo d’oficis

i d’ocupacions. En citaré alguns com a
record. D’oficis implantats a es nostre
poble, n’hi havia uns que ajudaven a
resoldre problemes del treball agrícola.
No cal dir que el pagès d’ofici necessitava el ferrer si res més no per ferrar el
cavall i el carreter per fer el transport
de mercaderies. Aquests oficis servien,
en el seu nom, per donar motiu a persones del poble: es Ferrer, es Carreter... I
d’ocupacions també n’hi havia de molt
posades dins el teixit social: campaner,
sereno, pescador (de teranyina a les
nits), vinyaire... No cal dir que els motius distintius d’alguns begurencs eren
el Sereno, es Campaner, es Vinyaire... I
una determinació en l’ús del salat com
a llengua única de relació: la diferenciació entre el es/sa i el/la en els motius
de la gent. Es deia es Carreter i a cas
Carreter, però en Pepito guapo i a can
Pepito guapo. A cas Vinyaire però a can
Ponsatí. A ca ses Titites però a ca les
Hermanes. No hi havia norma sinó un
ús en aquesta manera d’anomenar persones i coses: Més exemples: la mare
(però sa meua mare), sa dona, es noi
i es nois, sa noia i ses noies, sa platja,
el pa. Quina riquesa idiomàtica i quant

d’oblit! Em costa de llegir plaques de
carrer com “Carrer del Castell” quan
sempre s’havia dit “Carrer des Castell”.
La llengua és el bé més preuat d’un poble.
Anem cap a les”coses del suro” del passat. Ho diu en Joanet de can Bosc, el
pare:
“Els meus avis, pares de la mare, tenien
una fàbrica de taps molt petita però suficient per poder viure tranquils econòmicament. En aquell temps era fàcil de
muntar una empresa ja que llevat d’uns
quants diners per la compra del suro i
un petit “remanent” per altres despeses,
de bon començament ja n’hi havia prou.
Llavors aquesta indústria estava totalment absenta de maquinària. Solament
calia que el taper tingués en propietat
aquell ganivet, o ganiveta, clàssic dels
tapers, preparat amb tant de zel per ells
mateixos, ja que representava quelcom
decisiu en el seu treball. Era imprescindible que la fulla tallés al màxim per tal
d’aconseguir una producció perfecta.
Jo, tot i que havia treballat en fàbriques
de taps de suro en la meva joventut, mai
no vaig tenir la sort de veure elaborar

un tap a mà. Sé que tenia molt de mèrit
fer-ho. Un vertader treball d’artesania.
Quelcom envejable! L’avi Joan, “Boga”
de motiu, era el pare de la meva mare i
en l’afer de fabricar taps a mà n’era un
gat vell. En aquell temps, ser un bon taper volia dir guanyar-se bé la vida, per
això no és d’estranyar que a casa dels
meus avis fossin considerats gent de
classe mitjana. El meu pare havia treballat de jovenet d’aprenent de taper al
Convent, aquell edifici grandiós que hi
ha prop de Sa Riera, aquella cala avui
tan famosa per la seva bellesa. Els frares, els “Minis”, arrendaren l’edifici i
es convertí en fàbrica de taps. Sembla
que a l’empresari li deien de motiu en
Xeu. Al cap d’un temps, l’amo “plegà
veles” i aquella indústria instal•lada
al Convent desaparegué per sempre
més....”.
Em fa pensar molt la frase que, sobre
Sa Riera, diu el pare: “Avui tan famosa
per la seva bellesa”. És un “avui” desitjable ara i molt preocupant per la seva
acumulació de sorra, la qual ha fet malbé l’encant que sempre havia tingut la
platja.

Col•laborem en el manteniment del medi ambient. Som-hi!
M. Núria Tortras

Està per arribar la temporada d’estiu,
caracteritzada per l’arribada del bon
temps i dels estiuejants, que demana gaudir de la natura i evidentment
de totes les possibilitats que permet
el mar, que aquí a Begur tenim tan a
prop. Des del senzill bany, tan i tan
gratificant (encara lliure de peatge),
fins a la possibilitat de poder navegar,
per qui tingui la capacitat de poder-ho
fer.
Va ser un dia d’estiu a Aiguafreda estant, que va sorgir aquesta conversa

amb el meu fill Arnau. A les cales hi
hem de conviure tots, malgrat que en
alguna s’ha donat preferència als pocs
navegants comparat amb els nombrosos banyistes.
Doncs aquí ve la proposta: Implantació de motors elèctrics a les barques
auxiliars. Concretament a les zodiacs
del servei de marineria que porten i recullen els navegants de l’embarcador
a la barca i a l’inrevés, moviment continu d’anar i venir. Seria important

l’estalvi energètic i eliminar les restes
d’olis i benzina sobre la superfície de
l’aigua. A més, en una cala petita com
per exemple Aiguafreda, ens estalviaríem el soroll dels motors que malmet
la quietud, si més no, altera els sorolls
habituals.
Em resum, creiem que la implantació
dels motors elèctrics col•laboraria en
gran mesura en el manteniment del
medi ambient, sense cap repercussió
negativa en el servei nàutic.

col·laboracions
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Una cara somrient
Pere Rodríguez i Darnés

Ens ha deixat una persona que amb
la seva petitesa, amb la seva senzillesa, amb la seva amistat, amb la seva
planera història, ha entrat a formar
part, sens dubte, del que podríem dir
la crònica de Begur. Mossèn Joan en
va fer palesa en l’homilia de comiat
a l’església de Sant Pere de Begur, el
30 de gener passat, al comentar que
n’Aurèlia Moret tenia una cara que
reflectia bondat. Sempre se la veia
amb aquell somriure a flor de llavis
com disposada a gaudir de tot i en tot
moment.
N’Aurèlia fou una persona, així ho
vaig intuir pel que em va explicar al
participar al llibre “De Begur i bacanards. Seues històries”, que tenia un
culte especial per l’amistat, ja que rere
a família, ses amigues foren el més
important de la seva vida. Amigues
que ja collaven al carrer, a l’escola,

tot jugant a ca la Tató o passant fred
a classe en aquells durs hiverns sense
calefacció. I aquesta amistat va perdurar fins a la fi, i així es comprovava

quan es veien al pati de ca la Sol totes juntes fent companyia a na Joanita
Mont. Com deia la Sol, tot un “pomell

de joventut” en un entorn en què més
d’un l’havia assimilat a un geriàtric.
En casar-se amb en Carlos Ponsatí,
es coneixien de ben petits, va formar

part d’una família referent a Begur,
tant musicalment com pel vincle amb
la indústria del suro, la manipulació

de taps. Fou una època en què bona
part de les famílies de Begur participava en aquesta manipulació recollint
uns diners que els ajudava en les despeses de les cases. També n’Aurèlia i
ses amigues participaven d’aquestes
tasques.
Aquell temps de formació catalanista a ca la Tató, del cant al cor de
l’església de Begur mentre en Carlos
Ponsatí tocava l’harmònium, d’anar a
rentar la roba a Es Quinze o a la Font
de Baix, de fer el cap net als taps de
suro, de treballar a Can Mario triant
paper... el viscut amb la família, espòs, fills, néts, besnéts... és aquesta
petita i senzilla història de n’Aurèlia
que forma part de la història real de
Begur, aquesta que s’escriu pàgina a
pàgina, dia rere dia.
Arreveure Aurèlia, ben segur ens retrobarem.

“Envàs, on vas?”
Ponç Feliu

A la vida, una de les coses que diferencia les persones, a part de la categoria social i de la posició econòmica, és l’educació que practiquen
al llarg de la seva vida. Si consultem
el diccionari trobarem el següent:
“Educar és formar, ensenyar i instruir els infants, i també els adults
...”. L’educació d’una persona ha de
començar al mateix moment que neix.
Si des d’aquest instant, aquell ser està
controlat per una disciplina adient a
les seves circumstàncies, de ben segur
que tindrà la possibilitat d’adaptar-se
al llarg de la seva vida amb més facilitat. La persona que s’ha experimentat
dins aquest principi, de ben segur que
s’acomodarà a les eventualitats de la
subsistència amb més avantatge. Per
altra banda, l’educació pot proporcionar moments de satisfacció, sobretot
si l’altra gent pot comprendre els bons
raonaments i actes d’una bona formació.

selecció, a les 123 categories de recollida per activitats. Cada vegada generem més volum de deixalles, encarint
el servei de recollida, i tot aquest cost
va repercutint a les nostres butxaques.
De no existir la recollida selectiva, el
consistori es veuria obligat a recollir
diàriament tots els contenidors, encara que solament tinguessin molt poc
volum, a fi d’evitar que la matèria orgànica que estaria barrejada amb totes
les altres deixalles provoqués aquesta

tinguéssim acumulades tota classe de
deixalles, a part de l’obligatorietat
diària, de ben segur que fer una separació ordenada per matèries seria
gairebé impossible. Segons aquest
mateix periòdic, els municipis de
Blanes, Llagostera, Girona i Banyoles apliquen la disciplina d’inspecció
de bosses d’escombraries. Figueres i
Olot també s’ho plantegen.
Com a anècdota, explicaré una curiositat que en un viatge que un begurenc

Fa uns dies, una senzilla crònica del
diari va posar en relleu el que acabem de dir, exposant el següent: “La
població de Vidreres regira les bosses
d’escombraries per descobrir qui no
recicla”. Aquí tenim una ocasió per la
qual els ciutadans podem demostrar el
grau d’educació que estem disposats a
conviure. La nova ordenança europea
passa de les 9 categories actuals de

necessitat. Si exposem un exemple,
podem calcular que els contenidors
de matèria orgànica s’han de recollir
diàriament o com a màxim a dies alterns, els de rebuig cada tres o quatre
dies, els d’envasos i paper cada deu o
quinze dies i els de vidre una recollida cada un o dos mesos; aquesta seria
una actitud aproximada a la realitat.
Per altra banda, si en cada contenidor

va fer a Austràlia fa temps, va observar
com a costum o norma diària. Segons
la seva explicació, i sempre referint-se
al lloc on va viure durant la seva estada, les escombraries i deixalles que
es podien suprimir es cremaven particularment per eliminar-les (rebuig,
paper, etc.); els objectes metàl•lics i
sobretot les ampolles de vidre les portaven a un dipòsit on previ un modest

pagament podien dipositar-les. Amb
això podem observar que el cost del
servei d’escombraries anava tot a càrrec del consumidor, i si més no, qui
més en feia més pagava. L’oportunitat
dona ocasió d’exposar una frase que
el gran polític i president nord-americà John F. Kennedy va pronunciar:
“Els ciutadans esperem que el govern
ho faci tot; algun gest hem de posar-hi
nosaltres també”.
Podem creure que al nostre municipi
de Begur aquesta situació la tenim
força assimilada, ja que per part de
l’ajuntament s’ha equipat diferents
punts repartits a llocs convenients,
amb servei de diferents contenidors,
per poder assolir aquesta prestació de
recollida selectiva. Respectar les ordenances oficials a fi d’aconseguir un
millor i més saludable conviure com
és el de la recollida de deixalles, avala l’educació òptima que al principi
remarcàvem, ja que equival a un bon
nivell de formació. Per altra part, jo
crec que som tots prou conscients per
adaptar la millor forma per assolir una
manera de viure més neta, més agradable i més saludable. També d’aquesta
manera tenim la satisfacció de no haver de desemborsar cap quantitat per
rescabalar la provable sanció que a
l’entendre de tothom seria legítima i
la llei ho contempla perfectament.
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De Cuba al cor de Catalunya

M. Dolors Mascort Touriño
Begurenca d’adopció, la meva tia Estela Mascort Marqués va morir
a Manresa el dia 19 de novembre del 2015 a l’edat de 101 anys
Nascuda a l’illa de Cuba, en un poble anomenat Consolación del Sur de la
província de Pinar del Río, quan tenia uns set anys la meva tia Estela va
venir a Catalunya (no a Begur) amb tota la família (el seu pare, Francesc
Mascort; la seva mare, Maria Marqués, i el seu germà i meu pare, Cèsar
Mascort).

enyorat poble. Van viure al carrer Clos i Pujol, i la meva tia hi va residir
fins que es va casar amb l’Alfredo Rodríguez amb el qual, per qüestions
de feina, es van traslladar a la zona de Manresa. Això sí, als estius sempre
volia venir cap a Begur, poble que molt s’estimava i en el qual serà sempre
recordada.

L’Estela era una persona molt carismàtica, ja que tenia un especial poder
de convicció i raonament a l’hora de tenir una conversa (per això a mi
m’encantava poder xerrar amb ella i escoltar-la) i sempre m’explicava coses
de Cuba atès que en tenia un molt bon record: com era la seva casa o d’altres
coses puntuals, que el meu pare en ser més petit no podia recordar. Per això,
estava molt contenta que Begur hagués posat en marxa la Fira d’Indians tot
recordant aquells begurencs que un bon dia van emigrar a l’illa caribenya.
Abans he dit que va venir a Catalunya, no a Begur, perquè en arribar de
Cuba, el meu avi primer va posseir el mas Forner de Mont-ras, en el qual
varen viure una temporada. Després ho van fer a Palafrugell, i finalment es
varen instal•lar a Begur en comprar el mas d’es Quinze, que llavors es deia
mas Matilde. El meu avi sempre va considerar Begur com el seu estimat i

Begur Viu

Marc Carreras
President Associació de Comerç i Turisme de Begur
Bacanards i bacanardes,
Hem acabat un 2015 ple de vivències, esdeveniments i experiències i ara
toca fer balanç. Des de l’Associació de Comerç i Turisme de Begur, així
com des de la resta de les associacions de begurencs i begurenques del poble, com Els Perduts, Es Quinze, 40’s, Sotaigua, Associacions de Veïns,
Coral de la Gent Gran, entre molts d’altres, i també des de l’Ajuntament,
especialment des de Promoció Econòmica i Turisme, hem treballat de valent durant tot l’any per tal de posar el nostre gra de sorra en la dinamització
del poble.
Entre totes les associacions de Begur hem organitzat diferents activitats
i propostes per portar aquesta dinamització a terme: Begur en Flor, Sant
Pere Safata, Els Dijous DJ’s, Begur Sotaigua, el Festival Internacional de
Cinema Begur, Botiga al carrer, Shopping night, Fira Nadal, Baixada de
Carretons, “El Partidazo” entre majors de 40 i menors de 40, la Festa dels
40’s Begur, la Puja i Baixa, obres de teatre i cantades... Déu n’hi do. Qui
deia que es nostre poble no estava viu? Aquest poble ho està, i molt. I cal
ser conscients que tot això ho ha fet possible Begur i la seva gent. Vosaltres.
A Begur hi ha molt talent, moltes ganes i moltes persones que hi han treba-

llat de valent: Clara Dato, Carmen Carbonell, Cerratos, Tarrés, Nasi, bars,
restaurants, Xevi Jardí, els bojos encantadors dels perduts, tots els Peres bacanards, els veïns guarnint de flors les balconades, la peixateria, els hotels,
Narcís Caner, en Tete Artigas, la carnisseria, el mossèn, els cambrers a la
seva cursa de San Pere Safata, l’Ajuntament, les places, els carrers, la gent
de la Plaça Forgas i de les platges.... Alguns s’han queixat perquè encara
volien fer-hi més, i nosaltres no arribem a tot arreu. Ho intentem, però.
Millorarem i seguirem treballant. Però avui cal que ens sentim orgullosos
del nostre poble perquè hem demostrat que sí, som un poble de 4.000 habitants amb gent de 64 nacionalitats on es parlen molts idiomes, perquè aquí...
aquí a singulars no ens guanya ningú, recordeu allò de l’Àfrica Petita?...
Si ens hi posem ens entenem, i molt, i organitzem, i tirem endavant coses
xules amb molt “bon rotllo” però amb el nostre caràcter, com a bacanards i
bacanardes que som.
Ara comença la nova temporada i vénen més coses. Moltes més que estem
preparant des de l’Associació de Comerç i Turisme de Begur, i també des
de la resta d’associacions per a vosaltres i amb vosaltres.
Felicitem-nos. Mireu el que teniu al costat, al darrere i al davant, a la família
i al veí, al de la botiga i als amics perquè crec que ens ho mereixem tots.
Gràcies Begur, i felicitats! Una abraçada,
Llibre de Raúl Izquierdo

breus
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Activitats 2016
La Junta Directiva
Un any més el Club Nàutic Sa Riera obrirà la temporada d’estiu el primer
de juny, havent planificat un gran nombre d’activitats per a gaudiment de
socis i familiars, veïns de Begur i Sa Riera, amics del Club. Com ja és
habitual, en el recull d’activitats programades hi formen part destacada
les de caire nàutic i esportiu, fonament del Club, però sense oblidar i
anant consolidant i engrandint les d’àmbit cultural, social i formatiu, i
dedicant-ne a la mainada. Podreu veure el que es va fer l’any passat a la
web www.cnsariera.com
Durant els mesos de juliol i agost estarà en funcionament l’Escola de
Vela, a la qual es podran fer inscripcions a partir de mitjans de juny a
l’oficina del Club. Aquests cursos de vela, tant pels que s’inicien com pels
que havent-ne gaudit altres anys els repeteixen, són essencials perquè la
mainada entengui què representa el mar i en aquest sentit, tot gaudint-ne,
l’estimi al temps que el respecti. Respecte profund des de conèixer i saber
quan es pot o no navegar, fins al respecte mediambiental en benefici dels
éssers que hi viuen. L’Escola de Vela se seguirà complementant amb les
sortides a vela per familiars, bateig de mar per a totes les edats, i les classes i tallers de mar. El Club està ampliant la seva dotació d’embarcacions
per una millor atenció de l’Escola. I pels que gaudeixen de la pesca esportiva, tindran, durant el juliol i agost, tot el ventall habitual de jornades
de pesca, curricà, volantí i besuc, així com la jornada de pesca des de les
roques reservada per a la mainada. La festa de lliurament de premis tindrà
lloc a la segona quinzena d’agost i la seva data, junt amb les dates de les
jornades de pesca, es publicaran en el programa d’activitats del Club.

primer cap de setmana de setembre amb la festa dels Indians i en la qual embarcacions del Club es cuidaran de nou de recollir els Indians que tornen de
terres llunyanes per fer-los arribar a Sa Riera. El sopar social del Club tindrà
lloc a finals de juliol i és un acte obert a socis i familiars, simpatitzants del
Club, veïns de Begur i Sa Riera, amics en general.
S’està estudiant la viabilitat, com a novetat, d’instaurar de nou el concurs
fotogràfic “El Mar i Begur” que es va organitzar amb èxit els anys 1990,
1991 i 1992, de caràcter obert a tothom i amb lliurament de premis en el
marc del sopar social. També s’estudia organitzar un concurs de dibuix
per a la mainada dedicat a la Postal de Nadal 2016. La postal guanyadora
l’adaptarà el Club i en farà difusió. El missatge de la posta haurà de ser relacionant Begur, el mar, l’entorn... amb el Nadal.
De tot el comentat en sortirà més informació en el programa d’activitats del
Club Nàutic Sa Riera i en la seva web www.cnsariera.com

Les activitats benèfiques, culturals i socials que el Club organitza o participa, tindran de nou el seu lloc en el programa. Com ara la consolidació
del Glop per la Vida a mitjans de juliol a benefici de l’Oncolliga de Girona seu de Begur i la tradicional cantada d’havaneres a Sa Riera a mitjans d’agost pel grup Port Bo. El local social restarà a disposició per les
exposicions de pintura, dibuixos, fotografia, treballs manuals, xerrades
de pesca, del mar, de l’entorn, presentació de llibres i d’altres propostes
que vagin sortint i es comuniquin a la secretaria del Club. Fins arribar al

Ja portem la talla L
Begurencs Talla L
Ens presentem: aquest any 2016 som molts els begurencs i begurenques
que hem fet, fem o farem els 50 anys (L en números romans) i, com que
aquesta ja comença a ser una edat important... ho volem celebrar!
Posem la L al davant però continuem il•lusionats per fer coses pel nostre
poble i és per això que ens volem reunir un grup important dels nascuts
els anys 1965,1966 i 1967 tant begurencs de naixement com d’adopció
per tal d’organitzar-nos i fer-ne alguna.
Com ho teniu? Us fa gràcia? Doncs vinga, afegiu-vos-hi: us deixem telèfons de contacte per tal de contactar amb nosaltres:
MAURICI ABAD 656906995
JOAN CARLES CANER 610767830
HEMI GURILLO 676206888
FINA MARTINEZ 610768084
Properament farem la primera trobada i riurem una estona junts recordant vells temps.
Amb la L podem córrer menys, però segur que així arribem ben lluny.

Grup de pàrvuls de 4 anys l’any 1970 amb la mestra Isabel Pi (Josep Carreras)
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Deu anys de la Coral al Casal

La Coral de Begur va començar el seu camí quan ja feia uns dos anys que
algunes senyores del Casal de la Gent Gran em demanaven per la possibilitat de cuidar-me de formar i dirigir una coral; finalment, a primers de
gener de 2006, vaig poder compaginar la vida personal i professional, amb
la dedicació i el temps necessari que requereix la responsabilitat de portar
endavant una coral, i més si tenim en compte que les persones que es varen
anar incorporant no tenien nocions de solfeig ni havien cantat mai en grup.
No obstant això, vull remarcar la gran voluntat, l’interès i la puntualitat
que, en tot moment, ha caracteritzat les persones que han format el grup de
cantaires.
Vàrem començar el primer concert gairebé després d’un any i mig d’assaig,
en aquell moment els components de la coral eren 15 i jo mateix com a director, l’esdeveniment va tenir lloc al local del Casal de la Gent Gran, on hi
fem els assajos, els dimarts i dijous de cada setmana. A poc a poc s’hi han
anat afegint nous cantaires, fins al dia d’avui, que som 27, més el director.
Normalment es cantava per la Patrona, les Festes Majors, la Festa dels Majors de 85 anys, la Fira d’Indians, les Festes de Nadal i les Misses assenyalades, també hem cantat a Esclanyà, Regencós i Pals.
Al llarg d’aquests 10 anys, hi ha hagut moments d’alegria i d’altres de
tristesa, dels 42 cantaires que han passat per la Coral, lamentablement, uns
per raó de l’edat i dos d’altres que han traspassat i que no vull ometre, la
Sra. Consol Reixach, i el Sr. Àngel Burgas, coneguts per tots per la seva
implicació a la Coral, bons companys i millors persones, han causat baixa.
Fins al 31 de març de 2015, a la Coral només hi podien participar persones
que fossin sòcies del Casal de la Gent Gran, des del primer d’abril d’aquest
mateix any, ja no és necessària aquesta condició. Pas a pas hem anat formant un grup compacte, que ha culminat en els dos últims concerts, els
que vàrem fer el passat 29 d’agost i recentment, el 27 de desembre 2015, a
l’Església de Begur, i dels que tots estem orgullosos.
Aprofito la oportunitat per agrair a mossèn Joan Pujol Prat, actual rector de
Begur, les facilitats que en tot moment ens ha donat per poder disposar de
l’Església, tant per als assajos com per als concerts. Moltes gràcies.
Arribat aquest moment vull donar pas al Sr. Antoni Bonfill, un dels nous
cantaires, incorporat a primers de juny 2015.
El director, Jaume Marquès i Tubert
Gràcies, Jaume, per haver portat la Coral fins aquí. Això té molt de mèrit.
L’esforç, la voluntat, la paciència, l’art musical i entusiasme que hi has

posat de manera generosa ha donat un magnífic resultat. Jo m’hi vaig incorporar a l’inici del mes de juny en aquesta onada de creixement d’una vuitena
de nous cantaires (4 dones i 4 homes) que vau propiciar els més veterans, i
puc dir que em sento content i feliç de formar-ne part.
M’agrada trobar-me amb els companys i companyes els dies de l’assaig i
aprendre cançons a poc a poc, amb esforç, intentant interpretar-les i sentirles fins al punt de trobar-hi el gust poètic que totes tenen.
M’ha agradat cantar pel poble des del cor de l’Església per Sant Pere i per
Santa Reparada, els nostres patró i patrona, i des de les escalinates de l’Altar
Major en el Concert d’Estiu i el de Nadal.
El Concert d’Estiu que vam estar preparant des d’inicis de juny va ser la
culminació d’un treball amb el que vam connectar amb músics begurencs
de mitjans segle passat com en Frederic Sirés, en Joan Pi Carreras, en Salvador Raurich i amb d’altres músics importants com l’Ortega Monasterio,
en Josep Bastons, l’Enric Morera, l’Antoni Mas i amb el poeta del Canigó
mossèn Cinto Verdaguer. Vaig sentir-me hereu, com si agafés el testimoni, d’aquells cantaires d’inicis del segle passat, la Cigala Begurenca, dels
poetes de la Renaixença de Catalunya, dels músics begurencs de la postguerra i de la coral de noies que dirigia n’Antònia Marquès acompanyada al
piano per en Carlos Ponsatí, i també vaig pensar en l’Escola de Música de
Begur i les seves joves corals. I tot plegat em va emocionar.
Quin potencial de comunicació, de pau, d’amor, de cultura, que té la música
i el cant!
Tinc la sensació que fem un bon Cor, que tots tenim un bon cor, que es respira un ambient bo en el Cor. Hi ha ganes de compartir, d’opinar, d’escoltarnos, de respectar-nos, d’afinar i anar a la una i sobretot de fer comunitat,
poble, país: els que som, com som en català, en gallec, en castellà, en italià,
en basc, totes llengües que hem ja cantat.
Ha arribat Nadal i hem cantat en la Missa del naixement de Jesús i en un
concert en una església de Sant Pere plena a vessar de bona gent per escoltar-nos una vintena de nadales que havíem preparat amb molta il•lusió que
ens connecten altra volta amb l’origen de la vida, amb el naixement, amb
l’esperança d’un món millor.
I hem encetat un nou any i justament se’n compleixen 10 de l’existència de
la Coral i desitjo que aquest 2016 puguem celebrar aquest aniversari cantant
al nostre poble com fins ara, enfortint els llaços d’amistat i gaudint cantant.

esports
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Nadal Esportiu i Lúdic

Trobada d’Escoletes

Ajuntament de Begur- Àrea d’Esports
Aquest Nadal, i per novè any consecutiu, hem organitzat al pavelló municipal una activitat lúdica i esportiva per a tots els nens i nenes de Begur
i rodalies nascuts entre els anys 2002 i 2009. L’activitat ha tingut 23 participants que han gaudit durant les festes de Nadal de jocs participatius,
gimcanes, concursos i de tot tipus d’esports i manualitats, en un ambient
sa i de bona companyonia, on han après i s’han divertit alhora.

El passat 28 de febrer la mainada de la secció de bàsquet, d’entre 4 i 8
anys, s’estrenaven en una Trobada d’Escoletes del Consell Comarcal al
pavelló de Begur. La nostra escoleta, dirigida per Sandra Herrera, amb
ajuda d Mar Atienza i Paula Amezcua van jugar amb molt bona nota.
Cent-trenta nens i nenes, entrenadors i entrenadores, acompanyats de
familiars, emplenaven el pavelló per gaudir de la festa del bàsquet.

Organitzat per l’Ajuntament de Begur i amb monitors de la Fundació Esportiva Begur, la convocatòria ha estat un èxit i això ens dóna l’empenta
necessària per continuar-la els propers anys. Es tracta d’una activitat a
un preu molt econòmic, amb monitors qualificats i que fa gaudir els nens
i nenes d’allò més.
A tots els que hi heu participat i ens heu ajudat, moltes gràcies i animem
des d’aquí a tothom a apuntar-s’hi en una nova edició.

Tot això va ser possible gràcies a la col•laboració dels monitors i monitores de la Fundació que van dinamitzar la diada. Cal agrair la
col•laboració de l’Ajuntament que va oferir esmorzar complet per tots
els participants.L’èxit de la Trobada ens fa plantejar-nos fer-ne un altre
ben aviat.
Us hi esperem a tots!

Cross escolar Begur 2016
Fundació Esportiva Begur-Àrea d’Esports Ajuntament de Begur
Aquest passat dissabte 30 de gener es va celebrar el 1r Cross escolar Begur 2016, a les pinedes annexes al camp de futbol, organitzat pel Consell
Esportiu del Baix Empordà, la Fundació Esportiva Begur i l’Ajuntament
de Begur.

3 X 3 de bàsquet

Va ser una jornada amb molta participació i molt bon ambient, que ens
va donar a conèixer un esport fins ara desconegut per molts. Hi varen
participar escoles i clubs d’arreu de la nostra comarca, amb una especial
participació de nens i nenes begurencs que varen gaudir d’allò més amb
l’activitat. Amb més de 150 atletes inscrits entre totes les categories des
de juvenil (18 anys) fins a escoleta (3 anys) la jornada fou tot un èxit.

El passat 3 de gener es va celebrar el 3x3 de bàsquet, que va omplir la
pista del pavelló durant tot el matí. La diada va principalment dirigida
a tots els nens i nenes de la població, però també molts jugadors de les
poblacions veïnes s’hi afegeixen: Palafrugell, La Bisbal, Palamós i, fins
i tot, Girona. Al final, més d’un centenar de jugadors de totes les edats.

Al final, sorteig, premis pels primers classificats i obsequis per a tots
els participants. Teniu totes les fotografies i resultats al facebook de la
Fundació Esportiva Begur.
Fins a l’any vinent!

Cal agrair la col•laboració de l’Associació Esportiva Begur en
l’organització del torneig, l’Ajuntament de Begur que va fer l’entrega
de trofeus i premis i, finalment, a l’associació Cubàsquet Begur que va
oferir esmorzar per a tots els assistents.
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entrevista

Trini Neras, exdiputada i medalla d’honor del Parlament de Catalunya
Miquel Martín i Serra

ens vàrem incorporar a la política,
sense aspirar mai a cap càrrec, sols
com a col•laboradors del partit.
Per motius que de ben segur cansarien
el lector, em vaig trobar formant part
de la llista de les primeres eleccions
del Parlament de Catalunya per la circumscripció de Girona. Anava al lloc
número set de la llista, i les enquestes
ens donaven com a molt cinc diputats
per Girona, com podeu entendre no
tenia possibilitat d’entrar i és per això
que ho vaig acceptar.

• Com recorda el Begur de la seva
infantesa?
Aquest any compliré els meus 75 anys,
vull dir que és obvi que si comparem
Begur als anys de la meva infantesa amb els actuals el poble era, com
tants altres, un poble dels anys de la
postguerra, amb les seves mancances,
d’aigua, de restriccions elèctriques,
de carrers de terra, de moltes famílies
que tenien problemes de manca dels
aliments bàsics per sobreviure, i un
llarg reguitzell de coses que avui ens
sembla impossible que les visquéssim
amb una certa conformitat.
Malgrat tot, els que llavors érem la
mainada del poble i que no havíem
conegut altres temps millors que
aquells, també érem feliços, anàvem
a l’escola, anàvem a ca la Tató, jugàvem, cantàvem, rèiem i corríem
pels carrers del poble.
• Expliqui’ns els seus records de la
fonda Plaja.
La fonda Plaja, “una institució”. Allà
vaig passar la meva infantesa, la joventut, el meu casament amb l’Emili,
i el naixement dels meus dos fills,

l’Enric i la Rosa.
Després d’uns anys del nostre casament, vàrem enfocar la nostra vida per
altres camins, deixant la fonda Plaja
en mans d’en Siset, el meu cosí, i la
seva família.
Les vivències dels anys viscuts a la
fonda són tantes que de ben segur que
n’hauria pogut escriure un llibre.
• Allà hi va conèixer el poeta Joan
Vinyoli. Com el recorda?
Joan Vinyoli, un home reservat, trist,
solitari, que deixava anar un aire
d’insatisfacció personal que l’oloraves
encara que no estiguessis al seu costat.
Sempre vaig sentir un gran respecte
per la persona del poeta Vinyoli, notava una sensació estranya, d’un sentiment que em costa molt definir, però
que ara i després de llegir i d’escoltar
alguns dels seus poemes, entenc més
els seus neguits i els seus sentiments,
tant, que a voltes escoltant-ne algun
puc veure fins i tot una part de la seva
complicada vida amorosa.
• Com es va introduir en el món de
la política?
Va ser a l’any 1977 quan l’Emili i jo

Quina no va ser la sorpresa, però, quan
contra tot pronòstic la nostra formació
política va guanyar les eleccions a tot
Catalunya i a Girona es varen aconseguir set diputats.
• Vostè va ser una de les primeres
vuit diputades al Parlament. Creu
que la dona ha aconseguit prou protagonisme en l’àmbit polític?
Prou protagonisme encara no, però
gràcies a l’esforç de moltes dones, i
també amb l’ajut d’alguns homes, que
han treballat i lluitat eficaçment perquè la dona fos present en els llocs de
decisió, s’ha aconseguit que la dona
cada vegada estigui més present en la
política. Encara que, per aconseguirho, s’hagi hagut de fer una llei de paritat democràtica, que mal ens pesi a
molts, és la que ha fet possible que les
dones estiguin ben representades al
Parlament.
• Què va significar per a vostè rebre
la medalla d’honor del Parlament?
Mai, ni en els meus millors somnis,
hauria pogut imaginar que seria distingida amb la medalla d’honor del
Parlament.
És el millor reconeixement que he pogut rebre d’aquests vint-i-quatre anys
que vaig tenir l’honor de poder ocupar
un càrrec tan important en representació de la gent del meu país.

• Què ha estat el millor i el pitjor de
la seva etapa dedicada a la política?
Sóc incapaç de poder explicar que ha
estat el millor i el pitjor de la meva
etapa política. Exercir la política en
un lloc de tanta responsabilitat et fa
feliç, però alhora et fa patir.
Sempre explicava als meus fills que en
la vida, facis la feina que facis, has de
posar una balança tot el que et satisfà
i a l’altra tot allò que no és gens gratificant, en definitiva tot el que no et
satisfà. Si el plat de la balança és decanta cap al costat de les coses bones,
segur que val la pena de continuar.
I en el meu cas la balança es va decantar pel costat bo.
• Ha mantingut el contacte amb la
política després de la seva jubilació?
En principi encara que estiguis molt
mentalitzada que plegues, que estàs
cansada, que són molts anys d’un treball apassionant però molt intens i que
ha arribat l’hora del merescut descans,
et trobes un buit que desitges emplenar d’una manera molt més relaxada
però en contacte amb el món polític.
I és en aquest context que, durant
aquests anys, he participat de diferents
activitats vinculades a la política.
• Com valora l’actual moment que
viu Catalunya?
Un moment històric! D’una gran
transcendència, d’una importància vital per al nostre país. Un moment en
el qual Catalunya i la seva gent ens hi
juguem el nostre futur.
No ho tenim fàcil, el desenvolupament del procés per la independència,
cada vegada ens el posem més difícil.
Però estic molt esperançada i confiada en el nou govern de la Generalitat.
L’actual President de la Generalitat,
M.H. Sr. Carles Puigdemont, ens està
donant una lliçó de fermesa i de voluntat inequívoca d’arribar a bon port
sense defallir.

