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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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De cara a un nou any
Un cop acabat l’estiu, la tramuntana sembla convidar a un ritme de vida més casolà, però la feina continua
i les ganes de treballar per millorar Begur i Esclanyà hi són sempre presents.
La primera feina és aprovar els pressupostos de l’any vinent. En el proper número de la revista en farem
una explicació extensa, però sí que m’agradaria avançar que aquest pressupost està rumiat per donar impuls a les inversions que creiem que el nostre municipi necessita, sense oblidar la gent més necessitada del
nostre poble i les ajudes a les entitats i associacions, que fan activitats a Begur i Esclanyà. Com a novetat,
s’incorpora una partida destinada a inversions participatives. Els begurencs que vulguin proposar una inversió ho podran fer. Properament, informarem amb detall de com i quan es podrà fer.
Un servei municipal molt important com és el de la recollida de deixalles canviarà el sistema de funcionament. A partir de l’any vinent, implantarem el sistema de recollida selectiva, porta a porta, en els nuclis urbans i el d’àrees de recollida selectiva, a les urbanitzacions. La millora del reciclatge és un objectiu prioritari per a la sostenibilitat i l’economia. En aquest Pedrís, trobareu un article que us explicarà àmpliament com
funcionarà aquest sistema i les raons per les quals s’adopta. Tots els canvis impliquen alguns problemes
al principi. Us demano que sigueu comprensius i pacients els primers mesos, si es produeixen situacions
molestes. Es faran reunions informatives per recollir totes les preguntes i explicar tot allò que sigui oportú.
Tal com vam fer l’any passat, exposarem totes les inversions que es portaran a terme enguany, per tal que
les pugueu veure i pugueu donar les vostres opinions, si s’escau.
Voldria que la tramuntana s’emportés els mals humors i que el fred congelés les males idees. Us voldria
regalar somriures i esperances a tots. Gaudiu de la bondat de l’hivern.

Joan Manel Loureiro Vall - Alcalde

								

VOLS PUBLICITAR
EL TEU NEGOCI AL

CINEMA BEGUR?
VOLS PUBLICITAR

Si vols donar publicitat a la teva empresa i queEL
arribi a la gent, no perdis l’oportunitat

TEU NEGOCI AL

CINEMA BEGUR?

Si vols donar publicitat a la teva empresa i que
d’anunciar-te al Cinema Casino de Begur.
arribi a la gent, no perdis l’oportunitat

d’anunciar-te al Cinema Casino de Begur.

projectar anunci

projectar anunci
(màxim 30 segons)

(màxim 30 segons)
10 passis
20€

10 passis
20€

20 passis
35€

30 passis
50€

Més informació a:
cinecasino@begur.cat
cultura@begur.cat

20 passis
35€

30 passis
50€

Més informació a:
cinecasino@begur.cat
cultura@begur.cat
AJUNTAMENT DE BEGUR – ÀREA DE CULTURA Tel. 972624155 cultura@begur.cat cinecasino@begur.cat
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cultura
Versió original i NAC

XXXI Concurs d’Arts Plàstiques
El 17 de setembre es van lliurar els premis del XXXI Concurs d’Arts
Plàstiques de Begur al centre cultural Escoles Velles, que va comptar
amb la participació de 53 obres d’arreu de Catalunya.

El 28 d’octubre es va encetar al Casino Cultural la temporada de projeccions en versió original amb la pel·lícula “Florence Foster Jenkins”.
Aquestes projeccions es combinaran amb les sessions de la Nit dels
Amants del Cinema (NAC), que es van iniciar amb la pel·lícula “Cerca
de tu casa”.

El jurat, format per Tano Pisano, Miquel Vilà i Josep Plaja va fer menció especial de dues obres: “La Boqueria” de Narcís Sala Gascons i
“Somnus II” de Roger Sanguino.
El guanyador d’aquesta edició va ser Lluís Puiggròs amb l’obra “V. A.
Skycrapers”. El premi al millor artista de Begur se l’endugué Lisette
Dijksterhuis per l’obra “Peix encallat”.

XI Concurs de Fotografia de Begur
El 15 d’octubre es van lliurar els premis del Concurs de Fotografia de
Begur “Josep Carreras”. L’acte va tenir lloc al centre cultural Escoles
Velles i va comptar amb el jurat format pels fotògrafs Elena Carreras,
Maties Carreras i Inma Sáinz de Baranda.

Obra guanyadora del Concurs d’Arts Plàstiques

Fotos: Ajuntament de Begur

Després d’una llarga deliberació el jurat va triar els següents finalistes:
“Calma matinal” de Pere Font, “Serenor” de Manel Gómez, “Badar-se
el capvespre per la mar” de Joan Ripoll, i “Contemplant Illa Roja” de
Toni Fernández.
El primer premi va ser per a la fotografia “Contemplant Illa Roja” de
Toni Fernández, mentre que el premi local se’l va endur Manel Gómez
amb “Serenor”. Els dos premiats van explicar al públic les característiques de les seves obres i com havien realitzat la fotografia.

Premi al millor artista de Begur

Club de lectura per a joves
La biblioteca de Begur ha engegat una campanya per fomentar la lectura
entre els més joves. L’activitat funciona com un club de lectura adreçat
als alumnes de 6è de l’escola Dr. Arruga i està conduït per la psicopedagoga i actriu Olga Cercós.

Fotos: Ajuntament de Begur

El guanyador del concurs de fotografia, entre la regidoria i l’alcalde

Manel Gómez amb la regidora de Cultura, l’alcalde i el jurat

esports
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Presentació dels equips de futbol base
Fundació Esportiva Begur-Futbol
El passat diumenge 9 d’octubre al Camp de Futbol Municipal es va fer la
presentació oficial de tots els equips de futbol basede la Fundació Esportiva
Begur per a la temporada 2016-2017.
Aquesta temporada la Fundació dóna cabuda a esports tan variats com el
futbol, el bàsquet, el tir amb arc i el patinatge artístic d’iniciació i federat .
En la secció de futbol base hi ha 13 equips en competició des de la categoria
juvenil fins a la categoria d’escoleta amb uns 180 nens i nenes practicants
en total i uns 23 monitors que porten els diferents equips.

Hi va haver els parlaments dels coordinadors esportius, del regidor d’Esports
i l’alcalde, així com de dos jugadors molt vinculats a la Fundació representants de les modalitats de futbol 7 i futbol 11.
Durant el matí es varen realitzar diferents activitats per fer més amena
l’estona. La presentació ha estat el començament oficial de la nova temporada i en l’acte ha quedat palesa la força de l’esport de base begurenc amb
un camp de futbol ple de gom a gom, amb molts esportistes i bon ambient.

Presentació dels equips de bàsquet
El passat diumenge 6 de novembre vàrem presentar els equips de la secció
de bàsquet al pavelló. Una gran diada on petits i grans s’uniren per gaudir
d’aquest esport que tant ens agrada.
La diada es va obrir amb un partit d’exhibició de l’Escoleta, els més petits
de la casa, dirigits per la Sandra i les seves ajudants, l’Ona i l’Alba, ens
presentaren un partidet de bàsquet. Alguns integrants de l’equip sènior no
varen poder aguantar-se les ganes i s’hi afegiren.
Va ser una presentació amb novetats, ja que tots estrenàvem les noves equipacions, que realment fan molt de goig. Començant pels més petits de la
casa i acabant pels més grans, els més de 70 jugadors i el cos tècnic passaren
un a un pel passadís central format pels jugadors i rebuts per aplaudiments
de tot el públic.
Abans de passar al torn de les fotografies, varem escoltar algunes paraules
per part de l’associació Cubàsquet, que ens varen obsequiar amb una samarreta a cada jugador i una pissarra a cada entrenador. També parlaren en
Martí Aldrich, regidor d’esports, i en Marià Renart, tinent d’alcalde. Aquest
any, a part de les fotografies d’equip, vàrem fer una fotografia amb tots els
pares que es volgueren afegir a la foto de família del club.
Per acabar, varem gaudir de dos bons partits de bàsquet de les lligues Premini Mixte i Júnior Femení, contra La Bisbal i el Cassà respectivament.
Durant el partit, Cubàsquet ens va convidar a un piscolabis.
Volem agrair l’assistència a tots els que es varen acostar pel pavelló en algun moment per fer pinya i agrair també la feina de Cubàsquet per potenciar
i dinamitzar aquest esport que tant ens agrada.

Fotos: Ajuntament de Begur

amb la col·laboració de:
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grups polítics municipals
Nova secció local

Nadal a Begur i Esclanyà

Grup Municipal Junts x Begur-Esclanyà–ERC

Bloc Municipal - Marià Renart

Tot i que l’estiu ha finalitzat, nosaltres continuem treballant per al poble
com sempre.

Ja hi tornem a ser! Nadal ja és aquí!

Si fem una ullada al nostre voltant ens n’adonem que Begur I Esclanyà
tenen vida més enllà de la temporada estiuenca. Festes de Santa Reparada, Festival de Cinema i Fira de la Castanyada, entre d’altres, constaten
que som “autèntics” tot l’any!
A través del Pedrís podreu comprovar in situ les accions portades a terme
pel Govern de l’ajuntament en general, i pel nostre grup en concret.
El que també voldríem és aprofitar aquestes línies per fer-vos saber que
aquesta tardor “estrenem” la nova secció local d’ERC Begur-Esclanyà.
Mai abans el nostre poble havia comptat amb secció local pròpia, depeníem de Regencós, i ens en sentim especialment satisfets.
Com a grup d’ERC, tenim la intenció de continuar treballant de forma
més directa en tot allò relacionat amb els nostres veïns i veïnes. No cal
dir-vos que tothom que ho vulgui podrà apropar-s’hi i serà rebut amb els
braços oberts. Des de la secció local volem escoltar tothom, no només
els militants o simpatitzants. Als quals, no cal dir-ho, estem summament
agraïts.
Des de la secció local volem donar espai a aquelles propostes que siguin
positives per Begur i Esclanyà. Els moments que travessa el país són de
vital importància. Nosaltres creiem en la democràcia i la llibertat, per
aquesta raó volem ajudar a impulsar la República Catalana.
I com podem ajudar al naixement de la nova República? Doncs fent tot
allò que estigui a les nostres mans des del municipalisme. Per què quin
sentit tindria fer un nou país sense tenir en compte el territori? Des del
nostre punt de vista, cap ni un.
Properament el grup de Junts-ERC Begur-Esclanyà col·laborarà en
l’organització de debats sobre el procés constituent de forma coordinada
amb d’altres institucions i associacions. Volem fer una crida a la participació ciutadana quan arribi el moment. Les vostres veus i opinions són
imprescindibles per tal que aquest debat sigui el màxim de transversal
possible.
Volem comptar amb aquells que estan d’acord amb nosaltres, però encara més amb aquells que desconfien o tenen dubtes. Begur i Esclanyà és
divers, per tant, necessitem aquesta diversitat per construir. No volem un
poble uniforme en el pensament, ans al contrari.
Només ens queda recordar-vos que esperem les vostres aportacions, que
esperem que vingueu a visitar-nos quan la secció local estigui formalitzada i que formeu part dels debats que s’organitzin per pensar entre tots
el Begur i Esclanyà del futur dins de la República Catalana.

... I amb ell aquestes festes de retrobament de família i celebracions.
Estem treballant perquè tot estigui apunt per aquests dies, i aquests dies
seguirem treballant perquè tot segueixi apunt per a l’any que ve. Hem
vingut a treballar i així ho fem, amb il·lusió i ganes.
I il·lusió és el que ens fan els projectes que tenim per a l’any vinent per
al poble de Begur i Esclanyà!
I il·lusió, també, ens fa veure l’obra realitzada durant aquest any 2016
que ara s’acaba...
Però com que arriba Nadal no us volem cansar amb escrits polítics ni
reivindicacions de feina feta. Només volem començar a celebrar amb
vosaltres aquestes festes deixant l’espai que ens queda en aquest Es Pedrís com a partit polític, per desitjar-vos...

BON NADAL
I UN MOLT
FELIÇ 2017!
Us desitgem l’equip de Bloc Municipal.

grups polítics municipals
Resistència i defensa
dels nostres drets
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Les finances municipals

Grup Municipal del PSC de Begur i Esclanyà

Grup Municipal de Convergència

D’ençà de l’anterior número han passat un munt de coses! Signe dels
temps que corren (mai més ben dit). En aquests temps s’ha resolt (és un
dir) la formació de govern a Espanya i s’han celebrat les eleccions als
Estats Units. Començant pel primer fet, les esperances dipositades en el
canvi a Espanya s’han esvaït de manera fulminant i hem de dir de manera dramàtica pels socialistes. No hem estat a l’alçada de les necessitats
de la ciutadania i dels compromisos electorals. Encara que el PSC s’ha
mantingut coherent en el rebuig al que significa un nou govern del PP, els
nostres companys del PSOE, després d’unes batalles intestines molt poc
edificants, s’han inclinat per l’abstenció. Ho lamentem i ens en disculpem.
Desitgem que en el termini més curt possible hi hagi una rectificació del
rumb mitjançant un procés de primàries i d’un congrés federal en què es
doni veu a la militància. Al final de tot aquest maleït procés tornem a tenir
un govern conservador.

El passat 8/11/2016 vàrem tenir ple municipal on l’equip de govern va aprovar
els pressupostos de cara a l’any vinent.Com que ells ho explicaran a la seva
manera, nosaltres des del grup municipal de CiU, us volem fer les següents
consideracions:
- No entenem que les partides dedicades al manteniment, com són entre d’altres,
el de la via pública, el de jardins i el d’edificis, baixin un 27’13%. Representemho amb quatre números:

L’altre fet ha estat la celebració de les eleccions als Estats Units. Novament
aquí després d’una sorpresa majúscula s’ha imposat l’opció ultraconservadora de Donald Trump. En aquest cas a més de l’opció ideològica, cal esmentar les característiques del personatge. Un individu racista, masclista,
mal educat, autoritari amb els seus col·laboradors i empleats, que eludeix
pagar impostos. Un personatge així ha tingut el suport de gairebé la meitat
dels votants. És una alerta als sistemes democràtics (a tot nivell) de per a
on aniran el trets en els propers temps. Dos fets que ens situen en un context en què les polítiques conservadores s’imposaran i continuaran posant
en perill els drets individuals i col·lectius, la reducció de la desigualtat ,
l’atenció al canvi climàtic i al medi ambient i la defensa del públic enfront
de la gestió privada.
S’imposa per part de les forces d’esquerra i progressistes fer un esforç en
la resistència, en la denúncia dels abusos i en la defensa dels drets assolits,
tan malmesos ja en aquests anys de gestió conservadora de la crisis. Com
a grup municipal ens correspon fer-ho en el nostre àmbit local. En aquest
àmbit defensarem el paper de l’Ajuntament en la gestió d’allò públic per
a tots els ciutadans de Begur. Estem inequívocament al costat del govern
municipal en aquesta labor. Precisament aquesta labor de defensa de la
gestió pública des de l’Ajuntament per a tota la ciutadania amb igualtat
d’accés als serveis, és la que inspira la nostra acció. Creiem que des de les
responsabilitats de servidors públics s’ha de fer pedagogia democràtica en
totes les actuacions. Cal reforçar la idea d’equitat i transparència, en tot
moment i els esforços personals de cadascun de nosaltres, molt lloables,
han d’anar encaminats a facilitar l’accés als serveis però seguint les regles
de la igualtat d’oportunitats per a tothom. Cal explicar-ho així. Les formes,
no obstant, no han de menystenir la gestió feta, que la valorem molt positiva. En aquest sentit ens congratulem de la posada en marxa del pla de
recollida selectiva de residus porta a porta. Es comença en aquest número
d’Es Pedrís el procés d’explicació de com funcionarà. Caldrà fer una suficient conscienciació de la ciutadania perquè col·labori en la bona gestió.
La participació ciutadana serà fonamental per a l’eficàcia d’aquest sistema.
Com a grup municipal col·laborarem amb el que puguem en aquesta labor
de difusió i conscienciació.
Pel que fa a la gestió concreta de la nostra regidoria, hem de dir que ja
han finalitzat de manera satisfactòria les obres del cementiri. En aquests
moments s’han començat les obres de manteniment dels camins de ronda.
Hem començat pel camí de ronda de la platja de Fornells i continuarem
amb la resta. La previsió és tenir-ho llest abans de la temporada d’estiu de
2017.

Mant. via pública
Mant. enjardinament
Mant. edificis

Pressupost 2016
135.000		
80.000		
140.000

pressupost 2017
70.000		
70.000		
110.000		

disposat a 29/9/2016
126.669
98.305
135.425

Com es pot veure el que portem gastat a finals de setembre d’aquest any ja és
molt superior al que es destinarà per aquesta finalitat en tot l’any 2017. Com es
pot entendre si any rere any es porta gastant aproximadament el mateix? Quin
miracle es produirà per gastar menys?
-Regidoria de Festes. No entenem l’increment per segon any consecutiu:
any: 2015 55.000.-€ any 2016: 70.000.-€ any 2017: 75.000.-€
És contradictori que festes, que són pocs dies a l’any, tingui un pressupost superior (75.000.-€) al manteniment de la via pública o d’enjardinament (70.000.-€),
que tenen un manteniment setmanal com a mínim.
- Regidoria de Promoció Econòmica (incloem la nova partida de Fira Indians).
És la regidoria més important a nivell econòmic. Com hem fet amb el manteniment, representem-ho:
Prom. econòmica
Fira indians
TOTALS		

Pressupost 2016
170.000
0		
170.000

Pressupost 2017
30.000		
180.000
210.000

disposat a 29/9/2016
230.300

L’increment per aquest any 2017 és de 40.000.-€, tot i a finals de setembre el
que ja s’havia gastat era més de 230.000.-€. És significatiu que des de l’any
2014 fins al 2017 l’increment d’aquestes partides ha estat espectacular: el 2014
les partides pujaven 140.000.-€ i pel 2017, 210.000.-€ Són 70.000.-€, representen un 50%.Les partides de manteniment han baixat en un any un 27’13%. No
ho entenem.
-En les inversions que es volen realitzar veiem que hi ha projectes que el grup
de CiU volíem executar, com poden ser la pavimentació de l’aparcament del c/
Raval, vorera de la Carretera Circumval·lació a Sant Ramon o la instal·lació
de càmeres de seguretat. Aquest fet no és d’estranyar, ja que l’actual alcalde va
formar part de CiU fins 3 mesos i mig abans de les eleccions i per tant ho sabia.
-Inversió del vial de vianants Residencial Begur. Obra adjudicada per 125.000.€ Aquest any 2016 es va ampliar fins els 165.000.-€ . Al 2017 s’ampliafins
arribar prop de 200.000.-€. No ho entenem.
-Vorera de Sant Ramon fins a la Circumval·lació (60.000.-€). No entenem perquè aquesta vorera no arriba al Mas d’en Pinc. No s’ha d’impulsar el Mas d’en
Pinc?
-Vorera del Mas Gispert al c/Santa Reparada (60.000.-€). No entenem la seva
construcció si no és per potenciar l’aparcament creat al Mas Gispert, que com a
molt es pot utilitzar 1 o 2 dies l’any.
-No entenem com es confia el bon funcionament del municipi de Begur a poder
utilitzar els romanents positius de tresoreria (el que en una empresa es diria
beneficis i estalvis).L’any 2014 s’utilitzen 1.038.721.-€, l’any 2015, 938.309.-€
i l’any 2016, 2.844.217.-€.
Si el govern de Madrid no autoritza gastar aquests “estalvis” algunes deles inversions no es podran fer mai i, per si no ho sabíeu, hi ha anys que no ho ha
deixat fer. Que tingueu un molt bon Nadal i feliç any 2017.
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medi ambient
El nou model de recollida de residus

Francesc Xavier Turró Palé
Tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Begur - Espai Mas d’en Pinc
L’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Begur, amb seu a l’ESPAI
MAS D’EN PINC, juntament amb l’equip tècnic d’INNOVIA COPTALIA,
ha treballat els darrers mesos en el disseny d’un nou model de recollida de
residus pel municipi de Begur.

Si el residu és de fracció RESTA, a part de les despeses que s’han comentat, cal afegir-hi la penalització (cànon) per transportar-lo a un abocador.
Aquesta penalització, s’augmentarà gradualment fins al 2020 per tal de forçar als Ajuntaments a reduir les tones d’aquesta fracció i obligar a una
correcta selecció dels residus.

Les dades
L’evolució de la separació de residus al municipi de Begur és la que han tingut la majoria dels municipis catalans en els darrers anys. A continuació es
mostra una gràfica amb el resum d’aquesta evolució pel període 2000-2014.

Figura 2. Increment del cost de la gestió dels residus segons el model de recollida. PaP: porta a porta; RS: recollida selectiva. Font: elaboració pròpia a partir de dades extretes de la base de dades de l’Agència de Residus
de Catalunya (ARC), 2016.

Figura 1. Percentatges de recollida selectiva (bruta) i fracció resta respecte
els residus municipals totals anuals produïts. Font: elaboració pròpia a
partir de dades extretes de la base de dades de l’Agència de Residus de
Catalunya (ARC), 2016.
La gràfica ens mostra una tendència general a la disminució de la fracció
resta en benefici d’un increment proporcional de la recollida selectiva fins
al 2010. A partir d’aquest moment s’ha produït un estancament que presenta
una ràtio del 30% de recollida selectiva enfront el 70% de fracció RESTA.
El marc normatiu
No és voluntat d’aquest article desgranar la complexitat normativa en matèria de gestió residus, però sí aquells aspectes que han portat a més de 130
municipis del nostre país a canviar recentment el model de recollida de
residus i apostar pel sistema de recollida porta a porta.
El Programa General de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya 2013-2020 (PRECAT20), seguint la línia establerta en la Directiva
2008/98/CE, estableix per l’any 2020 a Catalunya arribar a un nivell de
recollida selectiva de totes les fraccions com a mínim del 60%.
Com s’ho farà el Govern per assolir els percentatges establerts en les Directives europees? Doncs apujant els preus dels abocadors, on van tots aquells
residus de la fracció RESTA (allò que no és recollida selectiva).
Justificació econòmica
La recollida d’escombraries és una part molt important del pressupost municipal. Però encara ho pot ser molt més si no invertim la tendència que es
mostrava a la figura 1.
Per cada tona de residus que recull l’Ajuntament, els costos els trobem en el
servei de recollida, el sou dels treballadors, el transport, el combustible, els
vehicles, les taxes d’eliminació i tractament, etc. Tanmateix podem distingir
dos tipus de residus: el residu seleccionat (vidre, paper, envasos, orgànic...)
i el no seleccionat (fracció RESTA).

Si observem la figura 2, la primera columna mostra la projecció per l’any
2020 del model actual amb els nivells de reciclatge actuals, transportant
prop del 70% dels residus a l’abocador, fet que suposaria un increment del
cost del servei de recollida de residus del 20,30% degut als increments del
cànon pel 2020. En canvi, en un model de recollida porta a porta (PaP) amb
una recollida selectiva (RS) del 60% dels residus (tercera columna) aquest
increment dels costos es seria menor, concretament del 13,31%.
Si el residu és seleccionat, per cada tona de recollida selectiva que es
transporta un gestor dins el Sistema Integrat de Gestió per al reciclatge,
l’Ajuntament recupera una part dels costos en forma d’ingrés econòmic, el
que s’anomena retorn del cànon. Per tant, aquesta és també una motivació
més per a separar correctament els residus: no només reduïm les tones de
fracció RESTA que ens penalitza a l’abocador, sinó que al augmentar la
recollida selectiva augmentem els ingressos pel reciclatge.
La Taxa municipal
La Llei Reguladora de les Hisendes Locals estableix que les taxes han de
cobrir la totalitat de les despeses dels serveis prestats. Ens podríem preguntar: Sabem el que paguem de taxa d’escombraries ? En som realment
conscients ?
Pel 2017 la taxa d’escombraries s’ha establert en 200 euros anuals. Aquesta taxa es reparteix en quatre trimestres i es cobra mitjançant el rebut de
l’aigua. Per tant correspon a 50 euros per trimestre, el que suposa 16,66 €
mensuals.
Justificació mediambiental
Al municipi de Begur hem generat al 2014 un total de 4.757,63 tones de
residus, gairebé 200 tones més que a l’any 2010, i la tendència continua a
l’alça. Les polítiques actuals ens mostren com el nou paradigma referent als
residus es basa en la Llei de les 3 R:
- REDUIR sempre que sigui possible
- REUTILITZAR com a segona opció
- RECICLAR com a última opció.

medi ambient
Ja no parlem del reciclatge com la única solució per la problemàtica dels
residus al nostre planeta, sinó que en origen cal intentar reduir per no haver
de reciclar. Aquí els nostres comerços juguen un paper clau que hauran
d’assumir tard o d’hora, de manera voluntària o motivada per les noves
polítiques que ja es poden començar a fer visibles a mig i llarg termini. En
aquest punt recentment hem pogut comprovar com s’han establert preus per
a les bosses dels supermercats.
Actualment no tenim dubtes que reciclar és beneficiós pel medi ambient i la
lluita contra el canvi climàtic. Amb el reciclatge reduïm l’emissió de gasos
d’efecte hivernacle així com la contaminació de l’aire i de l’aigua. Com a
dades significatives:
- La recollida selectiva de paper afavoreix l’estalvi de les matèries primeres:
una tona de paper reciclat equival a salvar cinc arbres.
- La matèria orgànica la compostem i n’obtenim adob orgànic d’alta qualitat
que reduirà l’ús d’adobs químics millorant la qualitat dels nostres sòls.
- El reciclatge d’envasos lleugers ens permet estalviar energia. Una tona
d’envasos de plàstic o dues tones de tetrabriks reciclats suposen un estalvi
d’una tona de petroli.
- Per cada tona d’envasos de vidre reciclat s’estalvien 1,2 tones de matèries primeres. A més, la producció de vidre reciclat suposa un estalvi energètic (evitem l’extracció de matèries primeres i reduïm la temperatura dels
forns): una tona d’envasos de vidre recuperat suposa un estalvi de 130 kg
de combustible.
El nou model
El nou model de recollida de residus al nostre municipi començarà el dia 1
de febrer de 2017 i es basa en un sistema de recollida porta a porta en les
zones amb major densitat de població i la recollida convencional en àrees
d’aportació (zones de contenidors) a la resta del municipi. A més, es continuarà oferint el servei de deixalleria municipal.
Sistema de recollida porta a porta. Aquest sistema s’implementarà al nucli
de Begur, Sa Fontansa, Les Arenes, Sa Roda, Residencial Begur, Mas Domingo, Font Martina i les Argiles. Aquest model de recollida ja fa anys que
funciona pels comerços del nostre municipi.
Sistema de recollida en àrees d’aportació de residus (zona de contenidors).
La resta del municipi disposarà de 28 àrees d’aportació de residus amb totes
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les fraccions de recollida selectiva, inclosa la fracció de restes vegetals,
distribuïdes per tot el territori, que inclouran zones d’estacionament per als
vehicles que en facin ús.
Deixalleria municipal. Aquest servei, disponible per tota la ciutadania,
s’ofereix com un complement dels dos sistemes de recollida anteriors i que
garanteix que tot tipus de residu sigui gestionat correctament, sense cap excepció (ferralla, fustes, electrodomèstics, matalassos, pintures, olis, tonners,
fluorescents, ...).
La implantació del nou model a Begur
La implantació del nou model de recollida al nostre municipi requerirà de
la col·laboració de tota la ciutadania, des dels més petits fins als més grans.
Motivem-nos doncs, fem-ho per ells, per als nostres petits, per als que encara han de venir.
Com ja hem vist, el sistema de recollida en contenidors no ha acabat de donar els resultats esperats. També som conscients que cal trobar una solució
a la problemàtica dels residus i sabíem que tard o d’hora no podríem continuar mirant cap a un altre costat. Doncs bé, aquest dia ja ha arribat.
Molts ens preocupem per la imatge que donarem als nostres visitants, doncs
hem de saber que la major part d’ells ja tenen implantats sistemes de recollida porta a porta o altres d’eficàcia similar als seus països d’origen. La
imatge que els donarem és la d’un municipi net, endreçat, que mira cap al
futur i que entén que és perfectament compatible viure els nous temps sense
renunciar a perdre allò que li és genuí: la seva personalitat.
A Catalunya hi ha més de 130 municipis amb un sistema de recollida porta
a porta, tots ells amb resultats comparables a les regions més avançades del
nostre continent. Aquests municipis també han tingut problemes d’espai a
casa, alguns també són turístics, també han hagut de canviar petits hàbits
quotidians, però ho han aconseguit. Nosaltres també ho aconseguirem. Sincerament esperem que a Begur ens podrem felicitar en un futur no gaire
llunyà. L’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Begur està a la vostra
disposició per a resoldre tots els dubtes o incidències que puguin sorgir i
aprofita per agrair-vos la vostra col·laboració.
Moltes gràcies.

Millores al municipi

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

Tancament de seguretat en zona verda propera al cementiri municipal

Recollida de pluvials al camí de Can Vidalet

Arranjament d’una part del camí del Dipòsit

Fotos: Ajuntament de Begur

Rehabilitació de la pintura de la marquesina del camp de futbol
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medi ambient
La recollida de residus a Begur:
nou sistema porta a porta i noves àrees d’aportació

A partir del mes febrer, la recollida de residus de Begur es farà de dues maneres diferenciades segons la zona del municipi: recollida porta a porta al
nucli antic de Begur, a Esclanyà (Font Martina, Les Argiles i Mas Domingo)
i a Son Rich, sa Fontansa, les Arenes, sa Roda i Residencial Begur; i a la
resta del municipi s’hi ubicaran noves àrees d’aportació de residus. Podeu
consultar el mapa per saber quin sistema tindreu al vostre domicili i les ubicacions de les àrees d’aportació (zones de contenidors).
El nou servei de recollida de residus porta a porta afecta tant a particulars
com a comerços i implica que cada dia, en funció d’un calendari establert,
cal treure al carrer un tipus de residu o un altre: dilluns, vidre i resta; dimecres, orgànica i envasos; divendres, orgànica i paper i cartró i, diumenge, de
nou, orgànica i envasos. S’hauran de treure els residus en uns cubells específics que l’Ajuntament distribuirà als veïns.
Pel que fa al servei de recollida de residus en àrees d’aportació, permetrà la
recollida diferenciada de, com a mínim, cinc fraccions —orgànica, envasos,
paper i cartró, vidre i resta— i, si s’escau, s’instal·laran també contenidors
per a la recollida de la poda.
El sistema de recollida porta a porta permet tenir els carrers més nets
i endreçats i evita el risc de ruptura de les bosses que es produiria si no
s’utilitzessin cubells. A més, els cubells que es distribuiran incorporen una
tecnologia que permet fer un seguiment personalitzat de la participació i
conèixer en tot moment quines actuacions de comunicació i reforç cal portar
a terme per millorar el sistema.
Zona de recollida porta a porta i zona amb àrees d’aportació
CONTINGUT PER A PÀGINA.
SI A CASA VOSTRA ES FA PORTA A PORTA...
A les xerrades us informaran.
Es realitzaran 2 xerrades informatives obertes a tothom:
• 14 de desembre (20 h) al Casino de Begur.
• 15 de desembre (20 h) al Local Polivalent d’Esclanyà.
A l’Espai Mas d’en Pinc us adherireu al servei i us donaran els cubells i el
calendari. Durant la segona quinzena de gener, els veïns us podreu donar
d’alta del servei a l’Àrea de Medi Ambient (Mas Pinc), on se us subministrarà el material necessari per adherir-vos-hi. Per donar-se d’alta caldrà
portar l’última factura de l’aigua.
Dates i horari per recollir el material:
Dies 16, 17, 18, 19 i 20 de gener (de 9h a 18h)
Dia 21 de gener (de 9h a 12h)
Dies 23, 24, 25, 26 i 27 de gener (de 9h a 18h)
Dia 28 de gener (de 9h a 12h)
Utilitzareu aquests cubells...
- Cubell airejat petit per a la fàcil separació a casa de la matèria orgànica
- Cubell de 20 litres de color marró i tapa grisa per a la recollida de la
matèria orgànica i la fracció resta
- Cubell de 40 litres de color taronja per a la recollida de paper i cartró,
envasos i vidre
Haureu de tenir en compte...
El servei de recollida no recollirà els residus en els següents casos:
- Si el residu es lliura fora del cubell.
- Si el cubell conté residus d’una fracció diferent de la que es reculli
aquell dia.
- Si el residu no està ben seleccionat.

breus
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Joaquim Valentí i Fiol (Girona 1927- Begur 2016)
Cristina Valentí i Call
En Joaquim Valentí i Fiol, el meu pare, va néixer a Girona el 1927 i va morir
a Begur el 24 d’agost d’enguany, a la casa pairal dels Fiol, és a dir, a la casa
pairal de la seva mare, la Dolors Fiol i Marquès.
El meu pare no era un bacanard de naixement, però sí que ho era
d’ascendència familiar materna i també ho era pel seu delit per Begur i els
seus familiars més directes: els seus pares, els seus avis, els seus rebesavis
i així fins allà on va poder arribar la seva investigació sobre l’arbre genealògic dels Fiol i Marquès. Personalment ell va arribar a ser doctor enginyer
industrial i posteriorment, ja casat, amb 36 anys i tres fills a coll, va guanyar
les oposicions d’inspector d’hisenda. Aquesta professió la va exercir fins a
la seva jubilació als 65 anys. A causa d’aquesta professió no va poder tornar
al destí de Catalunya fins a l’any 1975. Dos anys més tard, s’establia amb
casa pròpia a Sa Riera, en una finca familiar que va heretar. L’any 1986 va
reformar la casa pairal de Begur al carrer Bonaventura Carreras, on va morir
aquest mes d’agost. Ja establert definitivament a Begur, a partir de la seva
jubilació l’any 1992, va col·laborar amb la revista “Es Pedrís Llarg”, en la
qual eren coneguts els seus articles humorístics i històrics sota el pseudònim de Grèvol. També va pronunciar el pregó de les festes de Sant Pere des
del balcó de l’Ajuntament quan en Carles Arnau n’era l’alcalde. Va publicar a la “Revista de Girona”, entre d’altres, un article titulat “Un begurenc
va fer els segells de Girona, un gironí va fer els segells de Begur”. Aquest
begurenc al qual es referia era el seu oncle: Eduard Fiol i Marquès, germà
petit de la seva mare. L’Eduard Fiol i Marquès era delineant i dibuixant i
l’any 1939, abans que les tropes franquistes entressin a la ciutat de Girona,
es va exiliar a França per la seva afiliació al PSUC, on va morir l’any 1976.
Pare, la mare i jo et recordem contínuament i lluitem per continuar el teu
llegat. Descansa en pau, papà: t’estimem i no t’oblidem.

Documentació per fer-se soci del Casal de la Gent Gran
- Tenir com a mínim 60 anys
- Full d’empadronament de Begur
- Fotocòpia DNI
- 2 fotos de carnet
- Núm. telèfon: fix, mòbil i correu electrònic
- Pagament de la quota anual de 15 €

Des de la Regidoria de Festes estem creant una Comissió
de Festes per organitzar els actes de la nostra vila.
Tots els que hi vulgueu col·laborar, us he de dirigir a l’Àrea
d’Alcaldia de l’Ajuntment: 972 62 40 20

Reconeixement a M. Dolors Torrent per la seva dedicació al poble d’Esclanyà
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santa reparada
Festa de Santa Reparada

La festa major de Santa Reparada va comptar amb una gran quantitat i diversitat d’activitats, balls i actes per a totes les edats, tant lúdics com culturals.
Aquí en teniu una petita mostra.

Dinar popular al pati de les Escoles Velles

Jocs infantils al mas d’en Pinc

Humor Amarillo al parc de l’Arbreda

Trobada de puntaires a la plaça de l’Església

Els components del carretó Pink Baroon fent donació del seu premi a l’Oncolliga

Fotos: Ajuntament de Begur

2a Baixada de carretons 40’s Begur

Scooter Club Begur
Scooter Club Begur som una colla de begurencs de naixement i
d’adopció que gaudim de les nostres scooters clàssiques, ja siguin
Lambretta o Vespa. El nostre Club es va fundar el 29 de juny de 2015
per la diada de Sant Pere, festa major d’estiu del poble.
I tal com diuen els nostres estatuts, el nostre Club es dedica a “...la
promoció de tot tipus d’activitat motociclista en relació a les motocicletes clàssiques tipus scooter, especialment de les marques Lambretta i Vespa.”
Així doncs si ets a Begur, ja siguis bacanard o estiuejant, i tens una
Lambretta o Vespa clàssica, anima’t i fes-te del Club.
Pots contactar amb nosaltres a info@scooterclubbegur.cat
T’hi esperem!

Moto guanyadora del primer Aplec

breus
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El nostre projecte: “Tradicions catalanes”
Escola Olivar Vell
Aquest curs, com a Projecte d’escola, hem escollit treballar les Tradicions
Catalanes, per saber més coses de les festes populars que tenim costum
celebrar durant l’any.
Per això, els passats 20 i 21 d’octubre, tots els alumnes de l’escola vam
anar a veure com treballen al taller de confecció de gegants i capgrossos de
Navata. També vam anar a la Bisbal, a conèixer els seus gegants i les seves
bèsties de foc. Ho vam trobar tot molt interessant i entretingut.

Foto: Ajuntament de Begur

Ara, a l’escola, nosaltres confeccionem els nostres propis capgrossos per
estrenar-los a la festa de fi de curs. De moment, sembla que ens queden
força bé. Segur que un cop acabats seran ben eixerits.
Els mestres ens expliquen que, de tradicions catalanes, n’hi ha moltes. Sort
que encara ens queda molta part de curs per anar-les treballant.

Pla i Begur
El begurenc Francesc Dolz va
presentar el passat 21 d’octubre
el seu treball de recerca a la biblioteca Salvador Raurich: “Pla
i Begur. Una relació desconeguda”.
Dolz ha resseguit la intensa relació de Pla amb Begur, no només
a través de la vida de l’escriptor
sinó també a través de l’obra i
dels personatges i indrets que hi
apareixen.

Gran èxit d’Els Rebels d’Esclanyà
Els Rebels d’Esclanyà van participar en el concurs de ball Contry i LiniaDance celebrat a Torredembarra
el passat dia 22 d’octubre. S’hi varen
desplaçar els components del grup que
competien en les diferents disciplines
i categories. També participaren en els
diferents cursos i tallers de perfeccionament i tècniques de ball organitzats
en l’esdeveniment.

Foto: Ajuntament de Begur

Un total de 7 balladors i balladores, entrenats per la professora Margarita
Fuster, varen aconseguir onze medalles, pel que es pot considerar un important èxit de resultats i un altíssim nivell.

Una altra natura
M. Núria Tortras

El motiu de dirigir-me a vosaltres ve donat per la topada amb un fet desagradable relacionat amb els camins de ronda, concretament amb el camí vell de Sa
Tuna. Un dia vàrem decidir baixar caminant a la cala i havent creuat la carretera per Mas Prats, just després de voltejar unes cases de planta baixa pintades
de color ocre, ens vam trobar un reguerot d’aigua. Feia dies que no plovia
(escrit redactat el mes de juny ) i tot estava més sec que la palla. Ai las! d’on
ve l’aigua? Doncs per sota de la tanca que delimita el terreny d’aquestes cases.
Més endavant, a la base d’un edifici blanc de tres pisos d’alçada, aflora un reg
d’aigua que malgrat ser d’un traçat mes breu, la flaire és molt desagradable.
Aquest camí és molt freqüentat pels excursionistes que segueixen els camins
costaners i pels vilatans. Encara pots parlar amb begurencs com l’Ernest, pels
qui era la ruta diària quan anaven a escola. No cal ser un expert per arribar a la
conclusió que són aigües brutes que afloren a la superfície un cop surten de la
propietat. No sóc urbanista, però per experiència personal sé que per obtenir la
cèl·lula d’habitabilitat has de complir amb una sèrie d’ets i uts, i se’m fa difícil
creure que no comprovin els drenatges d’una finca abans de donar-la. De tota
manera, potser amb la paraula del constructor ja n’hi ha prou. I vet aquí, qui se
n’adonarà de la falta de canalització en uns terrenys que no pertanyen al nucli

urbà? Potser m’equivoco i el motiu n’és un altre; de fet, així ho espero. Sigui
com sigui, el cert és que el caminant que busca gaudir de les vistes i les olors
de la natura, actualment es troba amb unes vistes i unes olors d’una altra natura.
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Textos d’opinió i articles de la revista municipal Es Pedrís Llarg
• La secció d’OPINIÓ d’aquesta revista està oberta a qualsevol veí de Begur i Esclanyà.
• Cal que ens envieu els vostres escrits a cultura@begur.cat amb un màxim de 1.000 caràcters.
• Es Pedrís Llarg es reserva el dret de publicar aquells escrits que cregui més oportuns.
• Pel que fa als articles de tema cultural, històric, etc. s’hauran de consensuar prèviament amb la revista,
sempre en funció de l’interès i l’espai disponible.

Es teu poble. Emocions begurenques
Joan Pi i Ventós

A l’església de Sant Pere, de begurencs emplenada, converses d’un passat donen, ara, marc a una espera: la
del Concert de la Coral de Begur.
Fou el 26 del passat agost, a dos quarts
de 8 de la vesprada, que la Coral oferí
un concert per a “es seu poble”. Xerrades, en l’espera de començar la
cantada, acosten coneguts, amics i familiars, en una oportunitat de fer caliu
d’apropament amb pinzellades, força
majoritàries, de vivències recordades.
I de cop es fa el silenci. A les graonades de l’altar van sortint els cantaires.
Ben vestits, blanc sobre negre, elles i
ells. Bruses, les dones, camises amb
llaç al coll, nuat amb mirament, els
homes. Tancant la desfilada, el mestre-director, en Jaume Marquès de
can Roc, amb vestit negre de respecte i atenció a “es seu auditori”. Molts
aplaudiments per a tots ells. Repetits
molt merescudament quan s’acabaren

d’escoltar les sentides paraules de
presentació del cantaire Antoni Bonfill. Paraules concloses amb un paràgraf ple de sensibilitat: “Les cançons
que interpretarem ens parlen de situacions de guerra en el nostre món com
Adagio; de la nostra Pàtria com Pensaments (del Nabuco de Verdi), País
Petit ( “El meu país és tan petit que
sempre cap dintre del cor”), Catalunya
plora (“La seva noble història tothom
recordarà...”); i d’amors i desamors,
de nostàlgia de Cuba a través de
Cançons Romàntiques i d’Havaneres.
I entre aquestes últimes voldríem destacar LA DOLÇA HAVANERA de la
que n’és autor de música i lletra el begurenc Joan Pi i Carreras i que podem
considerar una joia del patrimoni musical begurenc”. No cal dir que la recordança tan emotiva i elogiosa de la
figura del meu pare em va fer pensar
quant hauria gaudit ell (“Un begurenc
de debò” segons una portada d’Es Pe-

drís Llarg) d’aquest reconeixement.
La Coral de Begur, amb la iniciativa
personal del mestre-director Jaume,
em té acostumat a aquests detalls impactants d’arrels de poble.
I una nota de realitat begurenca.
L’església presentava l’aspecte de les
grans celebracions. L’aforament es
feu petit. Moltes persones romandrien
tot el concert dempeus. El tot Begur
hi estava representat: alcalde i 1r. tinent d’alcalde, persones joves, adultes
i gran... I una notable acceptació de
cada una de les 18 cançons interpretades “amb el cor, la veu i l’enteniment”
per la Coral de Begur.
I un petit toc d’humor. En sortir el
mestre Jaume a la segona part del concert, queda parat un instant i recordant
un oblit, se’n torna enrere. Vaig pensar que s’havia deixat l’americana al
vestidor. Recula a buscar-la, però no
és l’americana el que s’havia deixat “
havia perdut els papers musicals”. Les

rialles i aplaudiments del públic foren,
més que interpretar una acció de riure, el testimoniatge de la important,
feixuga i engrescant feina feta pel director, arranjador i ànima de la Coral.
Un detall d’acabament. Sentir els
aplaudiments i crits de valoració de la
tasca dels cantaires i de la seva direcció tenien, a més, un simbolisme especial. Es palpava un pòsit d’estima a
tot el que de valoració té el sentiment
de catalanitat del poble begurenc. Les
sensibilitats emocionals es flairaven
en l’ambient d’aquell marc esplèndid de l’església de St. Pere. No podies deixar de tancar els ulls per notar
aquell clímax de música i sentiments.
Vaig entendre profundament que el
“Begur és autèntic” té una bàsica connotació: ES NOSTRE POBLE és fidel
a les seves arrels d’identitat d’un passat que s’enriqueix amb el testimoni
d’un present replè d’EMOCIONS
BEGURENQUES.

i modernitzar el cinema, amb més
cabuda, seients nous, aparells marca Ossa, pantalla panoràmica, cinemascop i so estereofònic. Una altra
novetat amb molt èxit, projectant les
millors pel·lícules del mercat de les
distribuïdores Metro Goldwyn Mayer,
Paramount, Warner Bross, Universal,
amb els films: Escuela de Sirenas, Rebeca, Lo que el viento se llevó, Casablanca, Gilda, i centenars d’altres
amb els actors ja coneguts i recordats
per tothom.L’operador d’aquest nou
cinema fou el malaguanyat Joan Estivill. Durant unes temporades també
va funcionar l’altre cinema Casino
amb pel·lícules aptes per la mainada.
L’operador fou en Gervasi Sais, pare
del que avui és l’encarregat i home de
la cabina d’aquest cine, l’Ernest Sais.
Pels anys 70, va arribar la crisi als cinemes dels pobles petits degut a les
noves multisales a les ciutats i tam-

bé a les pornogràfiques de Perpinyà.
Malauradament, l’any 1975 el Cinema Centre es veié obligat a tancar
portes: THE END.
Molt públic ha tingut la sort de visionar el film Cinema Paradiso: és
una mostra exacta del que passava
abans als locals dels pobles petits.
L’ajuntament d’aquells anys passats,
va adquirir tot el material, butaques,
pantalla, aparells i objectes cinematogràfics del Centre i es posà en marxa
el Cinema Casino que actualment funciona amb els nous aparells tecnològics i subvencionat per l’Ajuntament.
S’ha de fer constar que l’1 de gener
de 1949, festivitat de Sant Joan Bosco
i dia del Cinema, el Gremi de Cinematografia atorgà un Diploma amb
Medalla de Plata al Sr. Marià Frigola
Forgas en mèrit a la seva tasca cinematogràfica durant 25 anys sense interrupció.

Petita història del Cinema Centre
Marià Frigola

Segons document redactat pel Sr. President Francesc Pi i Pi, el Sr. Marià
Frigola Forgas l’1 de Juliol de 1918
llogà la sala d’espectacles a la Societat del Centre Artístic per celebrar-hi
cinema mut, al mòdic preu de 10 pessetes mensuals. S’inaugurà el cinema
amb una màquina portàtil de la marca
Kok. Les primeres pel·lícules mudes
i en blanc i negre foren: Judex, Los
Miserables, El Conde de Montecristo, El Jorobado de Notre Dame de
París, les de cowboys de Bob Stele i
Tom Mix i les còmiques d’en Charlot
i Pamplines. L’entrada valia 5 cèntims. El pianista, que posava música
a l’espectacle, a peu de l’escenari, era
en Frederic Sirés. Per assabentar-se
del títol de les pel·lícules, es penjava
una pissarra a la plaça de la Vila. Amb
el temps es millorà la projecció adquirint aparells nous de la marca francesa Gaumont. Perquè les pel·lícules

sortissin més econòmiques, en Marià
s’ajuntà amb l’empresari Joan Barris
de Pals i es passaven les cintes amb un
cotxe Ford 17 cavalls d’aquell temps.
L’any 1934 es modernitzà el cinema
amb aparells nous de sonor, que la
gent en deia cinema parlant. Els primers films foren: París Mediterráneo,
El negro que tenia el alma blanc, Su
noche de bodas, Elixir de amor, Luces
de Buenos Aires, i operetes alemanyes interpretades magistralment pels
cantants Marta Hegert, Jean Kiepura i
el Chancioner Maurice Chevalier. No
cal dir que va ser un èxit rotund.
El 1943, s’inaugurà el Noticiario NODO, exhibició obligatòria. També
fou obligatori al final de cada cessió,
projectar la cara del dictador Franco
a la pantalla i tot el públic s’havia
d’aixecar del seient amb la mà estirada fent el signe feixista.
La tardor de 1957, es va reformar

col·laboracions
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Begur, per sempre estimat refugi
Pere Rodríguez i Darnés
Era a l’any 2004 que a “Es Pedrís Llarg”
em varen publicar un article titulat “Begur, estimat refugi”. En el seu context,
en línies generals, em lamentava de la
manca de sensibilitat que es té en general
envers la natura, el medi ambient, la pèrdua de les arrels i la cultura dels pobles,
del benestar dels altres... resumint-ho, tot
plegat, en una fonda preocupació: què
deixaríem de llegat a les futures generacions, malmetent com s’està malmetent el
nostre entorn. La preocupació que tenia
segueix vigent, amb més intensitat si cap,
ja que el que es pot veure arreu és descoratjador. Centrant-se en el nostre entorn,
el de l’Empordanet, i específicament en
tot el litoral de Begur, la imatge costanera està canviant dràsticament en gran
manera d’un temps ençà, ben segur per
una revifada demanda que cerca indrets
privilegiats.
Per descomptat que no insinuo que
s’estigui fent res dins de cap irregularitat, ja que hi ha prou normatives i plans
urbanístics que regulen l’edificació en
el litoral, siguin o no coherents. Ara bé,
això no treu que hom tingui un sentiment
de rebel·lia quan veu com cal eliminar
aquest verd frondós que ha donat vida a
aquest bocí de la Costa Brava, per deixar

pas a una massa informe de ciment. El
creixement d’edificacions en tot el litoral,
des del meu punt de vista, ha crescut desmesuradament, tot i que n’hi ha algunes
que sí que s’integren en el paisatge. Però
no totes, i en el resultat final s’aprecia
aquesta manca de sensibilitat a l’entorn ja
manifestada.
Ja veurem com queda, per exemple, el
projecte recentment endegat a l’antiga
pedrera de S’Antiga sobre la platja de Sa
Riera. Segons un reportatge publicat a La
Vanguardia el 31 de juliol, aquesta és una
de les promocions més importants que
s’endegaran en el litoral i en la qual es
desenvoluparan 18 exclusives vil·les de
220 m2 amb vistes al mar, que costaran
entre 1 i 1,5 milions d’euros, segons el
consultor de la immobiliària. L’amplitud
de la roca ermada, neta de vegetació, de
l’àmplia zona prevista urbanitzable vista
des del mar, com es veu en la fotografia,
fa respecte i et deixa
cor sorprès, però també sents que et fa
basarda al temps que et sents impotent.
En un altre article d’interès publicat en el
mateix diari el dia 29 d’agost, s’alertava
de la preocupant situació que representa
la urbanització desmesurada a la primera línia de la costa mediterrània. Eviden-

tment penso que Begur no se’n salva, ben
al contrari, tot i que no sigui per grans
edificacions, ja que el maó ha estat i està
colonitzant en un elevat percentatge els
primers 500 metres de la costa.
Cada volta més anem perdent aquest necessari potencial mediambiental que és
la vegetació, els arbres, un do essencial
per sobreviure i que hauríem de deixar
en herència als nostres descendents. Em
preocupa que per l’afany de fer diners es
pugui actuar com a depredador de la natura. Ho vaig deixar de manifest fa dotze
anys i avui, a final d’estiu de 2016, torno a insistir-hi, “els nostres descendents

no se sentiran gens orgullosos de la nostra actuació i falta de sensibilitat i visió
de futur”. Finalitzava l’escrit l’any 2004
amb un poema en el qual vaig sentir la necessitat d’exposar el meu sentiment vers
Begur i la seva gent i que es titulava “Begur, el meu refugi”. Acabo amb l’última
estrofa del poema que, em sap molt de
greu, cada volta més tinc la sensació que
s’està fent realitat,
“I em fa por que a poc a poc
el verd es vagi tallant
el blau es vagi apagant
i perdi tot l’encant el lloc”

El nostre municipi. Les muntanyes de Begur pugen i baixen (2)
Ponç Feliu

Algunes vegades he tingut una visió de
l’aspecte que podia tenir el nostre municipi abans del segle XIX, que des de
la creació de l’univers va anar adquirint
una aparença dunar en gran part del seu
territori a causa del vent. La tramuntana
movent constantment la sorra de procedència marina i transportant-la en direcció de nord a sud, transformava la configuració del sol formant dunes, i afavoria
el seu especial clima. Les dunes formen
sempre un desert, favorable a la creació
i manteniment del vent, i creen un clima
positiu a alguns animals desagradables,
com la serp i altres rèptils.

Les dunes que en estat actiu varen
existir a Begur, presentaven un terreny
estèril, solitari, erm i nu de vegetació,
que a conseqüència de la violència del
vent, canviaven constantment de volum, aparença i posició, del que prové
la dita: “Les muntanyes de Begur pugen
i baixen”. Ja hem explicat anteriorment
que, segons una anàlisi feta a l’Estartit
al segle XIX, les dunes tenien un moviment constant de translació, la qual,
segons els estudis fets, suposava un
promig de cinc metres anuals. Aquella llengua de sorral amb una longitud
d’una trentena de kilòmetres i una am-

plada que en alguns llocs sobrepassava
els 200 metres, i que comprèn des de la
desembocadura del riu Fluvià al nord,
fins a la platja d’Aiguablava a casa nostra, va transformar completament el que
seria després l’Empordà, emplenant
amb els sediments dels rius Fluvià, Ter i
Daró part del sorral del golf de Roses, i
el que representa la plana del Baix Ter,
incloent la pèrdua de l’Estany de Pals
o estany Marisc, que la sorra el va anar
omplint i cegant fins dessecar-lo als segles XVIII i XIX; d’aquesta manera va
néixer la platja de Pals. Com a testimoni
es guarda un document de l’any 1792,
acreditat per la investigadora i doctora
Rosa Ros Massana.
També va formar, dins del nostre municipi, aquell desolat panorama conegut
com “les dunes de Begur”, i provocà
una fisonomia única i molt particular.
En el nostre cas, el vent molt sec i violent, en injectar a través del temps un
ambient salobre, i absorbint la humitat
que les plantes necessiten, feia impossible la vegetació d’aquell paratge. Fa
més de cent trenta anys que una gran
part del nostre municipi presentava
aquesta visió desèrtica, no obstant, la
gran necessitat va obligar els governants del moment a trobar solució al
nostre problema.
Entre principis i mitjans del segle XIX,
a Landes de Gascunya (França), a la regió d’Aquitània, patien amb les dunes

un problema similar al nostre, i varen
aplicar un sistema per la subjecció i
aprofitament de les dunes que ocupaven un extens terreny desèrtic. Seguint
aquesta experiència comprovada al sudoest de França, el 19 de febrer de 1884
es va incorporar el Sr. Andreu Llaurador cap del Cuerpo de Montes, amb la
missió oficial de buscar solució al nostre problema. Va projectar l’estudi a fi
que a través de la plantació d’un bosc,
proporcionés abric del vent i que les seves arrels fixessin la sorra de les dunes.
Els arbres amb la seva ombra protegirien dels raigs solars l’aigua de la pluja
i l’evaporació de la humitat, afavorint
amb la descomposició del seu fullam la
creació de l’humus, tan necessari per al
millorament de la qualitat del sòl. Per
altra banda, la protecció dels raigs solars
i aprofitant la permeabilitat d’un sòl de
sorra filtrable, el mateix pas del temps
faria desaparèixer el salanc que podria
portar aquesta sorra, que tant perjudica la vegetació; el paisatge quedaria
convertit en bosc i aquest boscam seria
causa de la conservació de la humitat,
provocant i mantenint aquesta millora.
Confiant i comprovant l’efectivitat
d’aquesta pràctica, podem contemplar
a hores d’ara tota aquella franja sorrenca de més d’una trentena de kilòmetres,
coberta majoritàriament de boscúria, on
ja no podem critiquejar que ”les muntanyes de Begur pugen i baixen”.
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fira castanyera / breus
Homenatge als majors de 85 anys

Homenatge a Gabriel Banat
El 23 de setembre es va retre un homenatge al violinista Gabriel Banat,
que va morir a Begur el passat 23 de juliol. El concert es va celebrar al
Casino Cultural i va comptar amb l’assistència de la seva vídua, Diana
Banat, a qui l’ajuntament va lliurar una placa en record del seu marit i la
seva tasca en el món de la música.

Foto: Ajuntament de Begur

Concert-homenatge a Gabriel Banat

Foto: Ajuntament de Begur

A El Casal de la Gent Gran, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Begur, van retre homenatge el passat 5 de novembre als majors de 85 anys,
que enguany eren Anna Frigola, Manel López, Ángeles Pérez, Joaquima
Fontanillas, Jacques Leyvraz, Miquel Salvadó i Maria Carreras. En el
transcurs de l’acte també es va homenatjar Gervasi Sais, expresident de
l’entitat, al qual es va nomenar president honorari.

Fira de la Castanyera
Begur va acollir la VI Fira de la Castanyera amb un munt d’activitats per a totes les edats: parades, tallers i espectacles al carrer, contacontes, xerrades, una
exposició de bolets i la tradicional castanyada. A Esclanyà també es va celebrar la castanyada amb jocs tradicionals i un espectacle infantil.

Exposició de bolets a les Escoles Velles

La castanyera i en Jordiet van visitar les escoles del poble

Festa de la Castanyada a Esclanyà

Fotos: Ajuntament Begur

Parades al centre de la vila

breus
Festa Talla L

17

Temporada estiu 2016

Aquest passat dissabte 29 d’octubre es va celebrar la festa de la TALLA
L (begurencs i begurenques nascuts els anys 1965, 66 i 67). Vàrem organitzar una jornada plena d’activitats que van començar amb uns animats
Jocs Populars a la plaça de la Vila, vam continuar amb un sopar per a més
de 60 persones i la festa Fina amb el Ball de Quintos al Local de la Gent
Gran de Begur.
En el ball hi va haver elecció de misses, photocall, sorteig d’una panera
i moltíssima música de l’època, recordant aquells balls de quintos que es
feien a Begur uns quants anys enrere.
Fou una jornada fantàstica per a tots els que hi vàrem participar i la intenció era passar-nos-ho bé, fer participar a la gent i recordar amb alegria
èpoques passades del nostre estimat poble.
Per acabar-ho d’arrodonir la colla va vendre números per una panera per
cobrir despeses de la festa , però hi va haver tanta col·laboració que ens
varen sobrar diners, concretament 1.308 € que, per unanimitat, hem decidit donar a la secció local de l’Oncolliga Girona.
Aprofitem per agrair des d’aquí a tota la gent que ens ha ajudat a fer-ho
possible. A reveure.

Un any més el Club Nàutic Sa Riera ha desenvolupat el programa
d’activitats d’estiu, pensant a donar a l’associat el servei que requereix,
així com obrint les portes a veïns i estiuejants de Begur. De fet, l’acte inaugural de temporada va tenir lloc el passat 2 de juliol al local social del
Club i fou el significatiu punt de sortida d’inici del programa establert.
Tant els socis de número com els col·laboradors han pogut gaudir d’un
acurat servei per l’atenció de les embarcacions, tant en la varada com en
el seu allotjament a la platja com en les boies.
I ha estat prou gratificant comprovar la participació en les diferents activitats organitzades i molt especialment en l’Escola de Vela del Club,
on la mainada ha pogut gaudir plenament de la gratificant experiència,
sigui dels seus primers contactes amb la navegació a la vela, com amb
l’ampliació de coneixements i pràctica en aquest esport. L’equipament
que està a disposició en el Club, així com el coneixement dels monitors
que han dirigit els diferents cursos indicats en el programa, han permès
que aquesta activitat hagi estat molt satisfactòria. Tot i que el temps i
l’estat de la mar no han acompanyat de forma plena, s’han pogut endegar, i quasi completar, les tradicionals jornades de pesca. Sí que és cert
que la participació, potser per les dates o per manca de temps, ha estat
un pèl fluixa, exceptuant la de la pesca infantil, que es va mantenir al
mateix nivell dels darrers anys. Tampoc s’ha observat una alegria en la
captura de peixos, especialment en les jornades del curricà, cosa que ha
creat una certa preocupació, ja que la situació s’ha anat allargant fins la
cloenda de temporada.
De les activitats benèfiques i culturals dutes a terme, cal destacar la celebració de la Mare de Déu del Carme, que el Club va endegar per primera
vegada en aquesta nova etapa, amb estreta col·laboració amb l’Associació
de Veïns de Sa Tuna i el Club Marítim Sa Tuna. L’experiència ha estat
altament positiva i ja s’està pensant en la nova edició del proper any a fi
de fer la festa més complerta. També s’ha celebrat la 3a edició del “Glop
per la vida” a benefici de la Fundació Oncolliga de Girona, delegació de
Begur. La recaptació va sobrepassar els 1000 € i s’han plantejat noves
idees per millorar el resultat el proper any. Quant als dos concursos plantejats com a noves aportacions aquest any, el IV Concurs Fotogràfic “El
mar i Begur” i el 1r Concurs “La postal de Nadal”, s’ha assolit una bona
participació tot i que per sota de les expectatives. Caldrà fer per l’any
vinent un nou plantejament com a focus d’atracció per incrementar la
participació.
En l’aspecte lúdic, cal assenyalar que abans d’acabar juliol va tenir lloc
el sopar social del Club amb una bona assistència tant de socis com familiars i amics. Tots plegats vàrem gaudir d’un bon àpat i una bona estona
vora el mar. I a mitjans d’agost l’esperada cantada d’havaneres a càrrec
del grup Port Bo, que va ser acompanyada, com és habitual, d’un tradicional cremat. I a inici de setembre, en el marc de la Fira d’Indians, les
embarcacions del Club, engalanades, varen anar a rebre mar endins els
indians que tornaven de terres llunyanes cap al seu enyorat Begur, i van
desembarcar-los a Sa Riera, on els esperaven les autoritat locals. El Club
Nàutic Sa Riera vol transmetre el seu agraïment als restaurants Es Bas i
Costa Brava de Sa Riera, a l’Associació de Comerciants de Begur, a la
Peixateria Arnau i a la Nàutica Begur, per la seva col·laboració, participació i subvencions, que han ajudat al bon desenvolupament i dotació de
premis de les activitats esmentades.
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associació de comerç i turisme
II Festival de Cinema

Begur Sotaigua

El cap de setmana del 14, 15 i 16 d’octubre es va celebrar el II Festival
Internacional de Cinema, organitzat per l’Associació de Comerç i Turisme de Begur i el grup promotor Cinefest, amb el suport de l’Ajuntament.
El festival va incloure sessions infantils i per adults, fòrums i col·loquis,
així com exposicions, presentacions i xerrades.

Begur va acollir la VI Fira de la Castanyera amb un munt d’activitats
per a totes les edats: parades, tallers i espectacles al carrer, contacontes,
xerrades, una exposició de bolets i la tradicional castanyada. A Esclanyà
també es va celebrar la castanyada amb jocs tradicionals i un espectacle
infantil.

Alumnes de l’escola l’Olivar Vell d’Esclanyà escoltant el pescador de Sa Tuna Llorenç Sais

Fotos: Ajuntament de Begur

Exposició de fauna marina al Casino Cultural

Fira de submarinisme a la plaça Esteva i Cruañas

Fotos: Carreras

Les coses com són. L’associacionisme a Begur
Nacho Rovira
He llegit a “Es Pedrís Llarg” que “Begur es mou”, que “Begur ha canviat”. Realment, Begur es mou molt, està viu. I està viu perquè té un cor
que, amb taquiarítmies, batega fort. Jo vull parlar d’aquest cor de Begur,
perquè, com es diu en castellà, “es de bien nacido ser agradecido”. Al
meu entendre, els culpables d’aquesta vida de Begur, dels seus batecs,
són les Associacions de Begur, la seva gent, el poble. Ningú més. Cap
persona i totes. Només Begur és culpable i tot és gràcies a Begur. Ningú
més, i ningú menys.
Però vull esmentar algunes persones a les quals s’esmenta poc. Vull
esmentar Marc Carreras, Tete Artigas, Josefa Vargas, Jaume Congost, Jaume Marquès, Jordi Barreda, Josep Pereira i tots els presidents
d’Associacions activíssimas de Begur que impulsen aquesta edat d’or
de l’associacionisme al nostre poble. Ells, les seves Juntes i els seus
col·laboradors han organitzat i portat a port esdeveniments de tanta dificultat, qualitat i projecció com Begur en Flor, la baixada de carretons,

els dijous D’Js, la Puja i Baixa, la Desfilada de l’Oncolliga, les cercaviles i obres teatrals d’Es Quinze i les impressionants actuacions de la Coral
en tots els esdeveniments, el Sant Pere Safata, Begur Sotaigua, la Festa
d’Estiu, el Festival Internacional de Cinema de Begur… I aquesta gent no
només organitza festes i esdeveniments, sinó que fa contactes, organitza reunions, col·labora amb gent d’altres llocs… posa Begur en el mapa personal
de molta gent. I tot això en aquest concepte que, avui en dia, quan ningú fa
res per res, sembla estrany: el voluntariat. Treball que treus al teu treball,
al teu oci, a la teva família. Perquè sí. Sense més. Per un mateix, pels teus
amics i veïns, per Begur. I darrere, al costat d’ells, un munt de gent donanthi suport… i no diré ni un nom perquè són moltíssims. És Begur.
Els Perduts, Es Quinze, Associació de Comerç, Coral de Begur, Sotaigua,
Associació 40’s, l’Oncolliga… me’n deixo moltes, ja ho sé, ho sento… “Al
César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”: a totes les associacions de Begur, gràcies
Ha estat una bona temporada. Ve l’hivern. Seguim.

breus

19

Serra Litoral, Parc del Corredor
Grup Excursionista Els Perduts de Begur
Aquesta zona litoral del Parc del Corredor ens fa especial il·lusió perquè és
completament desconeguda per a molts de nosaltres. Val molt la pena per
la gran extensió que ocupa tot el parc (Montnegre i Corredor), la quantitat
i diverses rutes que hi podem fer i la proximitat en què està ubicada, a poc
més d’una hora en cotxe des de casa.
Es tracta d’un entorn natural típic mediterrani prou humit per la proximitat
del mar, combinat amb zones frondoses de bosc i clars amb grans prats
verds. En aquesta ocasió hem escollit un circuit de poc més de tretze quilòmetres, amb poc desnivell, poc exigent i apte per a tothom, ideal per a
fer una bona caminada, gaudir de l’entorn i visitar sense presses tot el que
anem trobant al llarg del circuit.
Hem començat a l’església de Sant Martí del Far, hem visitat un antic Pou
de Glaç, la Font de Ferro i del Grèvol, el restaurat Dolmen de Ca l’Arenes,
el Pi cargolat, una antiga Pedrera amb grans blocs, el majestuós Santuari del
Corredor i vistes panoràmiques al Montseny i parc del Corredor.
Malgrat la previsió de possible pluja, hem tingut un temps esplèndid amb
molt bona companyia i com a toc final una bona cervesa ben fresqueta...
Salut.

Begur amb l’Oncotrail
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.
La prova va comptar amb els següents participants de Begur i Esclanyà:
· AEP Keep Calm: Toni Mendieta, Marc Cornellà, Ricard Soler i Enric
Tarrés
· AEP CAP: Miquel Bussot
· Barrejats contra el Càncer: Álvaro Martínez, Pilar Capdevila i Albert
Serrano
· Bateguem Junts: Cristina Frigola
· Birres Braves: David Ribera
· El Petit Montgrí Endavant: Marta Capdevila
· Els Perduts de Begur: Josep Pereira, Blas Jimón, Anton Jódar, Juanmi
Rodríguez, Pere Feliu, Joan Carles Caner, Ponç Cufinyà i Anna Dalmau
· Fem Aep: Imma Regencós
· Ho Cardem Salat: Carlos Soler i Dani Ruiz
· Palafrunners: Gerard Carrasco
· Run Con Cola: Leila Martínez i Raul Rubio
· Rundinaires: Josep Ramon Artiga i Neus Artiga
· Som Com Som Onco Team: Manel Ponce, Jordi Borrell, Cristina
Sabater i Lola de la Luz
· Taka Taka Team-SSIBE: Ariadna Adam, Eva Bernal i Damià Sagué
· Xino Xano: Lluís Juanmiquel i Francina Juscafresa
· Xplaning Team: David Jofra, Peter Moore i Sergi Domingo

Campanya d’esterilització
de gats domèstics
Progat Begur
Progat Begur detecta, sobretot als
estius, un increment de gats adults
i cadells no esterilitzats al carrer.
Aquests gats són dòcils, no són
salvatges, el que ens revela clarament que és més que probable que
tinguin amo i hagin estat abandonats. Progat Begur, associació
formada per voluntaris, està patint
la despesa econòmica, i també de
temps, provocada per aquests abandonaments i falta d’esterilització que
a més a més influeix en l’augment de les colònies de gats al carrer.
Pensem que moltes persones consideren que el preu de l’esterilització
és massa elevat, una gata pot costar uns 180 euros i un gat 110. Tenir un
animal de companyia comporta despeses i això fa que sigui difícil trobar gent decidida a adoptar o que quan adopten no esterilitzin. Els gats,
encara que tinguin amo, són animals lliures i de vegades és molt difícil
controlar les seves sortides al carrer. Si no estan esterilitzats és segur que
es reproduiran. És per aquests motius que Progat Begur, que afortunadament segueix comptant amb el suport de l’Ajuntament, ha promogut la
primavera passada una campanya d’esterilització de gats amb amo, en
la qual les persones que volien esterilitzar el seu gat han obtingut ajuda
econòmica. Arran d’aquesta campanya aquest estiu 2016 hem notat una
disminució de naixements.
Agraïm molt a l’Ajuntament el seu suport i als habitants d’Esclanyà i de
Begur la bona acollida d’aquesta iniciativa i esperem poder dur a terme
aquesta campanya la propera primavera.
Aprofitem per desitjar-vos unes Bones Festes i comunicar-vos que al
desembre, com sempre,celebrem la nostra festa de Nadal a Esclanyà.
Us hi esperem a tots!

Foto: Carreras
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entrevista

Francesc Xavier Turró, tècnic de l’Àrea de Territori, Medi Ambient i Sostenibilitat
Miquel Martín i Serra
nons de retorn, la qual cosa no ens interessa gens.
També es comenta que això de la
recollida selectiva en realitat és una
mentida, tot acaba a l’abocador...
Un altre tòpic fals, existeix un registre
de tots els kg de residus que han entrat a
les plantes de tractament provinents de
Begur, les quals estan especialitzades
en una fracció determinada i només accepten els residus separats correctament
per poder-los transformar de nou i així
obtenir-ne beneficis.
Què són els impropis?
Aquest concepte és clau en la gestió dels residus. Els impropis són tots
aquells residus que s’han seleccionat
malament i que es lliuren dins la fracció
equivocada. La presència d’impropis té
efectes importants ja que les plantes de
tractament ens poden penalitzar.

Creus que la gent està ben informada
sobre la recollida selectiva?
La gent que té certa sensibilitat per
la protecció del medi ambient sí. En
l’àmbit català trobem exemples de campanyes publicitàries que ens ajuden
molt a prendre consciència i a despertar
la voluntat per informar-nos. Avui en
dia la correcta gestió dels residus està
regulada en la legislació i avalada per
la comunitat científica internacional; no
estem davant d’una moda, una tendència política o una qüestió d’imatge, sinó
d’una necessitat. El que pretenem fer a
Begur no és res més que el que fan els
països “normals” del nostre entorn.

Anem, doncs, a aclarir uns quants tòpics: És veritat que quan recolliu el
porta a porta a grans productors ho
fiqueu tot allà mateix?
Aquest tòpic no és cert. En algunes ocasions per temes logístics s’han recollit
diverses fraccions barrejades; aquestes
fraccions són separades a la nau de la
deixalleria. Cal tenir en compte que la
recollida selectiva no es transporta directament a planta sinó que passen per
la deixalleria on s’emmagatzemen en
caixes contenidores per transport posterior. Aquests residus, si tenen presència d’impropis, no són acceptats per la
planta de tractament i perdem els cà-
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Hi ha gent que sospita que, rere el reciclatge, s’hi amaguen els interessos
econòmics d’algú. És cert?
Si entenem interessos econòmics el
negoci de transformar els diferents residus en nous materials aptes per a la
reutilització: sí. També estem parlant
d’emprenedoria, llocs de treball, reciclatge, i evidentment beneficis per algú.
Ara bé, si estem parlant de grans poders
fàctics que mouen els mercats a la seva
conveniència: no.
Si no ens caben els cubells a casa, com
ho hem de fer? Tindran xip, aquests
cubells?
Els cubells a casa hem de mirar que hi
càpiguen. Hem de tenir en compte que
s’està fent recollida porta a porta a més
de 130 municipis de Catalunya, alguns
amb barris d’edificis alts amb pisos molt
més petits que les nostres llars. Els cu-

NADAL A BEGUR
I ESCLANYÀ
Gaudeix d’un Nadal màgic amb nosaltres!
No et perdis les celebracions i activitats programades.
TurismeBegur

@BegurEsAutentic

beguresautentic

#NadalBegur #BegurEsAutentic

bells tindran un xip que es llegirà cada
vegada que es faci el servei de recollida
i l’Àrea de Medi Ambient en podrà valorar el funcionament en cada cas.
Molts pensaran que les restes de menjar faran molta pudor dos dies a la
cuina...
Bé, de fet això és una qüestió estrictament empírica. Si ho fem tal i com
toca, utilitzant els cubells airejats que
retarden la descomposició, no hi hauria
d’haver cap problema. Per aquells que
tenen jardí, els recomano que sol·licitin
un compostador a l’àrea de medi ambient. El nostre municipi és un dels que
té més “compostaires” de la comarca i
tots estan molt contents.
S’aplicarà el pagament per generació
al municipi de Begur?
Espero que en un futur sí. De fet el
més just és pagar per allò que generem,
com els trams del consum d’aigua, o
l’electricitat. Els xips en els cubells són
la base d’aquest pagament per generació, de manera que en el futur es pugui
premiar aquelles persones que fan les
coses millor.
Hi haurà exempcions o rebaixes de la
taxa municipal si reciclem bé?
Hem de tenir en compte que la legislació estableix que les taxes han de cobrir
la totalitat dels serveis per les quals
s’han concebut. Si en un futur separem
bé els residus, amb nivells d’impropis
baixos, i això fa augmentar els ingressos pel retorn del cànon, és evident que
els costos del servei es compensaran i
s’haurà d’adaptar la taxa a aquesta nova
realitat. Aquest fet ja s’ha produït en
algun municipi català amb nivells de
separació de residus molt elevats. Això
seria una gran notícia per Begur.

