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Grafit que durant molts anys
ha estat present a tocar la
porta d’entrada de Ràdio
Begur, just arran de terra.
En desconeixem l’autor i
quan va ser fet, així que si
algú en sap alguna dada i
ens la vol facilitar li estarem
molt agraïts. Actualment
es troba emmagatzemat en
dependències municipals a
l’espera de trobar-li un nou
lloc, després que amb les
obres de reforma de la façana de l’edifici de les Escoles
Velles es traguessin totes les
pedres l’abril de 2016.
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TELÈFONS SERVEIS PÚBLICS
Ajuntament de Begur
Pl. de l’Església, 8
17255 BEGUR
Telefòn 972 624 020
Fax 972 623 588
Web: www.begur.cat
Mail: begur@begur.cat
Horari: de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 h
Dimarts de 16 a 20 h
Dissabte de 9 a 14 h

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C.E.I. Ses Falugues
(Llar d’infants municipal)
Carrer Corriol Escoles Velles
17255 Begur
Telèfon 972 624 304
Escola Pública Dr. Arruga
Carrer Pavelló, 1
17255 Begur
Telèfon 972 624 114
Escola Pública L’Olivar Vell d’Esclanyà
c. Font Martina, 3
17213 Esclanyà
Telèfon 972 611 990
Mossos d’Esquadra
Telèfon 112; 972 304 494

Hospital de Palamós
Telèfon 902 077 972; 972 600 160; 972 600 620
Creu Roja
Telèfon 972 301 909
Enher avaries
Telèfon 900 770 077
Gas Natural
Telèfon 902 117 662
Sorea
c. Mas Resplandis, 1F
Pol. Ind. Riera d’Esclanyà
17213 Esclanyà
Telèfon 902 250 370; 972 300 255; 902 250 070
Fax 972 610 516
http://www.sorea.es/palafrugell
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Valorant la temporada estiuenca
Ja som en plena temporada d’estiu amb més visitants que mai i amb la il·lusió de tots per viure un estiu
dinàmic i alegre.
Finalment s’han acabat les obres de la vorera del vial de circumval·lació. S’han dotat de nous serveis
bàsics de llum i aigua a l’hora que s’ha ampliat la vorera. Esperem que la nova «ruta del colesterol»
sigui ben acollida per tots. Voldria agrair a tots la paciència pels inconvenients i els retards en la execució que ha comportat l’obra, a l’hora que demano disculpes pel mateix motiu.
També estem finalitzant la posada en funcionament de les àrees d’aportació de residus i selectiva a les
urbanitzacions i cales del poble. També hem doblat la freqüència de recollida en aquestes àrees. Pensem que estem en el bon camí per millorar aquest servei. Aprofito per demanar-vos col·laboració tan
pel que fa a utilitzar correctament aquestes àrees com per notificar-nos aquelles deficiències que creieu
que s’haurien de corregir. El nou sistema funcionarà si tots adquirim la responsabilitat d’utilitzar bé
el servei. El que de ben segur no funciona bé són les persones incíviques i irresponsables que amb els
seus actes embruten i causen mala imatge al poble de Begur.
Al mes de maig i principis de juny es va homenatjar a totes les persones grans de Begur i Esclanyà. Un
homenatge molt merescut a tots els nostres avis i avies. Voldria agrair la col·laboració de la Coral de
Begur i de l’Escola de Música de Begur en aquesta festa.
També un cop més l’organització del “Puja i Baixa” de Begur ha donat el tret de sortida a la Festa
Major de Sant Pere i a tots els actes d’estiu de Begur i Esclanyà. Un cop més, èxit de participació i
d’organització. Felicitats al Grup Excursionista Els Perduts de Begur i a tots els voluntaris.
També èxit de participació popular a la Festa Major de San Pere en tots els actes programats. Les novetats d’enguany (Correbous i Correfoc) han estat ben acollides pels begurencs. El tobogan d’aigua ja
s’ha convertit en una activitat ineludible pels menuts i grans.
També un reconeixement especial als grups i associacions com les del Teatru Es Quinze per l’obra teatral i el Grup de Teatre Mutis pel dinar popular, l’ACIT pel Sant Pere Safata, la Secció de Patinatge Artístic de la Fundació Esportiva Begur amb l’organització del Festival de Patinatge, l’Associació PROGAT amb la festa d’estiu benèfica. En definitiva, gràcies a tots els voluntaris que ajuden a l’organització
d’aquesta Festa Major.
Enguany trobarem a la Festa Major d’Esclanyà un programa que us sorprendrà per la seva qualitat.
Moltes felicitats a la Comissió de Festes d’Esclanyà.
Convidar-vos a assistir als concerts del Festival de Música de Begur. Aquest any estrenem escenaris
(Sa Riera) i el cartell és de luxe. Un èxit assegurat.
La Cantada d’Havaneres de Begur i la Festa dels 40 organitzada per l’Associació 40’s Begur, donaran
pas a la propera Fira dels Indians amb moltes novetats que, de ben segur, us agradaran. Però de la Fira
ja en parlarem properament.
Voldria mencionar les organitzacions de concerts, cantades d’havaneres i Festes Majors que es realitzen durant l’estiu a les diferents cales del municipi. Felicitats a les Associacions de Veïns de Sa Tuna i
Sa Riera per les seves Festes Majors.
La Festa Major de Santa Reparada servirà de cloenda a totes les activitats d’un estiu que, com podeu
comprovar, ve farcit d’activitats diverses que ompliran Begur de rialles, alegria i dinamisme.
Entre tanta activitat m’agradaria aturar-me un moment per assenyalar l’elevat risc d’incendis que tenim a Begur. Aquest any les altes temperatures assolides al juny, la falta de pluja i l’estat dels boscos
fa que haguem d’extremar les mesures de precaució. Hem de ser tots plegats molt prudents. Ens hi juguem molt. Voldria destacar la feina de vigilància i mesures de precaució de la Policia Local de Begur
i dels voluntaris de Protecció Civil.
Aquest any la Diada de l’Onze de Setembre pren una rellevància especial. L’anunci de convocatòria
del referèndum de l’1 d’octubre obre unes expectatives de mobilitzacions populars importants. Des
del respecte profund per totes les opinions, i amb un esperit totalment obert i democràtic, desitjo que
la Diada serveixi per que hagi una forta participació ciutadana i que el diàleg, l’intercanvi positiu
d’opinions i, sobretot, el pensament en un futur millor pels nostres fills, ens empeny a una participació
elevada tant en els debats, com a les urnes.
Que tingueu un bon estiu!
							

Joan Manel Loureiro Vall - Alcalde
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Begur aposta per habitatges d’ús turístic
regularitzats i de qualitat
Més d’una vintena de persones van assistir a conferència que va tenir lloc el dia 5 d’abril
sobre els habitatges d’ús turístic que va protagonitzar la gerent de l’Associació Turística
Apartaments de Girona (ATA), Àngela Galceran, a iniciativa de l’àrea de Promoció Econòmica i Turisme de l’Ajuntament de Begur. La finalitat de la conferència, segons va manifestar a l’acte el propi regidor, Eugeni Pibernat, és combatre l’intrusisme per oferir una
oferta d’habitatges turístics de qualitat. Begur compte actualment amb 1.085 habitatges
regularitzats, que representa l’11% de la comarca del Baix Empordà, que és la que en té
més de tota la demarcació, amb 9.604. La majoria dels habitatges legalitzats a Catalunya es
troben a la demarcació de Girona, amb 25.758 (44%), dels quals 23.691 es troben al llarg
de la Costa Brava.
L’intrusisme, segons ha explicat Galceran, és la principal preocupació del sector dels apartaments turístics. I entre els motius que provoquen aquest intrusisme, segons la pròpia gerent de l’ATA hi ha el no registrar-se als Mossos d’Esquadra, no declarar la renda i no pagar
la taxa turística. Alguns ajuntaments, com és el cas de Tossa de Mar, tenen una taxa per
legalitzar un habitatge d’ús turístic de 400 euros, però en altres casos, com és el de Begur,
aquesta taxa no existeix pas. “Aquesta taxa potencia la il·legalitat”, ha recordat Galceran.
Al mateix temps, la gerent ha plantejat apostar per la categorització dels habitatges, per
donar un valor afegit i, al mateix temps, qualitat: es tracta d’atorgar claus (com les estrelles
dels hotels), amb un màxim de cinc i que es renova cada cinc anys.
Al llarg de la conferència els assistents van lamentar la poca implicació/ajuda que hi ha per
part de la Generalitat pel tema d’intrusisme.

cultura
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Hora del conte a Esclanyà
Per primera vegada des de Cultura s’organitza l’hora del conte a Esclanyà també. La 1a sessió va tenir lloc el passat 6 de març amb èxit de participació.

Sessió de cinema gastronòmic
El Fundador / Divendres 19 maig a les 22h
Tot seguit, col·loqui amb Ricard Balil, responsable de
l’entrada de la cadena McDonald’s a Catalunya i a
les Balears, i Òscar Gorriz, Propietari Restaurant Sa
Rascassa.

Sinopsi:
El Fundador és un drama que explica la història de com Ray Kroc, un
venedor de Illinois, va conèixer al 1950 als germans Mac y Dick McDonald, que portaven una hamburgueseria al sud de Califòrnia. Impressionat
per la rapidesa del sistema de cuina de la seva hamburgueseria, Kroc va
visualitzar el potencial de la franquícia i hàbilment es va anar posicionant
per arrabassar-li i crear avui l’imperi d’un bilió de dòlars. Així va néixer
McDonald’s.
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grups polítics municipals
Una temporada plena d’activitats

Grup Junts-ERC Begur-Esclanyà
Ja està finalitzant la primavera i ens apropem novament a una nova temporada estiuenca on ens tornaran a visitar molts turistes. Són un grapat
les activitats programades per aquesta nova temporada, per tal que puguem gaudir conjuntament els begurencs i begurenques que residim de
forma fixa i els que passaran pel nostre municipi de forma temporal.
Però qui pensi que Begur i Esclanyà només tenen vida a l’estiu van
del tot errats. Els vilatans i vilatanes del nostre indret són gent activa i
és aquesta una de les raons principals per les que s’organitzen diferents
actes durant tot l’any.
Com aquest número de la revista és el que pertoca al segon trimestre de
l’any, farem un breu resum d’aquells esdeveniments més rellevants que
han tingut lloc durant aquests mesos. Entre ells, el canvi de la revista
municipal “Es Pedrís” que presentarem de forma oficial el proper mes
de setembre, aprofitant que commemorem el 30è aniversari i on sortirà
la publicació amb el nou disseny.
Hi haurà qui es pregunti el per què d’aquest canvi. La resposta és senzilla, s’ha volgut actualitzar el format, l’antic era del 2010, fent-lo més
sostenible econòmicament i mediambientalment parlant, alhora que hem
volgut preservar la facilitat lectora, triant una opció tipogràfica suficientment gran. Des d’aquí, aprofitem a convidar-vos a l’acte de presentació
del proper número que tindrà lloc al Casino de Begur i que esperem sigui
del vostre grat.
Com s’ha esmentat en les línies superiors, són força activitats les que
han tingut lloc durant la primavera. Voldríem destacar algunes d’elles
perquè si les anomenen totes la llista seria inacabable i tampoc volem
avorrir-vos. A continuació en detallem algunes de caire cultural:
- Inauguració de diferents exposicions de pintura i labors.
- Els premis de narrativa curta Josep Pallach, Vila de Begur i contes de
Sant Jordi entre d’altres.
- Presentacions de llibres, entre ells l’últim llibre de l’escriptor local
Miquel Martín “El riu encès”.
- Sortida al teatre a “L’ Espai Ter” per veure “L’Electe”.
I altres de caire esportiu com:
- MIC de futbol.
- 3x3 de bàsquet.
- Jocs d’Emporium de bàsquet
- Swiming, Spining o la Marnaton entre d’altres.
Tot això sense comptar amb altres activitats organitzades per l’associació
de comerciants amb la col·laboració de l’Ajuntament com és el “Begur
en Flor” o “Begur Sotaigua”. Ens atrevim a dir, pensem sense equivocarnos massa, que a Begur i Esclanyà no ens aturem. Hi ha diversitat per
triar i no haver de deixar ningú enrere. Activitats culturals, esportives,
adreçades a gent gran com la Festa de la Vellesa i als més menuts....Volem tenir cura de tothom i ens hi esforcem per a que així sigui.
No volem acomiadar-vos sense recordar-vos que aviat serà la Festa Major de Sant Pere a Begur i a l’agost la Festa Major d’Esclanyà. De ben segur no deixaran indiferent ningú. I prepareu-vos pel Festival de Música.
Enguany fem 40 anys i ho celebrarem plegats amb actuacions de primer
nivell com els “Manel”. Comencem l’estiu amb força. Us esperen sorpreses pensades per a vosaltres. Desitgem que les gaudiu, amb aquesta
intenció les hem fetes. BON ESTIU!

Equador cap a l’estiu

Marià Renart
Bloc Municipal Begur-Esclanyà
Ja han passat dos anys des de les passades eleccions municipals i en queden dos més per les properes. Som a l’equador del mandat.
Seguim amb les il·lusions intactes. Les idees i els projectes es van duen
a terme i les forces per acabar-los i començar-ne de nous es renoven cada
dia amb el suport que ens feu arribar molts de vosaltres.
Sabem que tot el que fem no satisfà a tothom. Uns per poc i altres per
massa. Però en general ens arriben reflexions de que estem seguint una
política dialogant que ens permet anar millorant els projectes que anem
tirant endavant.
Aquesta línia dialogant ens permet també que les persones a qui no satisfan els nostres projectes siguin les mínimes.
Aquests dos anys que ens queden seguirem amb aquesta línia de diàleg,
de consultes prèvies de projectes amb veïns que no dubtarem de modificar si així ens ho demanen amb el bon criteri de millora. El nostre objectiu és poder realitzar projectes que tot i no tenir el vistiplau de tothom
(que això ja sabem que és impossible) rebin el màxim suport possible en
base a trobar un màxim consens.
En escriure aquestes línies, la calor ja es comença a sentir amb força i
ens indica que l’estiu ja és a tocar. Això vol dir preparació de les revetlles, festes majors, activitats diverses d’estiu, música, concerts, mercats,
indians, diada... molta feina a fer en una època en que molta gent gaudeix del sol i la platja en el nostre municipi. Però a pesar d’aquesta calor,
la nostra feina és arremangar-nos i si cal suar perquè tota aquesta feina
sigui feta al llarg de l’estiu i així puguem gaudir tan els vilatans com els
visitants d’un “Begur estiuenc” en tot l’esplendor que es mereix el nostre
poble.
Us animem a tots, grans i petits, a participar activament d’aquesta intensa agenda d’estiu que estem elaborant! No hi falteu!
Des d’aquestes línies us desitgem que passeu tots un molt bon estiu, tan
els que feu vacances com els que estem treballant “al peu del canó”.
Volem també desitjar-vos a tots els que viviu dels negocis locals que
tenen la seva activitat màxima a l’estiu, que tingueu una “tranquil·la” i
profitosa temporada 2017!

grups polítics municipals
Estem a meitat de mandat
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Begur i Esclanyà

Grup Municipal Els Socialistes de Begur

Grup Municipal de Convergència

En primer lloc voldríem demanar disculpes per l’errada succeïda en el número anterior en el que es va publicar un escrit nostre duplicat d’un número
anterior. Això es va corregir en l’edició digital però els que vàreu llegir
només l’edició escrita no vàreu poder llegir l’article corresponent. El més
destacat d’aquest article era que expressàvem la nostra satisfacció pel sistema de recollida selectiva de residus i la nostra felicitació a l’equip de tècnics
municipals que ho han gestionat.

Passats ja 2 anys del pacte de govern tripartit de Begur s´ha complert
malauradament, pel perfil dels seus protagonistes, la previsible acció de
govern basada en el “sí sí ” a tot i a tothom. Aquesta manera populista de fer, que planteja intentar acontentar un per un a cadascun dels
4.000 veïns de Begur i Esclanyà, no només és una forma errònia i caduca
d´actuar, el més preocupant és que provoca una manca absoluta de projecte integral i global pel municipi.

La present edició del bolletí municipal correspon, més o menys, a la meitat
del mandat de l’actual equip de govern. És un bon moment per fer balanç i
sobre tot per analitzar aquelles mesures que encara no s’han realitzat i que
encara som a temps de fer.
En el transcurs d’aquest dos anys de mandat i fent un resum dels tres programes electorals, podem dir que s’ha realitzat un 40% de les propostes
inicials, com són:
• Construcció de noves places de pàrquings
• Implantació dels sistema de recollida selectiva d’escombraries porta a porta
• Rehabilitació del Mas d’en Pinc amb la ubicació de l’àrea de medi ambient,
instal·lació del memorial de na Carmen Amaya i posada de les instal·lacions a
disposició d’entitats i emprenedors socials
• Protecció Civil
• Arranjament de carrers
• Obres d’urbanització Sector S-4 (Son Ric)
• Serveis al jovent des de l’edifici de l’Arbreda
• Inversions fetes a Esclanyà: parc infantil, activitats per diferents edat al Polivalent
• Carretera circumval·lació connexió amb la de Palafrugell.
A més de les accions portades a terme hem de destacar el canvi que s’ha
produït en aspectes de transparència i de participació ciutadana en decisions
importants. Des del grup municipal socialista encoratgem a l’equip de govern a redoblar els esforços per a continuar en aquesta línia i donar compliment als compromisos que encara queden pendents.
Sigui com sigui, us anunciem que tenim la intenció de parlar directament
amb els veïns per demanar-vos la vostra valoració sobre l’obre de govern
feta i, sobre tot, per demanar-vos si hi han temes importants que hauríem de
prioritzar en aquesta segona meitat del mandat. Voldríem recolzar aquelles
iniciatives que, coherents amb el nostre programa electoral, siguin més necessàries i més demanades per tots els ciutadans de Begur.
També hem de fer esment a una noticia que s’ha produït en aquests dies.
Begur ha perdut alguna de les banderes blaves que tenia. Encara no se’ns
ha comunicat les raons concretes dels perquè s’ha produït aquesta pèrdua.
Quan ho coneixem farem els esforços que calgui per a recuperar aquesta
distinció de qualitat de les nostres costes.
Finalment volem dir-vos que, com segurament ja coneixeu, el nostre representant en el govern municipal ha assumit la regidoria d’obres. Aquesta
responsabilitat que s’afegeix a les que ja desenvolupàvem l’assumim conscientment de la responsabilitat que comporta i amb el compromís de realitzar amb transparència i equitat les fites que té plantejades per aquesta
segona meitat del mandat. Complirem amb el programa d’actuacions pactat
en el Pla de Govern i estarem atents al resultat del sondeig que farem entre
els veïns.
*La repetició de l’escrit del número del Pedrís Llarg 124 i 125 ha sigut degut a un error
de revisió de la maqueta del darrer número.

Ben al contrari del que passa actualment, Begur necessita apostar per un
futur d´alta qualitat en els serveis i en el seu entorn mediambiental i paisatgístic. La millora particular en el benestar dels nostres veïns i veïnes
s´aconseguirà a base de disposar d´un projecte emblema en l´àmbit de
l´Empordà i la Costa Brava.
No porten pel bon camí decisions de l´equip de govern, precedides pel
sí sí a tot i a tothom, com l´autorització fins fa ben poc de l´entrada de
camions a la plaça Esteva i Cruañas fins al migdia (ara fa pocs dies han
reconegut l´error); o la “brillant” idea de fer de sentit únic un tram del
carrer Carles d´Homs (el tram que afronta amb l´aparcament de la vinya
al Portal d´en Paloma) provocant un greu perjudici a la seguretat vial del
sector (sortosament al cap de 10 dies es va rectificar).
Tampoc són de rebut decisions amb greu impacte paisatgístic, com la
tala indiscriminada de 17 pins amb molts anys de vida a una zona verda
de Sa Fontansa.
Una altra greu conseqüència de la política del sí sí ha estat la gestió de
la Fira d´Indians. Des de la 12a. edició del 2015 es va plantejar una ampliació de l´àmbit de la fira (es va incorporar-hi la plaça dels Indians / sobre l´aparcament 11 de setembre) amb l´únic objectiu d´acceptar noves
demandes de parades de menjar i beure que poc o res tenen a veure amb
la temàtica històrica de la fira (de ben segur compromisos adquirits),
desatenent la veritable necessitat que hi ha, que no és altra que donar més
protagonisme a la seva vessant lúdica i cultural, la veritable voluntat dels
seus promotors inicials.
Bé, la part bona és que el temps va passant, ja som a mig mandat, i només queden 2 anys per tal que hi hagi una nova ocasió per escollir un
nou govern municipal que posi la brúixola del bé comú per davant dels
interessos més particulars.
Bon estiu !.
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activitats sant jordi
Sant Jordi a Begur i Esclanyà

Begur i Esclanyà han celebrat aquest Sant
Jordi amb parades de roses i llibres tal i com
s’ha fet cada any. També s’ha fet, per segon
any consecutiu la lectura pública compartida
organitzada des de l’Assemblea Nacional de
Catalunya (NAC) a les escales de l’església.
També hi ha hagut altres activitats, com les
atraccions de l’Associació 40’s , l’entrega
de premis del Concurs de Narrativa o els
contes explicats per l’Olga Cercós.

Els guanyadors i guanyadores de les diferents modalitats del Concurs de Narrativa

L’alcalde de Begur, Joan Loureiro, obrint la segona lectura pública compartida a Begur

Parada de llibres a Begur

activitats solidàries / breus
Ball per a l’Oncolliga a Esclanyà
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Festa de la vellesa
a Begur i Esclanyà

El ball organitzat per l’oncolliga a Esclanyà a recaptat 511€. Moltes gràcies per la vostra solidaritat i moltes gràcies als organitzadors per tirar
endavant inciatives com aquestes!

El 28 de maig s’ha celebrat a Begur la Festa de la Vellesa, organitzada
per l’àrea de Gent Gran de l’ajuntament, en la qual s’han homenatjat els
nostre vilatans i vilatanes majors de 77 anys. La celebració ha començat
amb una missa i dos concerts. Seguidament s’ha fet una foto recordatori
i han anat a fer el dinar de germanor a un restaurant. Enguany ha estat la
56a edició d’aquesta festivitat.
A Esclanyà s’ha celebrat el 4 de juny i s’han homenatjat els majors de 73
anys. La celebració va començar també amb una missa i acte seguit van
anar a fer el dinar de germanor a un restaurant.

Protecció Civil
Els voluntaris i voluntàries de protecció civil són fàcils de trobar a qualsevol activitat que s’organitzi a Begur, procurant que l’esdeveniment es
desenvolupi amb la normalitat i seguretat corresponent.

Fotos: Ajuntament de Begur

Fotos: Ajuntament de Begur

Moltes gràcies!
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peix de roca
La presentació de la XIX campanya Peix de Roca de Begur,
amb Helena Garcia Melero, surt al carrer amb un to artístic

El canvi d’ubicació i de format de la presentació de la campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur, que organitza l’àrea de Promoció Econòmica i Turisme de l’Ajuntament, ha estat la principal novetat d’aquest any. La
presentació es va dur a terme el dissabte dia 6 de maig, al migdia, i va deixar
la sala de plens per sortir al carrer, a la plaça de Lluís Esteva i Cruañas.
L’acte públic va ser conduit per la periodista i presentadora de TV3 Helena
Garcia Melero i la va acompanyar la il·lustradora del cartell de la campanya, Mireia Vila, que va fer unes demostracions de la tècnica d’art japonès
Gyotaku.

El jurat encarregat d’avaluar els plats del concurs va ser el Sr. Josep Font,
propietari de l’Hotel Restaurant Sa Punta, i el Sr. Jesús Díaz, Mestre diplomat en Gastronomia internacional i Dietètica.
El primer premi va anar a càrrec de Carmina Torres que ens va preparar un
suquet de rap a “l’any cremat” i el segon premi va ser per en Ricardo Soler
i la Carme Gratacós que van presentar calamars farcits amb peix de roca.
Els guanyadors van obtenir com a premi una placa commemorativa i un
àpat per a dues persones en un dels restaurants que participen a la campanya gastronòmica. Enhorabona a tots els participants!

Fotos: Carreras

La presentació, com sempre, es va cloure amb una degustació de tastets de
plats presentats pels 14 restaurants participants en aquesta edició, que es
clourà el 5 de juny.

Guanyadors del concurs de cuina amb els altres participants

X Concurs d’Aparadors
El Concurs d’Aparadors, que arriba a la desena edició, es manté durant
tota la campanya, i es basa en decorar els aparadors basats en la mostra
culinària. Enguany hi ha participat un total de 12 establiments de Begur.
El guanyador del concurs va ser la merceria S’Agulla de Begur i l’accèssit
va anar a càrrec d’El Taller. Enhorabona a tots els participants!

Helena Garcia Melero amb Eugeni Pibernat, Regidor de Turisme i Promoció Econòmica

En aquesta edició, hi participen els establiments Cal Bandarra, Casa Juanita,
Costa Brava, Diferent, Galena-Mas Comangau, Hostal Sa Rascassa, Hostal
Sa Tuna, Hotel Aigua Blava, Hotel Mas Ses Vinyes, Hotel Sa Punta, La Cuina..., Les Brases del Toc-Hotel El Convent, Taverna Son Molas i Toc al Mar.
Més novetats
A part de la presentació i la nova imatge, la campanya, que va sorgir l’any
1997 per promocionar la gastronomia local i desestacionalitzar la temporada, presenta dues novetats més. Per un costat, els guanyadors del sorteig
entre els participants de la campanya gastronòmica aconseguiran una visita
guiada i passejada en barca pel litoral begurenc. El sorteig es farà entre tots
els que degustin el menú i hi hauran 8 premis per a dues persones cadascun.

Accèssit del concurs d’aparadors, Botiga El Taller

Fotos: Maties Carreras

Per l’altre costat, el 27 de maig es va dur a terme el programa de ràdio en
directe El Suplement On Road de Catalunya Ràdio. En concret, es va fer en
directe des de Begur l’apartat gastronòmic del programa, que presenta el
reconegut xef, professor de cuina i divulgador de la gastronomia Pep Nogué. La secció de Nogué es va realitzar entre les 9,30 i 10 del matí a la plaça
Esteva i Cruañas.
X Concurs de Cuina Popular peix de Roca
El Concurs de Cuina Popular Peix de Roca, que també compleix 10 anys, és
obert a tothom i es va realitzar el dissabte 27 de maig a la plaça Lluís Esteva
i Cruañas.
Primer premi del concurs d’aparadors, Merceria S’Agulla

joventut
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Plantada de l’arbre a Begur i Esclanyà

Activitat de dansa al CEIP Dr. Arruga

El dia 7 de maig es va organitzar la plantada de l’arbre a Begur, on hi van
participar els alumnes del centre Dr. Arruga i la llar d’infants municipal
Ses Falugues, juntament amb els seus familiars. Aquest any s’han plantat
a la pedrera Miramar, i s’ha aprofitat per fer l’entrega de premis dels cartells de la festa de l’arbre.

Els alumnes de 3r i 5è del CEIP Dr. Arruga van poder gaudir des del 12
de gener fins a final de curs d’una activitat d’expressió corporal i dansa.
En aquest taller han pogut treballar diversos aspectes relacionats amb el
ball i el moviment. Aquesta activitat ha estat desenvolupada per la Companyia Cobos-Mika de Palamós amb l’Olga Cobos al capdavant. Volem
agrair moltíssim la implicació de la companyia de dansa Cobos-Mika en
aquest projecte.

A Esclanyà es va fer aquesta activitat el 21 d’abril. Els alumnes de
l’escola L’Olivar Vell van plantar quatre ceps al pati de l’escola. Abans
de la plantada es van anunciar els guanyadors del concurs del dibuix de
la festa de l’arbre i es van repartir els premis.

Enquesta joventut
L’àrea de joventut de l’Ajuntament ha elaborat aquest juny una enquesta
on-line per tal que tot el jovent del municipi pugui donar la seva opinió
sobre temes tan importants com la situació de l’habitatge, la feina i les
oportunitats que hi ha a Begur. També s’han fet preguntes obretes demanant tres coses que es canviarien de Begur i tres més que es deixarien
igual.

Fotos: Ajuntament de Begur

Aquesta iniciativa s’ha tirat endavant per tal d’elaborar el pla local de
joventut, que permetrà tirar endavant projectes per fomentar la participació entre els joves del municipi.
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grup excursionista
Collserola
Joan Bagué - Diumenge 26 de febrer de 2017
A dos quarts de nou del matí ens trobem una dotzena de persones davant
el Velòdrom d’Horta. Després d’uns moments de dubtes trobem el punt
de sortida del recinte Llars Mundet (enorme per cert).
El matí és fresquet, però aviat entrem en calor. Pugem pel Camí de Sant
Cebrià fins a la Font de la Llet i continuem un tros més fins a arribar a
la carretera de la Rabassada, en una corba que en diuen de la paella (360
graus), prop del Centre d’Acollida d’Animals. En aquest punt es decideix que ja és hora d’esmorzar i agafar forces.
Un cop carregades les piles continuem amunt fins que tenim el Tibidabo
al davant, passem per la Font Groga, on trobem una munió de ciclistes.
Ara el camí ve de baixada i quan tornem a pujar arribem a l’Ermita de
Sant Medir i la Font del Camp del Miracle, on ens trobem gran quantitat de gent a peu i en bici (diria que estan prenent mides per al pròxim
dia 3 de Març que s’hi celebra l’Aplec anual), breu parada i continuem,
passem davant de Can Gener on s’hi sent una flaire de carn a la brasa
que trenca l’ànima. Tot seguit arribem al Pantà de Can Borrell on hi ha
uns gossos que s’ho passen la mar de bé apilant troncs en una vora dins
de l’aigua. Girem cua i en poc temps trobem la petita Ermita de Sant
Adjutori i el Forn Ibèric (està engabiat per protegir la seva conservació).

Via ferrada la teresina (Montserrat 2017)
Gemma Boada

Un gran dia, una gran experiència!!!
Ahir diumenge 26 de març un grup de tretze persones amb ganes de sentir les
emocions que produeix una via ferrada i sobretot, ganes de passar-ho bé, vam
sortir de Begur a les vuit del matí per enfilar-nos cap a l’ermita de Santa Cecília
de Montserrat on vam deixar el cotxe i ens vam equipar per començar la Via
ferrada La Teresina.
Després de trobar força boira cap a la plana de Vic i pensar que no havíem ensopegat el dia, en arribar a Montserrat, feia un dia esplèndid, que ens va acompanyar al llarg de tota la jornada. L’únic inconvenient és que el dia anterior havia
plogut i fins i tot vam veure una mica de neu en alguns punts de més ombra i
això té unes conseqüències!
Vam fer una mica de caminada per arribar a l’inici de la via i començar a agafar
així temperatura. Ja hi érem de caps!
A poc a poc i bona lletra per arribar fins al cim de Santa Cecília on podíem veure
a mà dreta i a la llunyania el mirador de Sant Jeroni i la xemeneia que hauríem
de fer per arribar-hi.
Després d’algunes relliscades i alguns cops de genoll vam arribar a la xemeneia
final, la qual des de baix es veia molt maca però es necessitaven forces per
afrontar-la. Cap amunt!!!
Des del mirador de Sant Jeroni vam poder gaudir d’unes vistes excepcionals i
panoràmiques. Allà vam anar rebent els diferents membres del grup i ens vam
poder fer una foto grupal carregada d’energia i superació.
Però aquí no acaba tot... ens esperaven gairebé 45 minuts de baixada muntanya
avall però amb la dificultat que havíem de fer una mica de patinatge, ja que el
terreny estava molt enfangat i relliscava.
Va ser una experiència única i acompanyada de gent molt gran!!!

Des d’aquí enfilem el tros més costerut de tots fins a dalt del Turó de
la Magarola, on està situada una torre de vigilància per la prevenció
d’incendis forestals. Es tracta del punt més alt de la ruta i on trobem les
millors vistes de Barcelona i voltants.
Ara sí que tot ve de baixada i la gana “apreta”. Ens espera un bon àpat
en un restaurant del Maresme per acabar un dia esplèndid i molt bona
companyia.
La frase del dia i més repetida ha estat sens dubte: “Aquí, aquí!!! Aquí
havíem d’haver parat per esmorzar”.

obres i serveis
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Millores al municipi

Talussos amb malla de seguretat al Rec de Sa Tuna

Nou camp de bitlles a Esclanyà

Nou vial

Consolidació dels serveis a la urbanització S4

Carril bici de la circumval·lació

Millora d’accés al mirador de Sant Ramon i Passeig Dr. Pericot

Millora d’accés al mirador de Sant Ramon i Passeig Dr. Pericot

Millora d’accés al mirador de Sant Ramon i Passeig Dr. Pericot

Nova instal·lació de punts de recollida selectiva

Fotos: Ajuntament de Begur

Talussos amb malla de seguretat al carrer Onze de Setembre

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

Marià Frigola
Durant uns anys, vaig col·laborar escrivint articles a la Revista local “Es Pedrís
Llarg” amb el nom “¿Te’n recordes?” A la
revista nº124 i aprofitant que a Begur es
van celebrar uns dies de cinema, vaig fer
un petit recull recordant l’antic i enyorat
Cinema Centre. També a l’últim nº125
vaig escriure la despedida del Bar d’en
Paco Dols. Ara, els amics m’han engrescat a que torni explicar algunes d’aquelles
xafarderies d’abans. Evidentment procuraré fer un esforç per complaure’ls.
Aquesta vegada tinc el goig de parlar-vos
d’una de les cases més antigues de Begur
i que hi han passat centenars de generacions de begurencs pels seus establiments
públics. Es tracta de la casa nº 1 de la
Plaça de la Vila. Els primers propietaris
de l’edifici foren els Condes del Asalto.
Com que em va estranyar molt que aquesta família avui tant llunyana fossin els
amos d’aquesta finca, per Internet vaig
començar a indagar i rebuscar per posarme en contacte amb algun dels hereus.
La Senyora que va tenir l’amabilitat de
contestar-me i que avui conserva el títol
de Condesa del Asalto es l’ Exma. Sra. Teresa Morenés y Urquijo que viu entre Madrid i Sevilla on té un Palauet majestuós.
Segons la revista andalusa “Escaparate”
és una senyora senzilla i amabilíssima.
També diu que va néixer al País Basc i
que la joventut la va passar a Catalunya

concretament als camps de Tarragona on
recorda haver après català i ballar sardanes a la Plaça de la Catedral de Barcelona. Van concedir el títol de Conde al seu
avantpassat Capità del Vaixell Marquès
de González on va morir lluitant contra
el anglesos defensant el “Morro de la Habana”. Actualment existeixen dos carrers
molt importants amb el nom de “Conde
del Asalto”: un a Barcelona, xamfrà amb
la Rambla i l’altre a Cuba a la ciutat de
la Habana. L’amic Francesc Prats de Son
Moles q.e.d., va proporcionar-me una
fotocòpia d’un escrit molt antic i que ja
groguejava que diu que aquesta família
tenien moltes propietats a la comunitat de
Tarragona i també a Begur. Transcric part
d’una copia d’aquest document:
“Con motivo de la epidémia colérica del
año 1884, el Conde de Asalto, gran terrateniente bagurense, huyendo de la peste
pasó a Bagur alojandose en su vieja casa
solariega en la plaza con toda su família.
Este Sr. conocia el clima solariego de Bagur, no se equivocó, y de ahi su elección
a trueque de incomodidades de un pueblo
pequeño. En cierta ocasión la família presenció una Fiesta Mayor, y su hija menor,
muy guapa y elegante tuvo a bien cogerse
del brazo de otras chicas, cosa que produjo sensación general. Al llegar su turno para escoger su danzarín señaló con
desenvoltura nada menos a Don Pedro
Forgas i Puig Alcalde de la Villa. La es-

tupefacción y alegria fué general. També
transcric un altre escrit de l’Ajuntament
de Begur d’aquell temps que es refereix a
la mateixa casa.
Segun bando del Exmo. Ayuntamiento
del 20 de Agosto de 1910, el Sr. Presidente manifiesta que se están efectuando obras en la casa nº 4 de la Plaza de
la Constitución propiedad de la Condesa
del Asalto sin previa autorización y que la
casa está en estado ruinoso, ordenando al
maestro de obras que las examine.”
L’amic Ponç Feliu, també ha tingut la
gentilesa de proporcionar-me un document relacionat amb la casa que faig referència. Segons diu, se suposa que la
casa es va poder construir pels voltants
de l’any 1589 i l’any 1869 s’havia parlat
que l’Ajuntament volia expropiar la casa
per fer la plaça mes gran. Durant l’estiu
de l’any 1884, la família del Conde cada
tarda formava una caravana de burrets ensellats per anar a banyar-se a la platja de
Sa Tuna.
És de suposar que aquesta finca era una
gran masia senyorial molt important. A
una de les portes d’entrada hi ha una llinda gravat a la pedra de l’any 1703. A la
que en deien l’entrada gran hi guardaven
els carruatges, a continuació la quadra de
les cavalleries amb el seu estable i també
pedres de molí de premsar olives amb la
vivenda al primer pis.

Del meu record en aquesta casa jo hi he
conegut molts llogaters. Començant pel
carrer Pi i Ralló, la família Forgas que vivien davant per davant, hi tenien un petit
magatzem. A continuació en Joan Mont
i l’Adelaida de Can Nan hi regentaven
una botiga de pesca salada. Més al mig
de la Plaça, la Sió de can Figuerola una
carnisseria, continuava una entrada gran
on hi havia l’escala que pujava al cafè i
la vivenda de l’ Albert Codina, de motiu
en Bertu Prudent. Ja al carrer Ventura
Carreras, l’àvia Esponellà (Baiona) i els
fills Juanito i Enric hi tenien una fleca. Els
dos pisos del segon pis els ocupaven els
Mont i Figuerola. Durant la postguerra,
en Josep Capdevila àlies “Pastalero” va
inaugurar una confiteria al magatzem dels
Forgas. Al costat, l’Amador de can Nan hi
despatxava els bitllets de la SARFA. Era
aquella època que els autocars paraven a
la Plaça i que el conductor del bus era el
conegut i popular Paretes. Seguidament,
el Bar Restaurant Frigola “ Can Mariano” a on avui hi ha el Banc Sabadell, a
l’entrada gran la Benzinera, continuant
amb diferents establiments de lloguer.
Malgrat les obres i reformes que durant
anys i panys s’han realitzat a l’edifici,
encara es conserven portalades de pedra
noble, parets mestres de metro de gruix,
voltes i sostres, l’antiga escala i algun
adorno a l’alcova de la Senyora Comtessa.

Cala estimada
M. Núria Tortras

Molts dels begurencs tenim present el
canvi que any rere any observem en la
cala de Sa Riera. L’acumulació de sorra ha fet i fa que canvii la fesomia de
la cala. Roques que eren a la vista ja
no hi són, on hi havia dues platges, ara
només n’hi ha una que es va fent gran
i més gran endinsant-se en el mar. Els
que ens hi banyem des de fa molts
anys, la trobem diferent, estranya.
Abans, per anar d’una platja a l’altra

hi accedies per un pas estret entre dues
roques que no era a peu pla, però que
et permetia passar-hi tranquil·lament,
excepte el dia que bufava tramuntana,
aleshores, havies d’esperar el moment
oportú que baixés l’onada, per passar
ràpidament abans que arribés l’altra i
evitar mullar-te.
Al Bany de la Sultana, hi podíem accedir pel camí o nedant, per un cop
allà grimpar per les roques i llençar-

nos a l’aigua des de dalt.
Sotaigua, al mig de la platja gran, hi
havia dues lloses en línia, la segona
al ser a més fondària teníem prohibit
anar-hi. Encara puc recordar les veus:
“Ei, només fins a la primera”. Qui no
pugui recordar o reconèixer els canvis
pot recórrer a les fotos del Sr. Carreres, on són ben evidents.
Així doncs, els canvis són clars, any
rere any, molt ràpid … però des de
quan?
En l’escrit de Joan Pí i Ventós del
núm. 116 d’Es Pedrís, podem llegir
el comentari del Sr. Lluís Mercader,
del mecanisme de desplaçament dels
sediments del Ter i de la sorra de la
platja de Pals, resultat del corrent del
litoral que sempre va de Nord a Sud.
No contempla però des de quan aquest
efecte és tant evident i accelerat.
Hem estat anys i anys sense cap canvi
remarcable i de cop… comença el
canvi, ràpid, continu, perquè?

Foto: Josep Carreras (Imatge cedida exclusivament per a “Es Pedrís Llarg” núm. 126)

• Han canviat les corrents marines?
• Es desplaça més sorra de la platja de
Pals?
Un fet a tenir en compte és la ampliació dels molls de Garbí i de Llevant
del port de l’Estartit.
En el seu moment la Associació de
Naturalistes de Girona (A N G), va
demanar que s’avalués l’impacte
ambiental. En la publicació nº90 de
Emporion, Albert LLausàs i Pascual ja parlava de irregularitats en
l’ampliació del port.
No serà que aquesta nova construcció
fa que tots els sediments procedents
del Nord, en lloc de dipositar-se a la
platja de Pals, es dipositin a Sa Riera?
També he sentit diversos comentaris
sobre aquesta possible causa-efecte, a
persones que pels seus coneixements,
mereixen el meu respecte.
Aquí ho deixo.

col·laboracions

15

Al voltant des fogons. De la Casa Gran a Can Selva
Pere Rodríguez i Darnés
En el decurs d’un bon àpat casolà, en una
taula envoltats de familiars i bons amics,
les converses que afloren acostumen a ser,
d’inici, de lloança al gustós menjar que sa
mestressa de casa ha preparat i que és de
justícia fer-ho, per tot seguit avançar en
converses farcides d’anècdotes, comentaris i històries de personatges destacats pel
seu especial tarannà i el que calgui... tot el
que a la fi ens fa passar una bona estona,
evadint-nos de temes que ben segur ens
amargarien l’àpat.

recollint tot cofoi el tortell i amb aquella
il·lusió d’adolescent. És encisador, no
sols pel fet en sí, sinó per aquest mantenir viva la flama de la il·lusió d’aquesta
tradició tan arrelada de sempre en aquesta
contrada empordanesa. Vaig demanar-li a
en Dito fes una fotografia del moment de
la recollida del tortell, per immortalitzarlo. I així ho va fer i me la va passar, com
podreu apreciar. Val a dir que en Ricardo,

de massapà i decoració de fruita confitada, i el regalen els padrins als fillols. És
típic a Catalunya, i més concretament a
les comarques d’Osona, Alt Empordà,
Baix Empordà, Garrotxa, Gironès, Pla de
l’Estany, la Selva i a l’Alt Maresme, és a
dir, a les comarques del Bisbat de Girona que, pel que es diu, aquí neix aquesta
tradició d’arrel cristiana. És poc coneguda en altres comarques catalanes, doncs

Aquest any, en un dinar que vàrem celebrar el diumenge abans de Rams, al fer-se
menció d’aquesta diada, des de la taula es
va recordar tot fent conya, “Ricardo, no
t’oblidis d’anar a recollir el tortell a casa
ta padrina, na Glòria” “Pas m’oblidaré!
Ja ho estic esperant”, fora la immediata
resposta. Recordo d’altres anys aquest fet,
però fou llavors quan em vaig adonar, en
aquell moment, de la importància de mantenir per sempre vives
aquestes tradicions. Vaig pensar, “Fixa’t,
en Ricardo a aquestes alçades, passats
els 81, rep encara el tortell de Rams, i
de mans de la seva padrina, sa germana
Glòria, ja camí dels 91”. Any rere any

com a bon fillol, no es deixa perdre el tortell per res del món.
El tortell de Rams, similar al de Reis, pot
ser farcit i decorat amb ingredients diversos, si bé el més habitual és amb farciment

s’estila més regalar la mona el dia de Pasqua. Segons la tradició, el padrí regalava
el tortell de Rams al seu fillol o fillola i
la padrina regalava la palma i les sabates,
tot i què, com m’explicava na Glòria, tant

padrí com padrina regalaven el tortell, i
fins i tot un fillol es podia trobar amb dos
tortells. La tradició de regalar les sabates i
la palma (a les noies) o el palmó (als nois)
es va perdent. En algunes cases, al fer-se
la mainada gran, s’ha deixat d’oferir el
tortell i s’estimen més obsequiar amb diners. Cal pensar, com em deia na Glòria,
que també es troba que hi ha qui deixa de
fer l’obsequi en funció de l’edat del fillol
o fillola.
No a casa d’ella, doncs, pel que vaig interpretar, per na Glòria és festa gran aquesta
diada de Rams. En Ricardo recull el tortell de sa padrina i germana, de la mateixa
padrina i àvia el recull la Maria, filla d’en
Ramón i s’afegeix la Carme, filla d’en
Ricardo, que es va quedar sense padrina
al morir la seua àvia, mare d’en Ricardo
i na Glòria, i llavors na Glòria es va fer
càrrec del padrinatge. I no acaba aquí la
festa, si no que pel matí, quan es troben
tots recollint els tortells i acompanyats de
la mainada de la família, enceten un altre
tortell que na Glòria ha comprat de més i
que mengen tots plegats prenent al mateix
temps, com no, una copa de cava. Ja us
ho dic, festa complerta. I que perduri per
sempre, que no es perdi pas la tradició.

El nostre municipi.
La riquesa forestal de les muntanyes de Begur.
Ponç Feliu
El pi com a arbre, encara que no és autòcton del nostre país, ha representat
sempre per la nostra regió un gran patrimoni cultural; els romans, al colonitzar
la Mediterrània, fent us d’un bon criteri,
l’introduïren a la península.
Al nostre municipi tenim varis testimonis de les diferents campanyes utilitzades per la repoblació del bosc, amb
l’arbre del pi com a base.
En principi, omplint el buit que la desaparició de la vinya va provocar a raó
de la greu catàstrofe de la fil·loxera
arribada a finals segle XIX, deixant les
muntanyes completament nues de vegetació.
Seguidament, i com a gran problema
per cobrir tot l’espai desèrtic que les
dunes de sorra provinents del golf de
Roses creaven desertitzant gran part del
nostre municipi, va obligar la recerca de una bona solució provinent d’un
plantejament molt estudiat i ambiciós.
Precisament, tota aquella franja desèrtica anomenada <les dunes de Begur >,
va quedar afavorida, transformant-se
amb el temps en una vegetació boscosa
que, a base de la plantació dels pins, va
canviar el nostre municipi, transformant
aquella gran extensió de terreny desèrtic.

Sempre, la protecció a la natura i particularment als arbres, a adquirit un
nivell màxim que els humans l’hem
respectat religiosament, i aquesta natura ens recorda que cada vegada que respirem, part de l’oxigen que consumim,
el rebem com a obsequi generós produït
per les plantes
Cada any podem recordar que el 30
d’abril de 1889, Rafael Puig i Valls fundà la “Festa de l’arbre”, que celebrem
amb goig. A Begur a arrelat fortament la
celebració d’aquesta festa, implicant-hi
a la jovenalla per accentuar la il·lusió a
aquesta bona costum.
Sorprèn des de fa poc temps, que les
lleis permeten dins un nivell clarament
excessiu, destruir una gran majoria dels
boscs que la natura ens ha obsequiat
com a regal suprem. Haurem de tenir
present, que es pot haver obligat a alguns posseïdors de pinedes, a un aclariment tant ferotge, que ningú pot comprendre la passiva actitud dels mateixos
propietaris; asseguraria que la influencia d’aquesta actitud es per interpretar
una possible norma, al confondre-la
amb una llei imposada que provoqués
una obligació.
Una altre influència espifiada es la
transformació dels arbres amb una

quantitat de “biomassa”, que si bé és
una minsa recompensa del valor actiu,
no es pot arribar a equiparar en cap
manera amb el seu valor real com a arbre o ser viu. Actualment les costums,
les normes i les lleis han canviat tant,
que molts dels conceptes protectors de
la natura, podria dir-se que han quedat
invalidats.
La tafaneria m’ha portat a voler comprovar l’edat d’un d’aquells pins tallats, acudint al sistema tradicional de
contar els cercles anuals de creixement.
He comptabilitzat setanta-tres cercles o
anys de vida que havia superat aquell
pi, temps suficient per haver acumulat
moltes vivències dins la seva completa
vida.
Per arrodonir tot aquest cúmul de malediccions, i accentuar la mala astrugància, l’atzar ens ha obsequiat amb una
plaga que ataca els pins, aconseguint
la seva mort. El seu nom es TOMICUS
ESTRUEN i practica una forma molt
destructiva. No tinc referència de la
seva vida, forma i grandària, tot i haver consultat a diferents mitjans amb
coneixements superiors. Segons la observació que he practicat, és fàcil que
sigui un escarabat de petit volum que
s’alimenta dels nous brots tendres dels

pins Aquests nous brots de uns 20 centímetres queden coronats, perdent part
de la seva saba i no permetent que el pi
creixi, arribant a l’esgotament i aconseguint que aquest arbre mori.
Arribat aquí, seria per desitjar que la
consciència de tots obligués a canviar
de actituds.
Com a cloenda, recitaré aquella frase
que vol justificar en certa forma la personalitat humana, accentuant la grandesa de protegir la natura. < Per ésser
un ser humà complert, s’ha de tenir un
fill, haver escrit un llibre, i plantat un
arbre>.
laga del l’escarabat que
perjudica el pi pinyer, TOMICUS ESTRUEN.
L’altre dia vaig ensopegar amb el nom
<Tomicus Destruens>, que en menys
complicació l’hauria pogut llegir així:
<escarabat que ataca i mata els pins>.
.
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PROGRAMA D’ACTIVITATS CLUB NÀUTIC SA RIERA 2017
Seguint amb el seu tarannà i d’acord
amb les finalitats emmarcades en els
seus Estatuts, el Club Nàutic Sa Riera
obre de nou les seves instal·lacions en
inaugurar-se el període estiuenc i posant a disposició de socis, amics, veïns
de Begur, estiuejants... el programa
d’activitats d’enguany, desitjant que
se’n pugui gaudir d’ell. El trobareu
tot seguit i podreu observar l’amplitud
d’activitats a desenvolupar a fi de tenir
un estiu complert i en el qual a més
de les pròpies activitats nàutiques,
se’n inclouen també de tipus cultural
i benèfic, com ja és habitual.

JUNY
DIA 1:
APERTURA OFICIAL
INSTAL·LACIONS I SERVEI DEL
CLUB.

Cal destacar sens dubte l’Escola de
Vela, que any rere any s’ha anat consolidant i ofereix una opció a la mainada per conèixer i estimar el mar.
Enguany el concurs fotogràfic serà en
format digital a fi de facilitar la tasca
als participants.

DIA 12:
OBERT PER INSCRIPCIONS ESCOLA
DE VELA A PARTIR DE LA DATA.
CURSOS DE VELA DEL

Compartirem el goig de celebrar la
festa de la Mare de Déu del Carme amb l’Associació de Veïns de Sa
Tuna. Una nova edició del “Glop per
la Vida” a benefici de la Fundació Oncolliga de Begur. Sense oblidar les
jornades de pesca al curricà I pesca infantil, la cantada d’havaneres i la Fira
d’Indians.

DIA 3:
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
DE SOCIS (A LES 10 HORES).
DIA 11:
COL·LABORACIÓ AMB
L’ORGANITZACIÓ DE LA MARNATON.

3 DE JULIOL AL 25 D’AGOST.
CONSULTEU A SECRETARIA CLUB
(TEL. 972 622 387).
JULIOL - DIA 8:
1a JORNADA DE PESCA AL CURRICÀ (DE 18:00 A 21:00 HORES).
DIA 9:
TERMINI ADMISSIÓ OBRES V
CONCURS FOTOGRÀFIC “EL MAR I
BEGUR”.

Trobareu més detalls i programes a la
web del Club www.cnsariera.com. Esperem la vostra participació.

DIA 15:
2a JORNADA DE PESCA AL CURRICÀ (DE 18:00 A 21:00 HORES).

MAIG
DIA 10:
CONVOCATÒRIA V CONCURS
FOTOGRAFIES “EL MAR I BEGUR”.

DIA 16:
CELEBRACIÓ FESTIVITAT DE
LA MARE DE DÉU DEL CARME (S’INDICARÀ HORA).
COL·LABORACIÓ AMB
L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SA
TUNA I CLUB MARÍTIM SA TUNA.

DEL 17 AL 23:
EXPOSICIÓ DELS DIBUIXOS PER
CARTELL DE LA FESTA MAJOR 2017
DE SA RIERA, ORGANITZAT PER
L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SA
RIERA.
DIA 22:
SOPAR SOCIAL (A LES 21:00 HORES). ENTREGA DE PREMIS DEL
CONCURS FOTOGRÀFIC.
DIA 23:
“UN GLOP PER LA VIDA”. TASTET A
BENEFICI DE LA FUNDACIÒ ONCOLLIGA DE GIRONA,
DELEGACIÓ DE BEGUR. AMB LA
COL·LABORACIÓ DEL GRUP TEATRAL “ES QUINZE”.
DIA 23:
EXPOSICIÓ VIRTUAL DE LES FOTOGRAFIES DEL CONCURS FOTOGRÀFIC A PARTIR DE LA DATA A LA
WEB DEL CLUB.
DIA 29:
JORNADA DE PESCA INFANTIL (DE
10:00 A 13:00 HORES).
SENSE DATA (A DECIDIR) EXPOSICIONS, CONFERÈNCIES, XERRADES DE PESCA...
AGOST:
DEL 1 AL 6 DATA A DECIDIR. CONCURS OBERT DE BRIDGE (DE 17:00
A 21:00 HORES).
PREMIS PER A TOTS
ELS CONCURSANTS.
DEL 4 AL 6
COL·LABORACIÓ AMB
L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SA
RIERA AMB L’ORGANITZACIÓ
D’ACTIVITATS DE LA FESTA MA-

JOR DE SA RIERA.
DIA 5
3a JORNADA DE PESCA AL CURRICÀ (DE 18:00 A 21:00 HORES).
DIA 11
CANTADA D’HAVANERES AMB
EL GRUP “PORT BO”.
ACOMPANYEM-LOS TOT PRENENT EL TRADICIONAL CREMAT.
DIA 12
4a JORNADA I ÚLTIMA DE
PESCA AL CURRICÀ (DE 18:00 A
21:00 HORES).
DIA 20
ENTREGA DE PREMIS DE LES
JORNADES DE PESCA INFANTIL
I CURRICÀ (13:00 HORES).
DEL 21 AL 27
EXPOSICIÓ DELS DIBUIXOS
DEL CONCURS DE LA SAMARRETA DE SA RIERA,
ORGANITZAT PER
L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SA
RIERA.
SENSE DATA (A DECIDIR)
EXPOSICIONS, CONFERÈNCIES,
XERRADES DE PESCA...
SETEMBRE
DIES 8, 9 i 10
FIRA DELS INDIANS. ARRIBADA
DELS INDIANS A LA PLATJA DE
SA RIERA.
DIA 30
ONCOTRAIL. AVITUALLAMENT
AL LOCAL SOCIAL DEL CLUB.
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Col.locació de noves bústies

Cittaslow
L’alcalde va visitar els alumnes de cicle superior del CEIP Dr. Arruga
per explicar-los que representa viure en un Cittàslow.

Després de les gestions fetes amb
la direcció de Correus de Girona, i
amb l’intenció de donar un millor
servei, es podran col·locar apartats
de correus a les entrades de diferents urbanitzacions.

Foto: Ajuntament de Begur

Qui estigui interessat/da s’ha de
posar en contacte amb alcaldia a
través de correu electrònic a alcaldia@begur.cat, o trucant al 972 62
40 20.

Fira Delegacions
El 24, 25 i 26 de març, juntament amb la visita de diferents delegacions
de membres de Cittaslow d’arreu del món, vam tenir una fira on les delegacions de la Xarxa Estatal de Balmaseda, Morella i Begues van presentar-nos la seva oferta turística. El dissabte 24 al migdia vam degustar
el “Puchero Balmasedano”, i a la tarda vam gaudir d’algunes mostres
catalanes, com un ball de gegants amb els Geganters de la Bisbal i mitja
ballada de sardanes amb la Cobla Principal de l’Escala.

Degustació de “Puchero Balmasedano”

Fotos: Maties Carreras

La geganta Rigoberta de la Bisbal

Sardanes a la Plaça de la Vila amb la Principal de l’Escala

Begur - Dakar
Aquest passat desembre tres de Begur, en Joan, en Sergi i en Marc varen
fer realitat una idea que portaven al cap des de feia molt temps. Als tres
ens uneix una bona amistat i la nostra passió per tot el que cremi benzina
i porti motor.
En una trobada de cotxes 4x4, ja fa tres anys, ens vam assabentar d’una
excursió-aventura que organitzaven un grup de portuguesos, i que rememora els recorreguts de les històriques pistes del Ralli Paris-Dakar. “
Doncs aquí hi hem d’anar” vam dir. Després de dos anys de preparació,
aquest any hem fet realitat aquesta aventura;
La SAHARA DESERT CHALLENGE, es tracta de fer el recorregut amb
moto o cotxe, durant 15 dies, de Coruche, Portugal, fins el mític llac Rosa
de Senegal. Hem fet 15 etapes on la convivència és el més important, no
de fer el ralli, que també, però l’experiència, la solidaritat i l’humanisme
pel continent Àfrica. Érem un grup molt nombrós, unes 120 persones, 35
motos i uns 45 cotxes de Portugal, Itàlia, Espanya i Catalunya.
L’experiència ha estat brutal, Humanament, mecànicament i
d’aprenentatge, perquè hem après i viscut les diferents cultures d’Àfrica,
des del nord del Magreb, passant per la terra dels Berbers, el Sàhara,
la sorrencosa Mauritània amb el seu Islam, per acabar al Senegal on el
color verd ho envaeix tot.
En total em fet uns 6800kms amb la nostra amb la nostra “Fragoneta”
una Renault Traffic de mes de 25 anys que ens ha portat per terra i asfalt
sense cap tipus de problema, ni un “reventón” tot una campiona. Aquesta
màquina “devora quilometres” ens la va regalar el nostre company Joan
Carles Garcia del càmping El Maset, per cert gracies Rau, i després que
en Joan poses les seves mans màgiques en ella, ens porta sense problema a Dakar. Allà la donarem a una ONG Fundació Xevi; de la Bisbal
d’Empordà que treballa a la zona, concretament al sud de Senegal, a
Casamance. La nostra maquina s’ha convertit en una ambulància i nosaltres, després de 20 dies molt intensos vamtornar amb avió a Begur,
amb els nostres.
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futbol
MIC

Fotos: Ajuntament de Begur

EL 12 d’abril l’equip aleví de futbol 11 de la Fundació Esportiva Begur va encetar la participació en el torneig internacional
de Futbol Mediterranean International CUP (MIC) d’enguany. En aquest torneig hi ha participat més de 280 equips de 42
països.

Catalans pel món
governamentals i privades, el destí i
el meu esforç personal per superar-me
m’ha donat la gran oportunitat de canviar de nou la meva trajectòria personal i professional cap al Marroc a la
“FCBEscola Casablanca”.

Pol Corpas Cuatrecasas
Després d’una estada de tres mesos
a Guangzhou, a la Xina, com a entrenador a la “BartSport Academy” i professor de vàries escoles

L’experiència a Casablanca va començar el 27 de Març. El dia que
vaig arribar les meves sensacions eren
amb un cert punt de nostàlgia ja que
era la segona vegada que per motius
laborals tornava a l’Àfrica, i després
d’estar durant un any vivint a la República Democràtica del Congo em va
quedar el “mal d’Àfrica” que es diu
que és la necessitat de tornar-hi, i amb
il·lusió, així ha estat.
El mateix dia que vaig arribar vaig
conèixer l’equip d’entrenadors que
m’acompanyarien en el meu dia a dia,

especialment en Pau, que és amb qui
actualment comparteixo pis. En aquell
moment em vaig sentir molt familiaritzat, doncs tots ells eren catalans.
També vaig tindre el plaer de conèixer
a en Gerard Pijoan, director de la
FCBEscola Casablanca, qui em va fer
la formació pertinent de la metodologia i em va explicar el funcionament
de l’escola. Actualment el meu treball es basa en acomplir les sessions
d’entrenament a la FCBEscola Casablanca, com també a l’escola George
Washington Academy amb alumnes
de diferents edats. Els entrenaments
es realitzen de dimarts a dissabte, sent
el diumenge el dia de torneig intern
i el dilluns el nostre dia de descans.
Normalment fem un entrenament per
dia, exceptuant dies puntuals on en
fem dos, tres, o fins i tot algun dissabte que en fem quatre.

Com a experiència i conclusió de
tot plegat, faig un feedback molt
positiu on no em falten les ganes
d’aprendre i seguir amb la passió
per la meva feina, però també cal
dir que un cop decideixes marxar
de teu país, no tot és camí fàcil, ja
que sempre tens en ment tot el que
“deixes”, especialment la família,
els amics, com en Jordi Freixa, que
he tingut la sort de poder compartir moltes hores amb ell i qui m’ha
ensenyat molt, i per acabar, la xicota, la Paula, que m’acompanya
en aquesta aventura, on va estar a
Xina durant un mes i en poques setmanes també vindrà a Casablanca.
Fa dos anys que vaig agafar les
maletes perseguint el meu somni;
perseguir la pilota.
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El nostre projecte: Tradicions catalanes
S’acosta final de curs i estem acabant de treballar el nostre projecte interdisciplinari.
Hem après moltes coses de les tradicions catalanes: festes, menjars típics, jocs tradicionals, balls, cançons,... Ho hem treballat conjuntament tots els alumnes de l’escola, barrejant-nos i fent grups de treball de diferents edats.
Com a cloenda el darrer dia de curs, celebrarem la Festa Major de l’Escola L’Olivar Vell i a més d’altres activitats, inaugurarem els tres capgrossos que
entre tots hem fet, un català, una catalana i un dimoni. A la festa de fi de curs els batejarem.
Estem contents de com ens han quedat i esperem que els tinguem per molts anys.

Exposició tallers de labors
a Begur i Esclanyà

Begur en Flor
El passat cap de setmana del 6 de
maig Begur es va omplir de flors i
música per tercera vegada.

El passat 23 de maig es va inaugurar a la Sala d’Exposicions Municipal
de les Escoles Velles l’exposició dels tallers de pintura artística i labors
de Begur, que va durar fins el 27 de maig.

Fotos: Ajuntament de Begur

A Esclanyà es va inaugurar l’exposició de labors i patchwork el 15 de
juny al local polivalent. L’exposició es va allargar fins el dissabte 17 de
juny.

Fotos: Ajuntament de Begur

L’associació de comerç i turisme
de Begur, amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Begur i del
habitants del poble, va organitzar aquest cap de setmana ple
d’activitats de diversa índole. Begur va poder gaudir de els activitats musicals, culturals i artístiques
que es van organitzar, sempre rodejats de flors.
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entrevista

Laura Vaqué,
10 anys treballant a l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Begur
Rosa Vilà i Pere Molina

Com tenim la borsa de treball per
aquest estiu?
Aquest any, sobretot a partir de setmana santa s’ha obtingut un gran nombre
d’ofertes de feina del sector turístic com
cambrer/a, ajudant/a de cuina, recepcionista, administratiu/va, manteniment, xofer, vigilant/a zona blava, entre altres.
S’ha observat que els requisits més
sol·licitats a la gran majoria de les ofertes de feina eren per a persones amb coneixement d’idiomes com són el francès i
l’anglès, experiència i sobretot documentació que acredités la finalització d’estudis
superiors.

Una dècada ja a Promoció Econòmica?
Si! El temps passa volant! Realment fa
10 anys, però com que l’àrea és tant dinàmica em dóna la sensació que no fa tants
anys que hi treballo.
Explica’m com ha evolucionat l’àrea en
aquests 10 anys.
El fet més destacable és que vàrem crear
l’àrea de zero, en aquells moments només
hi havia l’oficina de turisme i es va creure
la necessitat d’ampliar-la i oferir nous serveis.
Em pots explicar quins són?
Són per exemple la gestió del mercat
setmanal, l’organització de diferents fires com la fira de la castanyera, activitats de Nadal, fires artesanes Begur de
nit i l’organització d’una part de la Fira
d’Indians.
Per altra banda, també ens ocupem de
la gestió dels debats d’economia dirigit
al sector econòmic local, de la borsa de
treball i l’organització de cursos de formació.
Posem que sóc un restaurant que necessito cambrers, et vinc a veure a tu?
Efectivament des de l’àrea de promoció
econòmica gestionem la Borsa de Treball i tal com em preguntes, són moltes
les empreses locals que quan comencen la
temporada es posen en contacta amb nosaltres per tal de cobrir les seves ofertes
laborals.

La tendència és que l’augment de la contractació fa que la gent desocupada a
l’estiu sigui residual, assolint els nivells
d’atur com l’any 2008. Les dades són optimistes si les comparem amb els últims
anys.
Recomanaries que el jovent es formés
al màxim?
Evidentment! Actualment la majoria de
les persones inscrites a la borsa estan treballant i podem constatar que les persones més formades són les persones que
s’insereixen al mercat de treball amb més
facilitat.
Des de l’àrea també organitzem algunes
formacions segons la demanda del mercat
com per exemple: ajudant/a de cambrer,
manipulació d’aliments, etc.
Aprofito per fer una crida a totes les persones, especialment als joves, que s’apuntin
a la borsa i es formin al màxim.
A nivell econòmic-turístic existeix
una polèmica referent als lloguer
d’habitatges per a turistes. Afecta això
a Begur i concretament a la teva àrea?
Si que existeix a Begur també la polèmica
amb els habitatges que es lloguen a turistes i no estant donats d’alta, com a totes
les destinacions turístiques.
Això dóna una mala imatge a Begur i es
per això que el mes d’abril es va organitzar una conferència amb l’Associació
d’Apartaments Turístics de Girona per
explicar en què consisteix donar-te d’alta
a la Generalitat de Catalunya i tots els requisits que has de complir. Nosaltres informem a tots els propietaris que tinguin

dubtes dels passos a seguir. A més a més,
a la web de l’Ajuntament hi ha publicada
tota la informació en referència als habitatges d’ús turístics.
En són molts els legalitzats?
Des del mes d’abril fins avui s’han donat d’alta 42 habitatges d’ús turístic. En
aquests moments a Begur hi ha 1.085 habitatges d’ús turístics donats d’alta a la
Generalitat de Catalunya.
Passejant pel poble veig que tot està
apunt per la temporada turística. He
vist novetats pel carrer, què ha canviat?
S’ha ampliat l’oferta econòmica de Begur amb més bars/restaurants i botigues.
Aquests establiments s’estan remodelant
segurament també fruit de l’elaboració de
la nova ordenança per millorar la qualitat
de l’oferta al centre comercial-històric del
poble.

com són la fira artesania de Setmana Santa, fira del mar, fira artesania de la Festa
Major de Sant Pere, fira artesania de la
Festa Major de Santa Reparada, la fira de
la castanyera i les activitats de Nadal. I
durant l’estiu organitzem la fira artesania
dels dimarts, fira pintura i Begur de nit els
divendres i la fira artesania dels diumenges. I no em puc deixar la Fira d’Indians!
L’objectiu de cada fira és que estigui formada per parades amb encant, on el producte que s’ofereix sigui del tot artesà i
únic. D’aquesta manera, donem un valor
especial a les nostres fires, on oferim al
visitant un punt de passeig al centre del
poble amb una oferta variada de productes i creacions úniques.

Una nova ordenança?
Si, fa un temps, es va encarregar a una empresa professional del sector que portés a
terme un estudi que analitzés l’ocupació
de la via pública local, tant pel què fa a les
terrasses dels bars i restaurants com dels
establiments comercials. Aquest estudi
proposava a grans trets la realització d’un
gir de la imatge del centre històric. Fruit
d’això s’està treballant amb una nova ordenança per dur a terme aquest gir.

Quina de totes aquestes fires que has
mencionat, és la fira que et fa més
il·lusió preparar?
Cada fira té la seva característica especial, però la fira de la castanyera és una
fira que vàrem crear per organitzar una
activitat fora de la temporada d’estiu i
alhora mantenint les tradicions catalanes.
Aquesta fira està totalment enfocada a un
públic infantil i familiar amb referències
de la tardor. De totes maneres, també haig
de dir que la Fira d’Indians és una fira
molt especial que cada any treballem amb
molta il·lusió i que intentem millorar any
rere any.

I quines són les novetats que aportarà
la nova ordenança?
Les diferències pel què fa als bars i restaurants són molt visuals perquè hauràs
vist que han delimitat la seva terrassa amb
jardineres o altres elements decoratius i
s’ha canviat també el mobiliari de taules
i cadires.

La Fira d’Indians és la fira més gran
que organitzes. Porta molta feina una
fira com aquesta?
L’organització de la Fira d’Indians és a
través de l’Equip Indià format per diferents àrees de l’Ajuntament. Cada responsable executa la seva part juntament amb
les diferents associacions del municipi.

Per altra banda, els establiments comercials només podran exposar a l’exterior
elements decoratius de reclam, prohibint
la venda al carrer.

Per part meva, començo a treballar amb la
fira a partir del mes de febrer preparant les
instàncies de les parades i posteriorment,
la selecció d’aquestes. Així com buscant
tallers relacionats amb la temàtica de la
fira tant per a la mainada com per adults,
logística de gots que s’han d’utilitzar,
contractació de músics i un llarg etcètera.

A Begur contínuament s’organitzen actes. En sou els responsables?
D’una part si, tot i que hi ha molts altres
actes organitzats per les diferents Associacions de Begur.
La gran majoria de les fires que gestionem
es celebren fora de la temporada d’estiu

Continuem treballant durant els dies de la
fira i finalment un cop passada la fira es fa
una valoració de com ha anat i les millores a realitzar per la següent edició.

