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

Ajuntament de Begur
Pl. de l’Església, 8
17255 BEGUR
Telefòn 972 624 020
Fax 972 623 588
Web: www.begur.cat
Mail: begur@begur.cat
Horari: de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 h
Dimarts de 16 a 20 h
Dissabte de 9 a 14 h

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mossos d’Esquadra
Telèfon 112; 972 304 494

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

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

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

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

Creu Roja
Telèfon 972 301 909

Enher avaries
Telèfon 900 770 077

Gas Natural
Telèfon 902 117 662

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

Finestra de can Planas d’Esclanyà. Casa del segle XVII situada a tocar de 
l’església de Sant Esteve d’Esclanyà. A la llinda de la finestra tapiada amb 
rajoles decorades amb un gall i un ànec hi ha la data 1769. A l’altra façana 
de la casa (façana est) es poden veure ràfecs pintats dels quals ja vam parlar 
a la primera entrega. La casa està declarada bé d’interès local. Si algú ens 
pot proporcionar més informació sobre la casa o sobre el mural ceràmic li 
estarem molt agraïts. 

Pista: 

On podíem trobar aquest 
grafit molt periodístic?



Obrim l’any amb moltes novetats que porten innovacions i ens obligaran a canviar d’actituds i costums.
La recollida selectiva porta a porta de les nostres deixalles ens obliga a canviar els hàbits a casa i a can-
viar els costums a fora. L’objectiu és disminuir al màxim la brossa no reciclable i augmentar la selectiva. 
La sostenibilitat  i l’economia ens empenyen a prendre aquesta decisió, tal i com han fet més de 200 po-
bles del nostre país i tenint en compte que el proper 2019 estarem obligats a fer-ho tots per complir amb 
les normatives europees i estatals. La voluntat de l’equip de govern és procurar que aquest nou sistema 
ens permeti  mantenir la taxa d’escombraries sense costos econòmics molt elevats i ajudar a rebaixar els 
efectes del canvi climàtic.

El segon gran repte és el de regular l’ús de l’espai públic de les terrasses dels bars i els elements co-
mercials de les botigues. Cada cop més sovint veiem com l’espai destinat al vianant es va reduint i la 
demanda de regulació es fa més evident. L’actual normativa no permet un bon control dels espais per-
mesos i tampoc compleix amb l’obligació de respectar l’espai per poder donar pas a serveis de seguretat 
i emergències. Aquesta regulació es fa amb diàleg entre els comerciants i restauradors i crec fermament 
que en els propers dies veurem un salt qualitatiu important en el nostre espai públic, tant a les terrasses 
com als accessos per als vianants.

Les dues accions proposades no són fàcils de posar en marxa. No acontentarem a tothom. Tampoc no 
és aquesta la fita. El compromís de treballar per millorar la qualitat dels serveis als ciutadans i millorar 
l’entorn en què vivim ens empeny a prendre decisions difícils, però amb el convenciment d’aconseguir 
els objectius marcats.

Us deixo amb una reflexió. Només s’equivoca qui fa coses, no s’equivoca qui no fa mai res tal com 
queda reflectit en la dita catalana “qui no la fa, no l’erra”.

Que gaudiu tots d’una bona primavera

               Joan Manel Loureiro Vall - Alcalde
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Pressupostos 2017

fins a final de mandat. La única ex-
cepció és amb la taxa d’escombraries 
on s’incrementa en 5 euros trimes-
trals. El segon objectiu és el de baixar 
l’endeutament i no realitzar cap ope-
ració de crèdit. L’objectiu es compleix 
un cop amortitzat un crèdit pendent 
que suposa un endeutament aproximat 
d’un 24%. El tercer objectiu és seguir 
fent inversions amb recursos propis 
sense comprometre la hisenda pública 
local. A més aconseguim dinamitzar 
les petites empreses locals.

Naturalment compleix amb escreix 
totes les exigències de la hisenda es-
tatal, però a més, compleix amb les 
recomanacions financeres dels dife-

rents 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 des-
pesa per capítols és correcta. Una 
quarta part de la despesa va a CAP I 
(personal, 27%), menys d’una quarta 
part a inversions (20%) i un 47% per 
despeses corrents. És un pressupost 
equilibrat en tots els aspectes, permet 
mantenir la despesa corrent i permet 
que les inversions previstes no po-
sin en perill l’economia municipal. 
Pel que fa a ingressos, el 54% prové 
d’impostos directes i el 30% de taxes 
aproximadament. Per tant, el 84% del 
pressupost es genera amb recursos 

propis. Les subvencions arriben al 
9% i això vol dir que no som  de-
pendents d’altres administracions. 
És remarcable veure que el capítol 
d’inversions creix un 14% en rela-
ció a l’any passat. S’ha tingut en 
compte la liquidació d’altres exer-
cicis anteriors i per això algunes 
partides creixen amb la consigna-
ció real i no teòrica.

El pressupost d’ingressos i de des-
peses és de 10.296.500 euros res-
pectivament. Per tant, és un pres-
supost ajustat i anivellat. 

Les despeses per capítols són les 
següents:

Explicar el pressupost municipal 
es fa difícil perquè sempre hi ha el 
problema de no saber ser didàctic 
i no caure en l’avorriment. Aquest 
pressupost que ara us presentem 
es pot consultar a la pàgina web 
de l’Ajuntament i està exposat en 
tot el seu detall. No cal dir que si 
necessiteu algun aclariment o in-
formació addicional podeu adreçar 
les vostres preguntes o suggeri-
ments a l’alcaldia mitjançant co-
rreu electrònic.  

En primer lloc, comentar que el 
primer objectiu és la congelació 
dels impostos i taxes municipals. 
Un repte que esperem complir 

INVERSIONS

Pel que fa a les inversions previstes per aquest any les principals són les 
següents:

• Rotonda de la cruïlla d’Aiguablava amb un vial de connexió a la zona 
comercial (190.000 €)

• Pàrquing del carrer Sant Pere. Convertir aquest espai en pàrquing soterrat 
i plaça pública exterior. Prevista una primera fase (100.000 €)

• Peatonal de Fornells i serveis (250.000 €)

• Pavimentació dels aparcaments del carrer Raval i del Polivalent d’Esclanyà 
(80.000 €)

• Enllumenat públic de la urbanització de Sa Punta (385.000 €). En aquesta 
inversió hi ha contribucions especials dels veïns de la zona per valor de 
346.500 €)

• Vialitat del barri Sant Josep. Amb conveni amb l’Ajuntament de Palafru-
gell donarem sortida als carrers que actualment són culs de sac (180.000 €)

• Vorera de Sant Ramon des de la circumval·lació i arranjament de la zona 
del mirador (75.000 €)

• Sistema de càmeres de seguretat controlades per la Policia local 
(150.000 €)

• Inversions participatives. Inversions que es realitzaran desprès d’un pro-
cés participatiu de la ciutadania de Begur i Esclanyà (100.000 €)

• Adequació de les àrees d’aportació per la recollida selectiva (150.000 €)

La despesa total en inversions és de 1.733.500 €. 

CAPÍTOL I (Personal):    
 2.846.300 €

CAPÍTOL II (Despeses Corrents):
 4.867.800 €

CAPITOL III (Despeses financeres): 57.600 € 
  
CAPÍTOL IV (Transferències corrents): 227.159 € 

CAPÍTOL VI (Inversions): 2.080.000 €

CAPÍTOL IX (Passius financers): 217.534 €

Pel que fa als ingressos són els següents: 

CAPÍTOL I (Impostos directes):  5.563.000 €

CAPÍTOL II (Impostos indirectes):    400.000 €

CAPÍTOL III 
(Taxes i altres ingressos): 3.082.500 €

CAPÍTOL IV 
(Transferències corrents): 926.000 €

CAPÍTOL V 
(Ingressos patrimonials):      25.000 € 

CAPÍTOL VI 
(Alienació d’inversions): 300.000 €
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L’editor i traductor Jordi Martín Lloret va ser el convidat de la Nit dels 
Amants del Cinema (NAC) del 3 de febrer. En aquesta sessió es va 
projectar la pel·lícula “El editor de libros”, una crònica sobre l’editor 
nord-americà Max Perkins, que va revolucionar la literatura de l’època 
en editar i promoure autors com Ernest Hemingway, Scott Fitzgerald o 
Thomas Wolfe.

A la sessió del març ens va acompanyar Carol Sánchez, mestra d’educació 
especial, per comentar-nos la pel·lícula “El faro de las orcas”, que tracta-
va del tema de l’autisme.

Tots coneixem la llegenda de Sant Jordi i el drac. Però què en sabeu del 
drac? Com us l’imagineu? Molt gran i molt ferotge? Amb ales o sense?... 
I de quin color?
Del 8 de febrer al 18 d’abril, les biblioteques municipals de Begur, 
Mont-ras, Pals i la sala de lectura de Vall-llobrega s’omplen de dracs. 
Com en les edicions anteriors, l’objectiu de l’activitat és acostar un tema 
als usuaris i promocionar un apartat en concret de la secció infantil. Es 
tracta d’una activitat lúdica i educativa, en què adults i infants (de P-3 
fins a 6è de primària) poden participar i col·laborar en la resolució de 
les proves. A més a més, a la sala de lectura s’exposarà una selecció de 
llibres.
Però, a Begur podem trobar dracs a altres llocs que no sigui la biblio-
teca? Si sou uns bons investigadors segurament en localitzareu molts. 
Nosaltres hem vist aquests:
• Reixa finestra de l’església
• Capitells de l’ajuntament
• Rajoles d’una dependència de l’ajuntament

Però cerqueu que fins i tot a sota de les 
pedres en podeu trobar.

NAC, nous temes, nous convidats
· 8 de març: a les 5 de la tarda, 
contes per a nadons (de 0 a 3 anys) 
· 16 de març: les 5 de la tarda, hora 
del conte i presentació del conte 
“Mamà, per què l’hi has donat?” 
d’Olga Cercós (Premi Joan Petit 
dels premis Recull 2016. Els bene-
ficis de la seva venda van destinats 
a l’hospital Sant Joan de Déu)
· 23 de març: les 5 de la tarda, 
hora del conte amb “Contes de pri-
mavera”
· 1 d’abril: sortida familiar, acom-
panyats de l’Olga Cercós. Anem a 
escoltar la llegenda del Drac del 
Quermany (properament oferirem 
més informació)
· 6 d’abril: les 5 de la tarda, hora 
del conte amb “Dracs” 
· 7 d’abril: a les 8 de la tarda en 
Miquel Martín i Serra ens presen-
tarà el seu darrer llibre: “El riu en-
cès”, acompanyat de Maties Carre-
ras i Olga Cercós.
· 21 d’abril: les 10:30 del matí 
el conte “Sant Jordi” a càrrec de 
l’Olga Cercós per als infants de 0 
a 3 anys

Activitats a la biblioteca Salvador Raurich

La biblioteca municipal 
Salvador Raurich ens convida a:

 Viure l’aventura del drac juganer

· 21 d’abril: les 8 de la tarda “Pa-
raula de vi”, maridatge entre vins 
i  literatura,  acompanyats de Mi-
quel Martín, Olga Cercós i Raquel 
Sibecas (cal apuntar-s’hi prèvia-
ment)
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Canvis importants tot començant 
el 2016

L’Equip de Junts-ERC Begur-Esclanyà

Aquest primer trimestre del 2017 ha començat amb novetats rellevants. 
El més destacat  ha estat la posada en marxa de l’anomenat  “porta a 
porta”, que no és altra cosa que la recollida selectiva de la brossa. El 
porta a porta té com a principal objectiu la reducció dels residus amb la 
finalitat d’aconseguir una millora ambiental i contribuir a la lluita contra 
el canvi climàtic. Com ja és sabut, avui dia ningú s’atreveix a negar la re-
percussió negativa que ha tingut al nostre planeta la petjada de l’home i 
és obligació de tothom intentar apaivagar els aspectes negatius i reforçar 
els positius, tot i pensant en el futur dels nostres fills i filles.

Però no és tan sols un aspecte mediambiental el que ens ha fet apos-
tar fermament per la recollida selectiva. També caldria esmentar que, 
darrere aquesta decisió, hi ha una raó econòmica de pes. La normativa 
europea és molt clara pel que fa a la recollida de residus i la no aplicació 
comportaria una important penalització a l’ajuntament que es veuria re-
flectida en un increment del cost en el rebut de la gestió d’escombraries. 
És a dir, la recollida selectiva té dos grans beneficis: per una banda aju-
dem a la lluita contra el canvi climàtic i per altra banda, evitem una 
pujada en els nostres rebuts d’escombraries.

Sense deixar de parlar de temes mediambientals  i com a mostra que és 
un dels objectius del nostre grup, des del passat mes de febrer l’espai Mas 
d’en Pinc s’abasteix amb energia provinent d’un equip solar. L’equip, 
que es diu Smartflower, per la seva forma de flor, és el primer que fun-
ciona en un equipament públic de l’Estat espanyol.

Seguint amb la voluntat palesa de fomentar la participació ciutadana ens 
sentim satisfets  del procés participatiu, que ha estat un èxit amb un total 
de 65 propostes presentades per diferents persones i col·lectius. També 
s’ha convocat un concurs d’idees per dissenyar el regal institucional de 
l’ajuntament i la revista municipal Es Pedrís Llarg, on els vilatans po-
dran donar la seva opinió votant les propostes finalistes exposades.

Aprofitem aquestes línies per recordar-vos que el 24, 25 i 26 de març tin-
drà lloc a Begur per primera vegada l’assemblea del Comitè de Coordi-
nació Internacional de Cittaslow. La proposta de fer la trobada del Comi-
tè de Coordinació Internacional de Cittaslow la va fer la mateixa entitat 
internacional. I el president de la xarxa estatal i alcalde de Begur va ac-
ceptar la invitació, a part d’agrair la confiança de l’entitat en l’organisme 
que presideix. A més, s’ha convidat a la Xarxa estatal a formar part dels 
diferents grups de projectes: n’hi haurà de turisme, d’educació, agricul-
tura, planificació urbana, mercat, web i creativitat. Serà un esdeveniment 
que ajudarà a donar a conèixer aquest moviment i que, pensem, serà de 
gran interès.

I, com a última novetat però no menys important, a petició de l’àrea de 
Governació s’ha aprovat la instal·lació de càmeres de vigilància en di-
ferents punts de la població per tal d’ajudar en la millora de la seguretat 
del municipi.

Desitgem que aquests siguin satisfactoris. Sabem del cert que sempre 
pot haver-hi quelcom a millorar. Però no tingueu cap dubte que la nostra 
intenció és que el resultat final sigui positiu per als nostres vilatans i 
vilatanes.

Seguim avançant... 
cap a la primavera.

Bloc Municipal Begur - Esclanyà

Fa quatre dies celebràvem Nadal, i quan surti aquest Pedrís, ja estarem a la Pri-
mavera. I pel mig molta feina feta, i molta feina a preparar coses per fer en el 
futur. I és que Begur segueix avançant amb obres, actes, promoció, iniciatives, 
activitats i millores...

Aquest any la pluja va respectar la cavalcada de Reis, tot i que la freda tra-
muntana no hi va faltar. Tot i així, va ser un goig veure els infants gaudir de 
l’espectacle de les carrosses i el tren en el qual varen arribar els Reigs Mags a 
Begur i a Esclanyà respectivament.
El nou emplaçament del campament de ses Majestats a la plaça Esteve Cruan-
yes va acollir un munt de nens i nenes que varen poder saludar els tres Reis 
en persona. Voldríem agrair des d’aquí els voluntaris que amb la seva feina i 
entrega, han fet un cop més possible aquest somriure il·lusionant dels infants.

El canvi d’any va portar un petit terrabastall al Casal de la Gent Gran. Però 
l’Alcalde en persona i el Govern municipal en general ens vàrem posar a tre-
ballar per fer possible que el Casal continués amb les seves activitats habituals. 
La nostra Regidora de Gent Gran, l’Encarna Garcia, va ser l’encomanada de 
posar-se al front en nom del govern per tal de que la gent gran no patís aquests 
“temps de canvis i renovacions” al nostre Casal. Desitgem des d’aquestes línies 
que tot torni a la normalitat i puguem seguir gaudint d’aquest exemplar Casal 
de la Gent Gran del nostre poble.

L’any nou ens ha portat també una esperança pels nostres fills i nets: l’esperança 
que  Begur sigui un exemple a seguir, en quant a la manera de reciclar dels 
seus conciutadans. Sabem que per aconseguir-ho, no nomes caldrà la feina dels 
tècnics de l’ajuntament i del seu personal sinó l’importantíssim esforç de cada 
un de nosaltres al dia a dia. Hem de mentalitzar-nos que el nostre planeta, que 
la nostra terra no pot seguir rebent l’abocament incontrolat dels nostres resi-
dus. Cada un dels nostres petits gestos que fem a diari des de les nostres llars 
contribuiran a fer un món més net i sobretot sostenible pels nostres fills i nets. 
D’això n’hem de prendre consciència tots, i des de l’Ajuntament i concretament 
des de Bloc Municipal; volem donar-vos les gràcies pel vostre esforç i actitud 
exemplar que no dubtem que tindreu en aquest tema.

En escriure aquestes línies, aquest cap de setmana passat, la mainada ballava 
disfressada a ritmes de Carnaval, i avui ja seguim treballant tots perquè el poble 
torni a l’activitat estival, obrint els establiments de cara a setmana santa per 
rebre els visitants amb tot en marxa. Sabem que els empresaris, restauradors i 
comerciants  ja estant pintant, arreglant, netejant i preparant els seus negocis i 
establiments amb molta il·lusió davant la propera temporada turística. Voldríem 
agrair des d’aquí el seu esforç i el seu saber fer que seguiran fent de Begur un 
poble referent com a destinació turística de reconeixement mundial.

Seguim d’altra banda des de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’ajuntament i 
des de la Borsa de treball , treballant per intentar fer possible casar l’oferta i la 
demanda laboral. Us animem als que no tingueu feina, a passar per aquest servei 
que encara hi ha forces empresaris que tenen places pendents per cobrir aquesta 
temporada. 
Desitgem que aquest estiu hi hagi feina per tothom, tant per la nostra mà d’obra 
com pels nostres industrials.

La primavera és temps d’esperança i il·lusions, és temps de novetats i d’empenta 
i els membres que formem l’equip de Bloc municipal, volem desitjar que tin-
guem tots una primavera plena d’aquests ingredients!

Sigueu feliços veïns d’Esclanyà!! Sigueu feliços Begurencs!!!!
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Grup Municipal del PSC 
de Begur i Esclanyà

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 im-
perant, 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 configu-
rar 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 desacre-
ditat 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 pronun-
ciï 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 constitu-
cional, 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, per-
què 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.

El Govern de Begur multa el seu 
primer tinent d’alcalde

Grup Municipal de Convergència

“La Junta de Govern acorda imposar una sanció coercitiva de 300 
euros a l’edil Marià Renart pel retard en el desmantellament de 
l’antiga discoteca Carpa’s”. (EL PUNT AVUI, 24/01/17)

QUINA VERGONYA!, LAMENTABLE i DESOLADOR!.

És inadmissible que un membre de l’Equip de Govern, en comptes de 
donar exemple com correspondria, incompleixi dos requeriments urba-
nístics de manera consecutiva i obligui als seus propis companys de go-
vern a imposar-li una sanció. 

En una finca no urbanitzable i en un àmbit de màxima protecció la nor-
mativa urbanística (Pla General d´Ordenació – POUM) obliga, un cop 
acabada una activitat amb llicència especial i provisional, a retornar-la al 
seu estat inicial i natural. Després de tants anys sense activitat de Carpa’s 
encara hi ha infinitat d’elements pendents de retirar, i fins i tot s’hi porten 
a terme petits lloguers per activitats d’economia submergida.

Quan en l’anterior mandat, amb govern de Convergència, es va fer el 
primer requeriment urbanístic a l’administrador de la societat, el Regi-
dor Marià Renat, aquest va tenir la gosadia, per no dir una altra cosa, 
d’acusar a l’equip de govern d’aquell moment d’actuar per “represàlia 
política”, i ara ho ha tornat a fer en la notícia apareguda el passat 24 de 
gener a El Punt Avui.

Demanem que l’actual equip de govern tripartit actuï de manera que 
l’interès públic estigui per sobre de l’interès privat, esquivant qualsevol 
temptació d’acceptar propostes especulatives provinents de promotors 
d’un perfil, tant en l’àmbit privat com públic, com el del Sr. Renart (de 
tarannà conegut per gairebé tothom).

També demanem que l’equip de govern informi a tota la ciutadania de 
Begur i Esclanyà, a través dels canals que habitualment utilitza (web, 
facebook, twitter, ...), en el moment que el tinent d’alcalde Sr. Marià 
Renart faci efectiu el pagament de la multa imposada. D’aquesta manera 
es compliria amb el que anomenen a la web municipal de GOVERN 
OBERT I TRANSPARENT (la ciutadania també tenim el dret a saber 
quan un regidor de govern multat salda el seu deute amb tots nosaltres).
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Nadal a Begur

Berenar de Santa Llúcia al local Polivalent d’Esclanyà

Mila Martín i Alba Arbonès, guanyadores 
del concurs de Postals de Nadal

Visita de l’Home dels Nassos

Actuació de la Coral de Begur

Fira de Nadal Ball del fanalet

Rebuda dels Reis a Begur Arribada dels Reis de l’Orient a Esclanyà
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Aquest Nadal hem rebut a Begur i Esclanyà l’esperada visita dels Reis Mags 
d’Orient. També hem tingut balls, concerts, fires, concursos, i l’aparició de 
l’home dels nassos el 31 de desembre, que té tants nassos com dies queden 
de l’any.



El gran recapte d’aliments va recollir 2.575 quilos de menjar que es desti-
naran a totes les persones necessitades. Tots els regidors de l’Ajuntament 
van participar-hi com a voluntaris. 
L’Ajuntament de Begur vol agrair la participació i compromís de tots els 
que van fer possible aquest recapte.

Gran recapte d’aliments

9activitats solidàries / breus

Cap nen sense joguina
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Els Rebels, amb la Marató

Quina a càrrec de l’escola l’Olivar Vell

El passat 20 de novembre es va celebrar un ball per recollir joguines per 
a la Creu Roja, dins la campanya “Cap nen sense joguina”.
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Ariadna Aldrich rep el Premi de Recerca Jove

Gràcies a tots els que vau col·laborar 
amb el ball de la Marató de TV3 per 
l’ictus i les lesions medul·lars i cerebrals 
traumàtiques a Esclanyà.

El total recaptat ha estat de 1.785€. S’ha 
superat la xifra de l’any passat.
Sou fantàstics! La Marató diu molt de 
tots vosaltres.

La begurenca Ariadna Aldrich Ro-
dríguez, que estudia Ciències del 
Mar a Las Palmas de Gran Cana-
ria, ha obtingut recentment el Pre-
mi de Recerca Jove per fomentar 
l’esperit científic del jovent. 

El treball titulat “És temps de ga-
roines?” ja havia guanyat anterior-
ment el Premi Mestre Sagrera.
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Carnaval 2017

Carnaval al Casal de la Gent Gran

El cap de setmana del 24, 25, i 26 de febrer s’ha celebrat el carnaval a 
Begur i Esclanyà. A Begur els protagonistes han sigut la llar d’infants Ses 
Felugues, la rua amb la colla Els Pipots de Palamós i el ball de Carnaval 
amb Kids Party Show.

A Esclanyà el ball de Carnaval va ser a càrrec de Jordi Tonietti, seguit per 
l’arribada al poble de la colla Cheerleaders 2.0 de Palafrugell.
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Carnaval a la Llar d’infants Ses Felugues
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Carnaval a Esclanyà amb Jordi Tonietti

Animació a Begur amb Kids Party Show Rua amb la Colla Els Pipots de Palamós
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11joventut

El passat 28 de gener es va dur a terme un taller de manualitats organitzat 
per Begur Sotaigua en col·laboració amb l’esplai Autèntic a l’espai Mas 
d’en Pinc, a càrrec del Joan Manel Tajadura, col·leccionista i modelista 
naval de Cadaqués.
 
Hi van assistir una trentena de nens i es va fer entrega de l’escultura feta 
per Tajadura amb la brossa recollida a la neteja submarina de Ses Negres 
que es va realitzar durant la segona edició de Begur Sotaigua, al seu pre-
sident, Jordi Barreda.

Taller de Begur Sotaigua

Olga Cercós
Des d’aquest curs estem duent a terme l’activitat “Club de no lectura” 
per als alumnes de 6è de Primària de l’escola Doctor Arruga. L’objectiu 
és engrescar els joves a debatre i prendre consciència de certes proble-
màtiques socials o individuals a través dels personatges i situacions de 
diversos llibres (encara que no se’ls hagin llegit o no els hagin acabat).

Aquests són alguns dels comentaris que els participants van fer, abans de 
fer la sessió i durant el desenvolupament de la sessió.

Lectura 1 
Comentaris previs: 
És una història molt trista, fa una mica de pena. És una història divertida. 
El pare del protagonista és molt dur amb els seus fills.
Durant la sessió:
Tothom hauria d’anar vestit com volgués sense fer cas del que li diuen 
els altres. A les revistes de moda retoquen les fotos amb photoshop. Les 
imatges de les revistes no mostren la realitat. Fer abraçades i rebre-les 
et fa sentir molt bé. Hi ha revistes amb articles interessants i també les 
podem demanar a la biblio. Hi ha bromes que passen la línia perquè la 
persona que les fa té mala intenció. No totes les bromes s’han de penalit-
zar. Està bé riure-se’n d’un mateix. 

Lectura 2
Vaig presentar quatre àlbums il·lustrats. Ells en van llegir un conjun-
tament, el vam comentar i després els en vaig llegir un altre que vam 
comentar. 
Comentaris previs:
Llibre 1- És un llibre molt curt. Sorprèn que no hi hagi molta lletra. 
L’arbre és molt bo. L’arbre estima el nen.
Llibre 2 - És una història molt forta. Un nen petit no l’entendria.
Durant la sessió:
Llibre 1: El nen és egoista. La família (pares) ens ho dóna tot. Nosaltres, 
de vegades, demanem als nostres pares més del que ens poden donar. 
L’arbre simbolitza la família, l’arbre i el nen tenen una relació de depen-
dència. En una relació de dependència es poden aprofitar de nosaltres, ho 
pots arribar a perdre tot: família, amics, nòvia... Una relació de depen-
dència no és sana. El nen no madura en tota la seva vida perquè l’arbre 
(família) li ho dóna tot; ell no dóna res a canvi. Nosaltres donem estima a 
la nostra família. Madurar vol dir fer les coses per tu mateix i espavilar-
te.   
Llibre 2: No has de fer coses per agradar als altres. Cadascú és com és 
i ens hem d’acceptar com som. Si tenim l’autoestima baixa ens afecta 
l’opinió dels altres fins al punt de modificar la nostra aparença física o 
la nostra conducta. Si pateixes bullying ho has de dir a la teva família, 
als amics... Si pateixes molt, el suïcidi no és la solució perquè tota la 
gent que estimes estaria patint. Ignorar els comentaris que et diuen et pot 
ajudar a sentir-te bé amb tu mateix. Tots insultem i a tots ens insulten. 
Utilitzar l’insult per fer mal a una persona pot tenir conseqüències molt 
greus, també penalitzades per la llei. 

Club de lectura per a joves
El passat 2 de gener un grup de jovent de Begur va poder gaudir d’una 
visita a Port Aventura, en una sortida organitzada pel Local Jove de 
l’Àrea Joventut.

Visita a Port Aventura
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La vuitena Puja i Baixa, diumenge 
25 de juny de 2017

Caminada solidària per la Marató

Grup Excursionista Els Perduts
Com cada any  i coincidint amb el dia de la Marató de TV3, hem organitzat 
la Caminada Solidària per recaptar fons per a la investigació de diferents 
malalties. Enguany dedicada a l’ictus i les lesions medul·lars i cerebrals 
traumàtiques. Tots coneixem una història ben a prop nostre sobre aquestes 
malalties i això que fa que siguin  de les més esteses de la nostra societat. 
L’ictus a Catalunya és la primera causa de mort en dones i la tercera en els 
homes. I la que més discapacitat provoca. Una de cada sis persones tindrà 
un ictus al llarg de la seva vida i pot afectar tothom, també els nens i joves, 
amb més probabilitats a mesura que ens fem grans.

Avui hem fet una caminada prou tranquil·leta, gaudint dels paisatges i pa-
ratges begurencs a què estem acostumats en dies de calma meteorològica i 
sabent que en arribar a l’espai Mas d’en Pinc “Carmen Amaya” ens espera-
va un bon esmorzar.

Perduts de Begur
El proper diumenge 25 de juny celebrarem la vuitena edició de la Marxa 
Popular Puja i Baixa de Begur, una activitat que se’ns ha anat fent gran 
i que atreu cada any moltíssima gent al nostre poble. No hauríem ima-
ginat mai a principis de 2010, quan començàvem a parlar d’organitzar 
una marxa popular al nostre poble, que uns anys més tard tindria l’èxit i 
l’acceptació que ha tingut i estaria consolidada com una de les marxes de 
referència de la nostra comarca.
Com cada any intentarem tenir-ho tot en condicions i fer-vos passar un 
matí cansat i divertit alhora. Aquest any modificarem novament el reco-
rregut per tal de poder mostrar nous indrets i paisatges del nostre poble 
a la gent que ve de fora i també als que sou de casa. Begur és una font 
inacabable de camins, corriols i espais que anem redescobrint a mesura 
que preparem la Marxa.
Estem molt contents de la implicació dels begurencs en la Puja i Baixa, 
des dels que hi participeu, els que hi col·laboreu, els qui ens ajudeu i fins 
i tot aquells que tan bona propaganda ens en feu. I és que creiem que si 
la Marxa ha funcionat tan bé fins ara és perquè entre tots la fem gran, 
simpàtica i atractiva.
Ben aviat en trobareu tota la informació al facebook i la web d’Els Per-
duts de Begur i a partir del mes de maig ja es podran fer les inscripcions. 
Tots aquells que tingueu previst participar-hi ens feu favor si us hi apun-
teu anticipadament perquè això ens permet fer previsió de la gent que 
serem: preparar entrepans, samarretes, aigua...

També aprofitem aquest escrit per demanar a tothom que aquell dia ens 
vulgui i pugui ajudar que es posi en contacte amb nosaltres. L’any passat 
vàrem tenir més de 1.700 participants i a l’organització, molt modes-
ta quant a número de gent, ens farà falta ajuda per donar aquest punt 
d’exigència i de qualitat que fa que la nostra Marxa sigui especial. 

Ens podeu ajudar de moltes maneres, el dia de la Marxa o abans: netejant 
camins, marcant el recorregut, repartint aigua i menjar als punts de con-
trol, marcant dorsals, vigilant encreuaments, fent inscripcions, entrepans, 
als punts d’avituallament... qualsevol ajuda serà benvinguda.

Gràcies a tots i bona Puja i Baixa!
WWW.PERDUTSBEGUR.CAT
PERDUTSBEGUR@GMAIL.COM
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Millores al municipi

Substitució del clavegueram i nova instal·lació de la xarxa de pluvials al carrer del Camp Nova pavimentació camí de ronda de Platja Fonda a Fornells

Enjardinament de l’aparcament de La Vinya Enjardinament de l’aparcament de La Vinya

Nova pavimentació per reconduir aigües plujanes i evitar inundacions a plaça del Racó Estabilització de talussos i protecció del camí de ronda a l’Illa Roja

Equip solar al mas d’en Pinc
El passat 16 de febrer es va instal·lar un equip solar al centre municipal 
mediambiental Espai Mas d’en Pinc. 

Aquest equip, que proporcionarà energia solar a l’edifici, s’anomena Smar-
tflower, per la seva forma de flor, i és el primer que funciona en un equipa-
ment públic de l’Estat espanyol.

Foto: Ajuntament de Begur
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Una observació
M. Núria Tortras

Benvolguts, el que llegireu a continua-
ció és fruit d’una observació  que ve 
donada pel gaudir d’aquelles estones 
de passeig, sense presses, que em va 
permetre fixar-me en l’escut de la ciu-
tat, us estic parlant de Terrassa. De fet, 
allà on vaig sóc aficionada a identifi-
car la població llegint-ne l’emblema. 
El que em va cridar l’atenció en 
aquest cas que us comento, va ser la 
semblança que tenia amb el de la vila 
de Begur. Així que en tornar, em vaig 
acostar a la plaça i em vaig quedar 
sorpresa: Ai caram, si són iguals!

Suposo que vaig arribar a la mateixa 
conclusió que segurament heu arribat 
vosaltres ara: no pot ser que hi hagi 
dos escuts iguals. Com que a Terras-

sa hi vaig cada setmana a veure als 
meus néts, vaig pensar que ara que te-
nia clar com era el de Begur, en veure 
el de Terrassa, podria diferenciar-los. 
Així doncs, el dimecres següent em 
vaig planar davant de l’Ajuntament 
de Terrassa i vaig ser incapaç de veure 
les diferències. Vaig tornar a fer-me 
el propòsit de la setmana anterior: 
acostar-me a la plaça de Begur perquè 
ara sí que havia gravat ben bé a la me-
mòria la forma i els colors de l’escut.
Tinc costum de fiar-me de la memòria 
i està clar que en aquest cas no em va 
funcionar. Així que vaig decidir fer 
fotos dels dos escuts i aclarir definiti-
vament els dubtes. Com podeu veure 
en les imatges, la forma, els detalls 
de la corona i el perfil del castell són 

Es teu poble. Manubri i Coral de Begur
Joan Pi i Ventós

Estem en temps de canvi. És una cons-
tatació que tothom fa servir en un o 
altre moment. Converses del “te’n re-
cordes...”. I són les vivències, que ens 
conten qui les visqueren, les que ens fan 
notar els canvis, en tots sentits: llocs, 
persones, motivacions i maneres de viu-
re. La música n’és un veritable exem-
ple. A Begur, es teu poble, s’ha passat 
d’escoltar un manubri o els concerts de 
festa major del Centre o les sardanes 
ballades a la plaça davant d’es pedrís 
llarg o els balls de saló a can Mariano 
del Centre... a la música rítmica d’avui 
interpretada per conjunts musicals en 
què la disfressa forma part indispensa-
ble del concert pop. I una altra diferèn-
cia. S’ha passat de la música popular de 
ballables, col·lectiva i participativa, a 
l’escoltada per audiòfons de mòbils, in-
dividualitzada i aïlladora. Res més evi-
dent que aquesta diferència en l’audició 
de música de festa major amb la d’ara, 
que també es dóna en altres moltes cir-
cumstàncies. Només una coincidència: 
la música coral. Un exemple de costum 
ahir arrelada i avui diferent és la salu-
tació. Saludar-se en ambients de carrer 
o de veïnatge, ara és ja un fet anacrò-
nic. S’ha perdut l’adéu, de deferència, 

i molt més “l’adéu siau” o el passi-ho 
bé. El personal vós i quasi el vostè no 
existeixen.
Fa pocs mesos, i després de molt de 
temps, vaig escoltar el típic xiulet d’un 
esmolet. Un excepcional i curiós fet. A 
Begur, abans, no passava setmana sen-
se sentir-se el seu toc tan característic. 
Formava part del teixit social del poble. 
I una de música de manubri de l’any 
1911. Ho explicava així en Joan Pi Ca-
rreras, recordant els seus quatre anys: 
Estava entretingut, tal vegada jugant 
pel carrer, quan, de sobte, vaig sentir la 
música d’un manubri que venia de pels 
darreres de la torre d’en Caixa, una de 
les torres del poble que, junt amb qua-
tre d’altres, són declarades d’interès 
nacional, i que, més o menys es troba 
al començament del carrer de Sant Ra-
mon, per la part del sud. A l’instant i 
lleuger com a un esquirol, vaig atansar-
me vers on es trobava el manubri i els 
seus propietaris, que no eren altres que 
una família de gitanets, d’aquests que 
van de poble en poble guanyant-se la 
vida tocant el manubri o l’orgue, com 
dèiem els de Begur, i a més a més, fent 
ballar l’ós o bé la mona. Això resultava 
un atractiu pels habitants del poble, so-

bretot per a la mainada. Amb prudència 
vaig apropar-m’hi, i en veure que hi ha-
via altra gent fent el nas, ja vaig sentir-
me més tranquil, puix he de reconèixer 
que no era pas gaire valent donat el 
cas que es tractava de gitanos, i se’n 
deien tantes coses d’aquella mena de 
gent! Per això en veure’m acompanyat 
d’altres persones conegudes del poble, 
vaig atrevir-me a acostar-m’hi fins po-
der fer-me càrrec de com anava tot allò. 
Sí, vaig veure un carret de “malhumor”, 
tirat per un ase. Sobre el carro hi havia 
el manubri, on, asseguda vora d’ell, 
una gitana donava voltes i més voltes a 
la maneta del manubri fins assolir que 
aquella música popular fes sortir la gent 
al carrer. Darrera el carretó lligada amb 
una cadena, hi havia una mona, que pot 
dir-se gairebé em passà per alt la seva 
presència, car jo, obrint uns ulls com 
taronges i quedant blanc com la paret, 
vaig adonar-me que damunt el carro i 
dins una espècie de cabassa, hi havia 
una criatureta la qual em semblà que no 
era altra que la meva germaneta. Vaig 
girar-me ràpidament i cames ajudeu-
me cap a casa. Volia comprovar si es 
tractava de la nena de casa. Groc, afi-
nat, suant, corria cap a casa. Les cames 

em feien figa; em semblava que no em 
movia. En arribar a casa, tot quedà ben 
clar: la nena era al bressol!
Manubri, esmolets, gitanos... I una in-
coherència popular. Quan es ficava es 
dit a l’ull a una persona o ètnia (gita-
nos), la conseqüència era definitiva i 
no valien raons. Tots passaven pel tub 
d’una acusació de culpabilitat i la seva 
marginació. I ara?
La Coral de Begur, el passat 23 de des-
embre, dia de Santa Victòria, interpretà 
17 nadales en el marc de l’església de 
Sant Pere. Era la nova circumstància 
d’un Begur que sent l’escalfor de Nadal. 
Els 28 cantaires de la Coral de Begur i el 
seu director/creador, en Jaume Marquès 
i Tubert, amb rostres de total implicació 
emocionada, cantaren les tonades amb 
cares i veus de sensibilitat palesa. La 
música mecanitzada del manubri ha do-
nat pas al cant col·lectiu d’oïble partici-
pació humana. La interpretació a dues 
veus de “Bressa Maria” fou una consta-
tació d’anar avançant musicalment “de 
somnis de pau, l’infant somnia bressa’l 
suau, bressa’l Maria”. I “el fred desem-
bre fuig, tothom busca sopluig”.

El cant és estima, que sigui per a tots!

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.

iguals, només hi ha dues diferències: 
en l’escut de Terrassa, el color de la 
meitat esquerra del rombe és vermell 
i en el de Begur és blau (aquest detall 
me’l va fer veure en Thibault, a mi se 
m’havia passat). La segona diferència 
és que en el de Begur, sota del castell, 
hi ha unes línies ondulades de color 
blau. 

Tenint en compte la distància entre 
ambdues poblacions, em va semblar 
curiós que hi hagués tan poques di-
ferències en el seus escuts. De Begur, 
sé que hi ha escuts anteriors a l’actual 
que són lleugerament diferents. De 
Terrassa no ho sé. De fet, aquests són 
els que ara es poden veure a la façana 
dels respectius Ajuntaments.
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Reciclatge i medi ambient
Pere Rodríguez i Darnés

Ja fa un grapat d’anys, quan estava 
en actiu com a responsable del Ser-
vei Tècnic d’una gran empresa (lla-
vors ho era, ara ja no existeix) amb 
el cap de Manteniment d’Obres, que 
tenia també al seu càrrec la neteja de 
la planta, havíem establert una màxi-
ma, que fins i tot l’havíem penjat en 
alguna dependència, que venia a dir, 
“No és més curós el que més neteja, 
sinó el que menys embruta”. Està clar 
que, poc o molt, sempre s’ha de nete-
jar, però prevenir que no s’embruti no 
fa gens de mal.
Quelcom semblant passa amb les 
deixalles que cal reciclar de totes to-
tes, si volem deixar algun llegat po-
sitiu a les noves generacions quant a 

un planeta amb vida. Analitzant la cir-
cumstància del present i la seva evo-
lució recent, podem observar que sen-
se demanar-ho se’ns ha abocat a un 
consum exagerat de materials i pro-
ductes que és obligatori reciclar per-
què malmeten la natura. Per exemple, 
ja ens ho podem imaginar, els plàstics. 
I aquests els trobem arreu, fins i tot on 
no s’haurien de trobar, com ara el mar, 
els boscos... qualsevol racó és bo per 
deixar-los, no se sap el perquè, però 
ai!, no en el lloc adient. 

Cal dir que l’evolució que ha tingut el 
món sencer, d’ençà de la 3a Revolu-
ció Industrial i amb tot el que ha com-
portat, ha fet aparèixer noves formes 
de desenvolupar-se la mateixa socie-
tat. La gran demanda de productes i, 
per descomptat, en el cas alimentari el 
gran control sanitari, ha obligat a es-
tablir unes normatives i estrictes regu-
lacions a fi d’evitar la transmissió de 
bactèries i la contaminació d’aliments, 
essent acompanyat per altres normati-
ves per a una immensitat de produc-
tes d’ús quotidià, el que ha facilitat 

“Envàs, on vas?”
Ponç Feliu

Sovint tinc la necessitat de consultar 
el diccionari per assimilar correcta-
ment una paraula del nostre idioma. 
Si interessa el significat de la paraula 
“miranda”, veurem la seva qualifi-
cació amb una explicació com la se-
güent: Miranda és un lloc d’on hom 
pot contemplar al lluny, descobrint i 
podent delectar-se de llocs llunyans. 
L’explicació deixa convençut a to-
thom, encara que al nostre municipi 
ens podem confondre pel gran nombre 
de llocs adients, aplicables a aquesta 
afirmació. Jo voldria parlar-vos d’una 
“miranda” que està situada al paratge 
del Molí de Vent a la muntanya de Sa 
Roda. Aquests noms els varen adaptar 
per la funció que cada un  desenvolu-
pava durant els seus anys d’existència. 
La muntanya de Sa Roda, igual que 
tots els terrenys del nostre municipi, 
després del 23 de setembre del 1604 
quan varem lliurar-nos del terrible jou 
del feudalisme encadenat a les espat-
lles, es va fer la repartició de la terra 
de conreu de tot el terme municipal, 
corresponent a quatre vessanes per 
família, quedant com “terreny comú” 
tota la resta de terreny del municipi. 
Al segle XVII, en aquest paratge, com 
a punt elevat i molt airejat per tots 
els vents, es va crear una activitat per 
produir fils, cordills i cordes de cà-
nem. Per facilitar aquesta confecció, 

del Convent, aprofitant en el punt on 
podia augmentar la màxima pressió, 
després de superar el desnivell verti-
cal on ara tenim el passeig dedicat a 
Josep Pla, adquirint i aconseguint la 
màxima potència.
Els anys varen anar passant, i les si-
tuacions polítiques locals també, en-
cara que estàvem amb una similitud a 
l’anterior règim de govern del sistema 
feudal, i el Molí de Vent representava 
una cobdícia per alguna nissaga pode-
rosa i influent de la població de Be-
gur. Arribat aquí i per aclarir ben bé 

aquesta situació, tinc la necessitat de 
fer una  exposició literal de part de la 
notícia que disposo sobre el Molí de 
Vent: “... por no haber sido destruido 
por un señor inculto, todavía existiría 
el último espécimen de los clásicos 
molinos de viento que en muy lejanos 

era necessari una gran roda, que per 
les seves condicions tenia fixada la 
seva posició en aquest lloc. Com que 
la població representava més allunya-
da que en la actualitat a causa de la re-
duïda capacitat urbana, es considera-
va un indret llunyà, amb el nom de la 
muntanya de Sa Roda. Actual a aques-
ta activitat, també hi havia un molí de 
vent, apte per resoldre les necessitats 
de la població. Aprofitant el clima 
d’aquest lloc, va sorgir la idea o la 
necessitat de treure profit de l’energia 
del vent, sobretot de la impetuosa tra-

muntana en aquell punt, i es va cons-
truir un molí de vent per resoldre el 
menester del poble. El Molí de Vent 
estava situat al cim de la muntanya de 
Sa Roda, on s’aprofitava la tramun-
tana que, encaixonada des de la vall 
de Sa Riera, pujava per la fondalada 

tiempos sirvieron, entre otros traba-
jos, para la molturación, el cual estaba 
en la cima de la Montaña de La Roda. 
Este lugar corresponde donde se cons-
truyó una fábrica de tapones”.  Aquest 
és un dels paràgrafs on queda demos-
trat un interès especial per aconseguir 
el paratge que existia al nostre muni-
cipi; aquest molí fou exterminat a fi-
nal del segle XIX. Hauríem de pensar 
que treure únicament profit del valor 
de les pedres que formaven aquella 
construcció, emprant-les en la nova 
edificació, no va ser l’únic motiu de la 
seva destrucció. 
Absorbir la finca junt amb el molí de 
vent, construït dins terreny comunal, 
podem considerar-ho com una acció 
molt greu contra la propietat pública 
del nostre municipi. Si actualment 
tinguéssim l’ocasió,  amb l’orgull de 
poder mostrar aquell molí de vent, 
de segur que estaríem molt satisfets 
de presumir d’un símbol que, igual 
que les cinc torres de moros del segle 
XVI que tenim a la població, decla-
rades monument historicoartístic el 2 
de març del 1944, demostren la nostra 
vàlua, per la conservació dels tresors 
artístics.  Si el principal valor econò-
mic que actualment la població de Be-
gur disposa és el turisme, podem va-
lorar entre altres aquesta gran pèrdua. 
   

l’envasar-los amb materials plàstics. 
El volum de materials a reciclar és 
cada volta més elevat. Es prenen me-
sures, per exemple, per evitar grans 
consums de bosses de plàstic, fent que 
aquestes tinguin un preu d’adquisició 
encara que reduït, però no d’entrega 
gratuïta en la compra de productes. És 
un pas però no suficient, ja que ser-
veixi com a mostra el fet que et trobes 
ampolles i garrafes d’aigua de plàstic 
en els llocs més inversemblants. I no 
parlem de les llaunes de begudes, es-
campades arreu.

Penso, com deia al principi amb la ne-
teja, que si hem de millorar el nivell 
de reciclatge en un percentatge deter-
minat per complir la normativa euro-
pea, cal seguir el que en Xevi Turró 
ens diu a Es Pedrís Llarg del desem-
bre passat, basant-nos en la llei de les 
tres R (Reduir, Reutilitzar, Reciclar), 
però no sols la ciutadania i els co-
merços, sinó també el govern dictant 
normes que, garantint la higiene sani-
tària, afavoreixi el decreixement d’ús 
d’envasos susceptibles d’haver de ser 
reciclats o aconseguir que siguin de 

més fàcil reciclatge i més avantatjo-
sos per la natura, com ara el vidre o 
el paper. Reutilitzar més els envasos 
de vidre, com ja es feia des del ma-
teix comerç, més bosses de paper per 
fruites i verdures... són opinions, evi-
dentment.

De totes formes fixeu-vos, qui és el 
que al final sempre paga la consumi-
ció? Com passa amb l’IVA. El con-
sumidor final és el que està obligat 
a aconseguir el nivell de reciclatge 
que s’ha estudiat i és necessari per no 
malmetre més la natura. Plenament 
d’acord, però per què ens obliguen 
amb tanta normativa a haver de fer 
servir tants d’envasos que després cal 
que reciclem? Potser si es treballés 
amb una mica d’imaginació, investi-
gant, avui dia que estem immersos en 
la Internet de les Coses, es podria re-
duir ja d’origen aquest elevat volum 
de productes a reciclar, i amb efectes 
positius per a la natura. Ara bé, inte-
ressa a les grans multinacionals que hi 
hagués un decreixement del consum 
de plàstics, per exemple?
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Xerrada per a la gent gran sobre la recollida porta a porta

Felicitació i acomiadament

Marià Frigola
L’amic Paco Dolz Moret va fer co-
incidir el dia 31 de desembre del 
passat 2016 amb el tancament de-
finitiu del seu típic bar, ja que li va 
arribar la data de la jubilació. Una 
colla d’amics begurencs autèntics 
de la vila i algun nouvingut que si 
trobaven diàriament a esmorzar o 
prendre un tallat, fent la xerrada, 
explicant acudits, collonades de 
la vida quotidiana i també curio-
sitats desconegudes per molts, li 
van dedicar un clamorós comiat. 
L’Home dels Nassos, dalt d’un 
xarret tirat d’un cavall i acompan-
yat d’aquell suís tan simpàtic que 
regentava una hípica i que aquella 
diada recorria els carrers de Begur, 
va tenir la gentilesa d’entrar al bar 
a acomiadar-lo. Tot això m’ha fet 
recordar aquelles tertúlies d’abans 
que es feien a l’antic cafè del Cen-

El passat 17 de febrer el tècnic municipal de Medi Ambient, Xavier Turró, 
va oferir al casal de la Gent Gran una xerrada informativa sobre la recollida 
selectiva porta a porta.

tre i més tard al bar d’en Mariano a 
plaça. No era només un lloc de troba-
da i diversió de diverses generacions 
de begurencs, sinó un espai de tradi-
ció cultural de democràcia i llibertat. 
En alguna d’aquestes xerrades, Josep 
Pla també hi havia participat, ja que 
tenia moltes amistats entre la gent de 
Begur. Era una transmissió entre avis 
i joves que s’està desdibuixant i sap 
greu que es perdi, ja que a can Paco 
s’hi tornaven a fer aquestes tertúlies.
Paco, no oblidarem el teu somriure 
i el bon caràcter que sempre dedica-
ves a la clientela. Els turistes estran-
gers també et trobaran a faltar ja que 
tens un do especial pels idiomes i 
t’entenies amb tots i amb tothom. Tots 
els companys i clients et desitgem una 
bona jubilació amb salut i felicitat 
amb la companyia de la teva esposa, 
fill i la resta de família. 

En Paco Dolz, fa uns anys, amb un grup de clients al seu bar (Foto Carreras)
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Sortida de la Fundació al Camp Nou

Doncs el dimecres 21 de desembre a les 7 del vespre 183 jugadors, jugado-
res, pares, mares, germans, germanes, avis, àvies, monitors i tothom que va 
voler ser-hi ens en vàrem anar a... veure el Barça!

Gràcies a la Penya Barcelonista de Palafrugell i especialment al seu presi-
dent, en Lluís Bosch Presas, vàrem aconseguir les entrades i pagant 5€ pel 
trajecte ens vàrem plantar tota l’expedició al Camp Nou, amb tres autocars 
plens de gom a gom.

Ens vàrem situar en una zona fantàstica i ens ho vàrem passar d’allò més bé!
Volem donar les gràcies a tothom pel seu comportament i a tots els que ens 
varen ajudar perquè fos un èxit. Hi tornarem... seguim!
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Els voluntaris dediquem temps i esforç per arribar a l’equilibri que tots desitgem respecte a la població de gats de carrer al nostre municipi.

Què fan els voluntaris de Progat Begur?

Aquest pinso per al Punt Progat de la Font de Baix

El gat de l’orella tallada està esterilitzat però la mare no

24 hores al veterinari

Progat Begur. Reunió de Junta

El pinso ja arriba al seu destí

Aquest procés és essencial per al control de la natalitat

Els gats tornen a casa amb un tros d’orella menys

Progat Begur a les xarxes socials: https://progatbegur.wordpress.com/
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El passat diumenge 8 de gener vàrem celebrar el VI 3x3 Basketball In-
door d’any nou de Begur. Una gran diada que va emplenar el pavelló de 
Begur durant tot el matí gaudint de l’esport que més ens agrada, el bàs-
quet. Aquest cop la difusió a través de les xarxes socials i a través dels 
coordinadors i entrenadors, principalment de la comarca, va ser un èxit 
total. Gràcies a aquestes eines, l’anunci de la diada arribava directa i per-
sonalment fins a cada jugador i ens permetia una trobada de més de 130 
jugadors de totes les edats. Més de 30 equips disputant més de 100 par-
tits i durant 7 hores. El pavelló de Begur va viure un ambient totalment 
festiu on tothom va posar el seu granet de sorra perquè l’esdeveniment es 
dugués a terme de la forma més alegre i entretinguda possible.
Com és habitual, sempre que organitzem alguna jornada d’aquest tipus, 
l’associació Cubàsquet (pares i mares del món del bàsquet) va col·laborar 
en aquest esdeveniment aportant un esmorzar complet i gratuït per a 
cada assistent al torneig. A l’entrega de premis hi va assistir el regidor 
d’esports, Martí Aldrich, per entregar personalment els trofeus als dife-
rents equips que assolien les primeres places a les respectives categories.
L’èxit d’aquesta trobada va ser possible gràcies a la col·laboració de tots 
i cadascú de vosaltres. Gràcies a tots els jugadors que vàreu demostrar 
que es poden realitzar tornejos amb un caràcter totalment festiu i sense 
cap incidència. Gràcies a la FE Begur, a l’AE Begur, a l’Ajuntament, a 
Cubàsquet, i a tots els voluntaris que varen decidir donar un cop de mà 
amb l’organització i l’arbitratge dels partits. Gràcies a tothom que va 
assistir, pares, mares, o qualsevol persona que només passava per allà i 
va decidir treure el cap.
És un plaer poder organitzar festes com aquestes i que funcionin tant bé. 
Us esperem al pròxim 3x3 amb un objectiu molt clar: el pròxim més i 
millor!

La Fundació Esportiva Begur va presentar un  àlbum amb 328 cromos, 
personalitzat per a cada jugador i entrenador amb una foto seva a la 
portada. L’acte es va fer el 19 de desembre al Casino Cultural, ple de 
gom a gom. L’àlbum aplega els 13 equips de futbol, des de l’escoleta al 
juvenil, i els 5 de bàsquet, des de premini mixt a escoleta mixta. L’acte 
va comptar amb la presència del regidor d’Esports Martí Aldrich i els 
coordinadors de la Fundació i del projecte de l’àlbum, Enric Tarrés i Juli 
Arnau, respectivament. 
Els cromos es poden adquirir al pavelló o al bar del camp de futbol, i 
també a l’Estanc de Begur i a Ribera Llibreria. 

VI 3x3 Basketball Indoor

Cros a Begur

Presentació de l’àlbum 
de la Fundació

Fundació Esportiva Begur - Àrea d’Esports
El passat dissabte 25 de febrer, amb una molt bona participació i un 
molt bon ambient, la Fundació Esportiva Begur juntament amb l’Àrea 
d’Esports de l’Ajuntament de Begur i el Consell Comarcal del Baix 
Empordà varen organitzar per segona vegada a Begur la 5a Jornada del 
Campionat Comarcal de Cros Escolar.
La trobada , que havia estat ajornada per la pluja el passat dissabte 28 de 
gener, es va realitzar al Camp de futbol begurenc i el recorregut passava 
per les pinedes annexes al Camp per finalitzar a la mateixa gespa.
Hi havia dos recorreguts, un de 1000 metres i un de 500 metres que es 
feien servir en les distàncies que corrien les diferents categories, des dels 
juvenils (18 anys) fins a l’escoleta (3 anys).
Hi varen participar molts atletes begurencs i també un bon nombre 
d’atletes d’altres poblacions que varen fer entre tots plegats que fos un 
gran èxit, tot i que la data, en ple Carnaval, no fos la més idònia.
Gracies a tots els participants i col·laboradors per fer-ho possible i dir-
vos que l’any vinent us hi esperem a tots.

Presentació de les seccions de pati-
natge de la Fundació Esportiva Begur
Diumenge 4 de desembre a 2/4 d’1 del migdia es va fer la presentació 
oficial de la secció de patinatge de la Fundació Esportiva Begur, aquest 
any amb les modalitats d’Iniciació i competició. Un total de 41 pati-
nadors i patinadores ens varen fer passar una estona fantàstica amb les 
seves coreografies. Cal agrair l’esforç i dedicació de les nostres monito-
res Mònica Colomer Briones i Laura Tomàs, que ho varen organitzar de 
manera fantàstica. 

A l’acte hi varen assistir l’alcalde de Begur Joan Loureiro, el regidor 
d’Esports Martí Aldrich, el 1r tinent d’alcalde Marià Renart i el patró 
de la Fundació Pere Feliu , que varen adreçar unes paraules al nombrós 
públic assistent i varen fer entrega d’un obsequi a cadascun dels patina-
dors. Tot seguit es va celebrar un concorregut dinar popular amb prop de 
80 persones. El bar del pavelló durant tota la diada, primer d’escoleta i 
després de presentació de patinatge, va córrer a càrrec dels pares de la 
secció, que aprofiten per agrair a Jardineria Begur i Supermercats Jodofi 
i Esclat la seva col·laboració. Esperem gaudir de moltes més jornades 
com aquesta. 
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L’Ajuntament de Begur i la Fundació Pallach van retre homenatge al 
polític i pedagog Josep Pallach amb motiu del 40è aniversari de la seva 
mort. Pallach està enterrat al cementiri d’Esclanyà, població en la qual 
resideix la seva vídua, Teresa Juvé. 

El passat 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio, Ràdio Begur, juntament 
amb Ràdio Bisbal, Ràdio Capital de l’Empordà (Pals), Ràdio Montgrí, 
Ràdio Palamós i XtraFM Costa Brava (Sant Feliu de Guíxols) es van 
unir per emetre un programa especial. 

L’emissora municipal va oferir el programa “Bon dia, família”, dirigit i 
presentat per Pere Molina.

Homenatge a Josep Pallach

Trobades de la generació del 78 
de Begur

Ràdio Begur participa 
al Dia de la Ràdio
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Pere Molina als estudis de Ràdio Begur

Els alumnes de 4t de Primària de l’escola Dr. Arruga van visitar les de-
pendències municipals el passat 21 de febrer per veure com funcionaven 
les diferents àrees de l’Ajuntament.

Juntament amb l’alcalde i alguns regidors, els alumnes van anar també a 
la sala de plens per conèixer de primera mà com es duia a terme un ple 
municipal.

Visita escolar a l’Ajuntament
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Teresa Juvé, , escriptora, pedagoga i vídua de Josep Pallach 
Miquel Martín i Serra

sentit solidaris dels altres. 
I que no ens vinguin a dir que la Consti-
tució no es toca: és a d’altres, que se’ls 
hauria hagut de recordar.

· Què en pensa del Premi de Narrati-
va Juvenil Josep Pallach que es con-
voca des de l’Ajuntament de Begur i 
la Fundació Pallach? 
Una magnífica decisió. Fa reflexionar 
els joves sobre una idea nascuda d’ells 
mateixos. Això els portarà a reflexionar 
sobre les idees dels altres.

· Creu que els joves d’avui són prou 
solidaris i compromesos política-
ment?
Els joves d’avui són bastant propensos 
a la distracció, però no és culpa seva. 
Als pares, també d’avui, els va massa bé 
això de veure’ls tranquils hores i hores, 
fent passar imatges pels dits. Així els 
tenen com al marge de la vida; i sense 
problemes ni maldecaps, ells, tan con-
tents.

· Vostè sí que ho va ser, de compro-
mesa: va viure l’exili i fins i tot va 
participar en la Resistència contra els 
nazis.
Sí, nosaltres, jo i la meva família, des-
prés dels refugis i dels camps de con-
centració que el govern francès va fer 
desaparèixer quan els nazis van ocupar 
tot França, vivíem a Tolosa de Llen-
guadoc (Toulouse en francès) on hi 
havia també molts de refugiats jueus 
que havien fugit de les províncies del 
nord ocupades de bell antuvi. Jo volia 
integrar-me a la Resistència des del pri-
mer moment, però el meu pare, adolorat 
per la reconeixença de la nova Espanya 
per les seves admirades democràcies, 
em deia que aquella guerra no era la 
nostra guerra. Va ser quan, a la classe 
de la Facultat de Lletres on jo anava al 
vespre després de treballar, em van dir 
que els soldats alemanys havien mort 
un estudiant jueu amb qui sempre dis-
cutíem sobre els temes que estudiàvem 
(érem els dos “sabihondos” de la classe) 
que vaig decidir que aquella guerra sí 
que era la meva guerra. No em va cos-
tar gens integrar-me a la Resistència 
perquè el nostre professor de Literatu-
ra Francesa (que va acabar morint als 
camps d’extermini d’Alemanya) en feia 
part, i alguns ho sabíem. Eren les FFI 

(Forces Franceses de l’Interior), em van 
donar el càrrec d’enllaç amb els maquis 
i els diferents grups de Resistència i em 
van nominar capità, amb sou pagat amb 
bitllets falsos que Anglaterra feia caure 
als maquis des d’un avió. Quan, acaba-
da la guerra sense que ningú no fes res 
perquè les coses canviessin aquí, em 
van oferir la nacionalitat francesa per 
l’endemà mateix, amb tots els avantat-
ges que això podia comportar per a mi, 
els vaig dir que no, gràcies, que jo ho 
havia fet pel meu país.

· Com sorgeix la seva vocació li-
terària? 
Jo vivia a Madrid, de pare català i mare 
madrilenya. La mare, quan jo encara no 
tenia cinc anys, em va ensenyar a llegir 
durant una de les absències del pare que, 
mestre de carrera i de professió, havia 
hagut de canviar de feina per culpa del 
ridícul sou dels mestres i, ja que parlava 
anglès i que era intel·ligent, una socie-
tat americana que acabava d’instal·lar-
se a Madrid, la Standard Elèctrica, el 
va prendre com a director del personal 
i encarregat de l’establiment de sucur-
sals de la firma per tot Espanya. Vaig 
aprendre a llegir bastant de pressa per-
què el castellà és fàcil, i vaig posar-me 
a llegir també molt de pressa, ja que el 
pare, home de gran cultura (s’havia for-
mat als Escolapis de Barcelona) tenia 
una bona biblioteca. Val a dir que ell va 
aprofitar l’avinentesa per a ensenyar-me 
de seguida a llegir en català. 
L’atracció que va exercir la literatura 
damunt meu va ser immediata, sobre-
tot la poesia, i als tretze, catorze anys 
ja escrivia poemes, alguns dels quals he 
tingut la sort de retrobar molt més tard 
en un quadern que una meva tia, que no 
s’havia mogut de Barcelona, havia con-
servat. Haig de dir que tot rellegint-los 
recentment vaig adonar-me que n’hi ha 
dos que són gairebé premonitoris. Hau-
ria prosseguit i potser m’hauria decan-
tat cap a la prosa, però ens va caure al 
damunt la nostra esfereïdora guerra, i la 
guerra t’impedeix de manera absoluta 
la immersió en tu mateix que demana 
l’escriptura.

· La seva primera novel·la explicava 
la seva experiència als camps de con-
centració.
Sí, però el nostre no era un camp de 
concentració. Estàvem tancades en el 

que anomenaven un “refugi”: un vell 
hospital del temps de Napoleó en una 
ciutat francesa del centre, amb permís 
de sortida de tres hores cada tarda. Allà 
hi havia de tot, des de dones amb cultu-
ra i carreres universitàries fins a prosti-
tutes joves i velles. És per això que vaig 
titular la meva primera novel·la, escrita 
en castellà als anys 60, “La charca en 
la ciudad”, perquè el nostre refugi era 
un veritable aiguamort, ple d’animals 
de tota mena. El bo del cas és que vaig 
tenir la gosadia d’enviar el manuscrit al 
Premi Nadal del 63, i el més curiós és 
que el jurat el va portar fins al final, on 
es va trobar amb els mateixos punts que 
el qui va ser designat com a guanyador. 
Me’l van deixar de banda amb tota la 
raó, en aquells temps era impensable, la 
publicació d’un llibre com aquell. Molt 
més tard, no fa gaire, ha estat editada la 
meva versió catalana, “L’aiguamort a la 
ciutat”.

· Però després va escriure sobretot 
novel·la d’intriga, per què?
Tinc la casa plena de llibres, gairebé tots 
els autors del món, llegits i rellegits des 
de l’adolescència. Fins que un dia em 
va caure a les mans un Sherlock Holmes 
de Conan Doyle que em va fer gràcia, 
no solament per un tema intrigant, que 
desvetlla la curiositat, ans també perquè 
et sumeix en un moment de la societat, 
de la vida (de fet, de la Història) d’una 
ciutat, d’un país. Llavors em vaig in-
teressar per la matèria i en vaig llegir 
d’altres: Allan Poe, Agatha Christie, 
Simenon, Vázquez Montalbán,  Pedro-
lo etc. És així que em van venir ganes 
d’escriure’n jo també i, a fi d’evitar tota 
imitació o influència, vaig decidir situar 
el moment i l’heroi a finals del segle 
XVI, època que conec bé per la meva 
tesi doctoral sobre un gran poeta del re-
naixement occità, en Peire Godolin.

· N’està preparant alguna altra?
Sí. De moment es diu “L’arbre trencat”.

· Continua pensant que fer política 
també es fer pedagogia?
Sí, perquè la política no pot ésser, no 
ha de servir com a camí de la glòria. La 
política veritable, la que dóna arrels a 
l’home i a la vida, és la que posa de ma-
nifest les virtuts humanes: el diàleg, la 
comprensió, el respecte de l’altre...

20 entrevista

· Expliqui’m com va ser que van venir 
a viure a Esclanyà amb el seu marit.
A la fi dels anys 60 un amic que vivia 
a Perpinyà ens va posar en contacte 
amb un seu conegut d’aquí, propie-
tari d’aquests turons de l’altra banda 
d’Esclanyà, que se’ls venia per vessa-
nes, totes paral·leles. Vam ser quatre o 
cinc amics que en vam comprar, dels 
quals només en restem nosaltres. Els al-
tres eren més grans, les van dividir per 
als seus hereus que (tots menys un) ja se 
les han venudes.

· Ja fa 40 anys que va morir Josep 
Pallach. Quin llegat creu que ens va 
deixar?
El seu llegat el trobem al seu llibre “La 
democràcia, per fer què?”. Hi ha quel-
com de segur i és que, per bé que re-
ferint-se a la independència de Catalun-
ya, ell repetia sempre aquella frase d’un 
polític francès: “Y penser, toujours; en 
parler, jamais” (“Pensar-hi, sempre; 
parlar-ne, mai”, i no l’adaptació fanta-
siosa que n’ha fet algú). La idea que ens 
ha deixat d’un federalisme total, sense 
ambigüitats, continuaria viva en ell. Un 
federalisme en el qual cada Estat tin-
dria la seva quasi-independència, lluny 
d’aquestes Autonomies aigualides de 
què gaudim ara. Un federalisme, el seu 
(el nostre), que pren les seves arrels en 
la tràgica experiència dels qui vam viu-
re la Guerra Civil i després l’exili; dels 
qui sabem que Catalunya no en va ser 
l’única víctima, i que sempre ens hem 

XIV Fira d’Indians
Us informem que la propera Fira d’Indians se celebrarà els dies 8, 9 i 10 de setembre i tindrà com 

a temàtica central “Els oficis indians”.


