
Dossier: l’arribada dels indians

La XIV Fira d’Indians tornava a recordar la intensa
relació que hi va haver entre Cuba i Begur. Una de
les novetats va ser la Jornada d’Arxius sobre
documentació indiana, que va reunir nombrosos
experts en recerca.
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El 91 per cent de les persones que van
votar a Begur i Esclanyà l’1 d’octubre
van dir ‘Sí’ a la independència

Els begurencs viuen el procés de defensa
de la democràcia amb intensitat i esperit
lluitador
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Sigues curiós
Sumari

linda que es troba a l’entrada de l’estanc del
carrer Sant Pere. Hi ha la inscripció: “Als 29
mars 1781 Josep Julià”. A l’arxiu tenim docu-
ments que citen, per les mateixes dates, un

tal Josep Julià, que és mestre de cases. La seva dona
era Reparada Rubau, i el seu fill es deia Joan i també
era mestre de cases. 
A l’avinguda Onze de setembre hi ha una altra casa
amb una llinda també amb el nom de Josep Julià.
En aquest darrer cas, però, data de 1776 i té la ins-
cripció “Josephus Julià domo factor me, confecit.
Anno 1776”
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Els conceptes i les opinions sostinguts en
els articles signats que apareixen a Es Pe-
drís Llarg no representen necessàriament
l’opinió d’aquesta revista.

Recordem que les pàgines d’Es Pedrís Llarg
són obertes a tothom. Qualsevol persona
que vulgui emetre la seva opinió o col·la-
borar en la revista ha de lliurar els origi-
nals a la redacció, fent-hi constar les seves
dades personals i el seu telèfon, sense que
això comporti cap compromís de publica-
ció 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’ar-
xiu de l’Ajuntament de Begur. Per deixar
de rebre informació, només cal que ho di-
gueu a la secció de Registre d’entrada i in-
formació de l’Ajuntament o envieu un
correu electrònic a la nostra bústia: cul-
tura@begur.cat.

Telèfons serveis públics

Ajuntament de Begur
Pl. de l’Església, 8
17255 BEGUR
Telèfon 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
C/ Bonaventura Carreras, 11
(Escoles Velles)
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 / Assis-
tent 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: policialo-
cal@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’Es-
clanyà
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

Aigües de Catalunya
Telèfon: 972 623 430 (Oficina); 
900 194 998 (Avaries)
Web: 
www.aiguesdecatalunya.com
E-mail: oficinavirtual@aigues-
decatalunya.com

Begur:
Horari: De dilluns a divendres
(menys dimarts),
de 9h a 13:30h
Av. Onze de setembre S/N 

Galeries Casa Gran
17255 Begur
Esclanyà:
Horari: Dimarts de 
9h a 13:30h
Centre Polivalent
17213 Esclanyà

2

3

4-5

6-7

8-12

13

14

15

16

L

Col·labora

especial begur:Layout 3  18/10/17  15:34  Página 2



ALCALDIA 3

’1 d’octubre, i els dies anteriors i posteriors, vaig viure
amb satisfacció i el cor ple d’agraïment la participació pa-
cífica, cívica i democràtica dels ciutadans de Begur i Es-
clanyà que, més enllà dels anhels d’independència, es

van unir en defensa de la llibertat d’expressió i del dret a decidir
sobre el seu futur com a poble.

Han estat dies durs per als catalans i catalanes, dies durant els
quals malauradament hem hagut de recordar, sovint descon-
certats, la necessitat de defensar uns drets que ens havien costat
molt d’obtenir i que ja crèiem nostres. 

Els moments que vam viure durant la jornada de celebració del
referèndum no els oblidarem mai. Jo, almenys, no oblidaré l’ac-
titud valenta de tots els voluntaris que vau fer possible que hi
haguessin urnes, paperetes i taules electorals en el nostre muni-
cipi, i de tots aquells i aquelles que, amb tenacitat i esforç, vau
estar al peu del canó durant hores i hores per preservar els espais
de votació, i evitar així la possibilitat que fossin clausurats. Però
també vull destacar la participació de tots els ciutadans i ciuta-
danes del municipi que, malgrat les amenaces repressores que
planaven sobre tots nosaltres, vau voler exercir el vostre dret fo-
namental, el de tots, a votar de manera democràtica. 

Veure la mobilització del nostre poble, reflex del que va passar
en la majoria d’indrets de Catalunya, i la implicació de sectors i
pensaments diferents en pro d’una mateixa idea, exercir un dret
inalienable, em va fer posar la pell de gallina i em vaig sentir to-
talment orgullós de ser alcalde d’aquest municipi.

Vam patir molts moments de nervis i de corredisses al llarg de
tota la jornada, perquè no ens les teníem totes i les forces re-
pressores podien arribar en qualsevol moment. Finalment, vam
poder votar i el recompte va mostrar una clara disposició dels
nostres veïns i veïnes a la proclamació de la República catalana.
Un moment històric que haurem d’explicar amb intensitat i rigor
a les noves generacions.

M’agradaria fer una declaració de suport a tots els pobles veïns
que sí que van patir directament la repressió policial. Tots ells
van ser un exemple de força i dignitat davant l’actuació d’un
estat intransigent, reaccionari i enfonsat en la seva pròpia misè-
ria antidemocràtica.

Reitero els agraïments a tots els que us vau implicar, i també als
que no ho vau fer, però, ben segur, esteu plenament en desacord
amb l’escenari vergonyós que ens obliga a viure l’Estat espanyol.

Ens queda encara molta feina a fer. Això no s’ha acabat. Us en-
coratjo a no perdre l’entusiasme i l’entrega que heu demostrat.
Junts ho aconseguirem!

Joan Manel Loureiro Vall - Alcalde de Begur

El coratge de tot un poble

L

Aquest Es Pedrís Llarg és un número especial, fora de la periodi-
citat habitual, amb alguns continguts diferents dels d’altres nú-
meros programats durant l’any (no hi ha les planes de
col·laboradors ni l’entrevista a la contraportada). Hem volgut fer
aquesta publicació especial per donar informació el més pròxima
possible sobre els esdeveniments relacionats amb l’1 d’octubre.
Entre la data de tancament d'aquesta edició i la de sortida al
carrer, s'hauran produït més esdeveniments relacionats amb el

procés sobiranista, que no han pogut ser publicats en aquest Es
Pedrís Llarg. Hi hem inclòs també altres informacions que ja te-
níem disponibles, com el dossier sobre la XIV Fira d’Indians, per-
què si esperéssim a incloure-les en el següent Es Pedrís Llarg
programat (sortirà publicat al gener, passades les festes de Nadal),
quedarien massa desfasades en el temps. El següent número de
la revista ja oferirà els espais habituals de col·laboradors i entre-
vista. Agraïm la vostra comprensió.
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4 BEGUR PER LA DEMOCRÀCIA!

n total de 1.443 de les 1.583 persones de Begur i
Esclanyà que van participar l’1 d’octubre en el re-
ferèndum per la independència de Catalunya
(91,15 per cent) van votar ‘Si’ a la constitució d’un

estat propi. Els 140 vots restants es van repartir entre 94
‘no’, 38 vots en blanc i 8 nuls. Els ciutadans de Begur i Es-
clanyà van poder votar amb tranquil·litat, malgrat que al
llarg de la jornada es van produir alguns moments de ner-
vis, cada vegada que arribaven notícies –sovint poc clares-
sobre la possible arribada de la Guàrdia Civil, que tenia or-
dres d’impedir les votacions i endur-se les urnes. Les taules
electorals estaven situades al local de l’Associació Gent Gran
de Begur, les Escoles Velles i el local polivalent d’Esclanyà.

Centenars de ciutadans van participar, els dies anteriors i pos-
teriors a la votació, en les manifestacions a favor de la cele-
bració del referèndum, en defensa dels drets civils, i com a
protesta per l’actuació violenta de la Guàrdia Civil en diver-
sos punts electorals de Catalunya. Les concentracions eren
convocades per l’Ajuntament i per l’Assemblea Nacional Ca-
talana (ANC). El 3 d’octubre, l’Ajuntament es va sumar a la
vaga general convocada per protestar contra la vulneració
dels drets i llibertats dels ciutadans comesa l’1 d’octubre.

El poble viu amb intensitat i esperit lluitador el procés sobiranista en el qual està immers el país.

Begur va dir ‘Sí’ a la independència i a la defensa de la democràcia

U
Begurencs, al davant  de l’Ajuntament, després de conèixer el resultat 

a favor de la independència. Foto: Mati Carreras

Ciutadans de Begur, a la taula electoral de les Escoles Velles, esperant el seu torn per votar. 
Foto: Mati Carreras

L’alcalde, Joan Loureiro, i el regidor Martí Aldrich, anunciant  a la població els 
resultats del referèndum a Begur i Esclanyà. Foto: Mati Carreras

Concentració de votants, esperant l’obertura de la taula 
de les Escoles Velles. Foto: Mati Carreras
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5BEGUR PER LA DEMOCRÀCIA!

Els arxius catalans recullen imatges i material divers sobre el procés

an estat moltes les imatges que aquests dies s’han pogut
veure a les xarxes socials, als diaris i les televisions d’a-
rreu del país relacionades amb el procés ciutadà que viu
Catalunya. Els arxius catalans recullen documents de

tot tipus (cartells, fotografies, vídeos) favorables o no al procés,
per tal de documentar tots els esdeveniments que tenen lloc, a
fi i efecte de deixar prova fidedigna i autèntica dels fets, com a
memòria històrica i per garantir que la ciutadania rebi en tot mo-
ment informació certa i de qualitat. 

En el cas de Begur, tots aquells que estigueu interessats a col·la-
borar us podeu posar en contacte amb l'Arxiu Municipal, als te-
lèfons 972 624020 / 972 624305, o a l’adreça electrònica
arxiumunicipal@begur.cat

H

Concentració de ciutadans de Begur el 24 de setembre, 
durant la Marató per la Democràcia. Foto: Ajuntament

Representants dels grups municipals, adreçant-se a la 
població, durant la concentració del 2 d’octubre. Foto: Ajuntament

Una gran estelada, presidint el poble des del campanar 
de l’església. Foto: Ajuntament 

Un grup de votants va rebre els Mossos d’Esquadra amb 
aplaudiments, a les Escoles Velles. Foto: Mati Carreras

Concentrats, amb motiu de la Marató per la Democràcia, 
davant la seu de l’Ajuntament. Foto: Ajuntament

'Proclames reclamant la llibertat de vot penjades a l'entrada de l'Ajuntament, du-
rant la Marató per la Democràcia'. Foto: Ajuntament

Crida dels arxius de Catalunya per a la recollida de material del procés.
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GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS6

Grup Municipal Junts x Begur-Esclanyà-ERC

Hem votat

l passat 1 d’octubre vam votar en un referèndum d’autodeterminació
per decidir si Catalunya ha d’esdevenir un Estat Independent en
forma de República. Després de les contínues amenaces de l’Estat Es-
panyol, dient per activa i per passiva que no hi hauria referèndum,

ni urnes ni paperetes, finalment ho vam fer, vam votar.
Begur i Esclanyà van obrir els seus col·legis a l’hora prevista, i molts ciutadans
i ciutadanes de la nostra vila van exercir el seu dret a vot durant tot el dia.
Des del grup municipal ERC Begur-Esclanyà volem agrair el civisme de to-
thom. Als que van participar i als que no. Alhora volem fer especial menció a
aquelles persones, algunes d’elles anònimes, que amb el seu esforç, il·lusió i
empenta van fer possible l’èxit incontestable de la jornada. Malgrat tots els en-
trebancs, que van ser molts, la perseverança i valentia d’aquestes persones va
ser absolutament necessària per poder portar a terme el referèndum de l’1
d’octubre.
Els veïns i veïnes del nostre municipi van demostrar que la por res no pot con-
tra els que se senten lliures, lliures per decidir, sigui quina sigui l’opció triada.
A Begur i Esclanyà vam estar ‘de sort’ perquè el dia va transcórrer amb rela-
tiva calma, però és igualment lloable com la gent va apropar-se als col·legis
electorals malgrat les alarmants notícies que ens anaven arribant dels assalts
fets sense cap mirament a d’altres indrets. Imatges que ens anaven gelant la
sang i que ens omplien de tristesa i indignació. Però, malgrat tot, no ens vam
rendir. No vam marxar a casa com ben segur més d’un esperava, vam aguan-
tar i vam defensar els nostres col·legis electorals.
Aquesta votació va deixar de ser només un referèndum. Es va convertir en
una defensa de la democràcia. En una defensa dels drets fonamentals que tot
ciutadà té. La defensa del dret a decidir, del dret a opinar i, per sobre de tot, el
dret a anar de manera cívica i pacífica a dipositar un vot en una urna. El mis-
satge que vam enviar al govern espanyol i al món va ser la fermesa en la de-
fensa dels nostres drets a decidir a través de les urnes el nostre futur com a
nació.
La fermesa, el convenciment, la dignitat i el coratge demostrat per tots els ciu-
tadans d’aquest país fa que aquest dia quedi escrit a la història de Catalunya, i
Begur i Esclanyà en formaran part. És un orgull pel nostre grup municipal
haver viscut de primera mà aquella jornada, haver compartit amb tots i totes
moments tan especials.
Hem de tenir molt present que el Govern de la Generalitat va mostrar una fer-
mesa molt gran per portar a terme aquest desafiament democràtic contra les
amenaces de l’Estat espanyol. Ens hem de sentir orgullosos dels nostres re-
presentants polítics al Parlament. Han estat fidels al mandat del poble i els hi
tenim confiança per guiar-nos al camí de la nova Republicà Catalana.
Un pensament profund d’agraïment als voluntaris que van fer possible l’or-
ganització del referèndum. Els coordinadors, els representants de l’adminis-
tració, els membres de les taules electorals, els molts i molts voluntaris que van
organitzar reunions explicatives, recollir urnes i paperetes, repartir el material
necessari, etc. A tots ells, el nostre més profund reconeixement pel seu esforç.
I no podem oblidar els principals actors d’aquesta gran festa, els ciutadans i
ciutadanes que vau venir a exercir el vostre dret a votar. Independentment de
l’opció triada, felicitats per creure en la democràcia i exercir-la.
I a tots aquells que vau fer guàrdia a la nit en els col·legis electorals i durant tot
el dia. A les portes dels tres col·legis electorals vau ser molts els que volíeu de-
fensar les urnes. No va caldre, però el vostre gest, la vostra fermesa i determi-
nació, fan que creixi l’orgull de ser part d’aquest poble que és Begur i Esclanyà.
No voldríem oblidar-nos d’agrair als Mossos d’Esquadra la seva col·laboració i
la seva proximitat amb els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, tant en el dia
del referèndum com en els precedents. Són temps difícils per a la seva tasca i
responsabilitat. El nostre reconeixement.
També volem mostrar la nostra solidaritat amb els pobles que van patir la bru-
tal agressió de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. No ho oblidarem mai.
Tenen tot el nostre suport i admiració.
Què passarà a partir d’ara? Sabem que l’Estat espanyol no ho posarà fàcil. Ens
esperen setmanes i mesos molt durs. La nostra paciència es posarà a prova
moltes vegades. No defallirem, mostrarem fermesa i convicció. Confiem en els
nostres dirigents i actuem sempre ‘a la catalana’: de manera pacífica, dialogada
i tossudament convençuts del triomf final. Un nou país independent en forma
de república.

*(Article escrit el 12 d’octubre de 2017)

E

Grup Municipal-Begur-Esclanyà

Un raig 
d'optimisme

quest és un número especial d’Es Pedrís Llarg. I com a tal, inten-
tarem aprofitar-lo per situar-nos una mica en el context dels es-
deveniments que han passat i estan passant a Catalunya, així
com sobre l'efecte que tenen o poden tenir en el nostre muni-

cipi.
Ja sabíem que la tornada a l'escola d'aquest any aniria acompanyada de fets
polítics que no farien fàcil l'entrada de la tardor, políticament parlant. El Re-
ferèndum d'autodeterminació de Catalunya és un anhel que fa temps que
demanda una part de la societat catalana, i la negativa reiterada del govern
de l'Estat Espanyol a donar llum verda a aquest referèndum, ja feia preveure
que no seria una rentrée fàcil.
La determinació del Govern de la Generalitat a tirar endavant aquest refe-
rèndum l'1 d'octubre de manera unilateral ha desencadenat una sèrie d'ac-
cions que s'han trobat amb una oposició contundent de l'Estat, i que van
acabar amb la lamentable intervenció policial que va deixar, a més d’un
munt de ferits, una opinió general nacional i internacional de rebuig a aquest
tipus de fets.
Afortunadament, Begur no va rebre la visita d'aquests cossos policials i no
hem de lamentar ferits entre els nostres conciutadans, tot i que molts d'ells
van fer guàrdia a la porta dels col·legis electorals per tal de protegir les urnes
d'aquest referèndum desitjat per molts.
Després de la intervenció del 20 de setembre a Barcelona, els membres de
Bloc Municipal vam sortir, conjuntament amb la resta del govern del mu-
nicipi, a manifestar-nos i vam llegir un escrit reclamant als nostres gover-
nants que busquin una entesa pacífica per a aquest conflicte, que ja fa massa
que dura. I ara, després de l'1 d'octubre, seguim reclamant el mateix amb més
força que mai. S'ha d'evitar l'enfrontament. S'ha d'evitar la divisió. No en la
recerca d'un pensament únic, sinó en la d'un consens que satisfaci els an-
hels de les majories, i respecti l'opinió i els drets de les minories. Bloc Muni-
cipal és un grup de persones diverses amb idees diverses en molts temes. I
en el que ens ocupa en aquests moments, també. La pluralitat dels nostres re-
presentants, simpatitzants i electors, ens fa tenir una visió àmplia de la si-
tuació actual i sobretot, ens fa tenir una actitud responsable que respecti la
manera de pensar i expressar-se de cadascun de nosaltres i dels nostres vi-
latans. Només així, des de les cases, les famílies, des dels pobles, donant exem-
ple de convivència i respecte per les idees dels altres, podem educar els
nostres fills perquè en el futur sàpiguen respectar, estimar i no rebutjar el veí
per una manera diferent de pensar o de veure una mateixa realitat, i fer
veure als governants que el nostre exemple és el que han de seguir. Volem
solucions i respecte per a tothom.
Creiem que és moment de buscar una concòrdia. De parlar. I de parlar sense
fanatismes. Els anhels són molt lloables i respectables, sempre que siguin
buscats i defensats des del pluralisme i no trepitjant les idees que no englo-
bin aquests anhels. Sabem que no és una feina fàcil, i més quan alguns veuen
com se’ls nega el seu dret a ser. Entenem i defensem els qui democràtica-
ment anhelen veure una Catalunya independent. Però també entenem i
defensem els qui, molts cops calladament, voldrien seguir sent catalans i es-
panyols alhora.
S'està posant en boca de tothom la paraula democràcia aquests últims dies.
Així és com des del Bloc Municipal entenem la democràcia, i més encara,
entenem la convivència i la pau.
Desitgem que el conflicte que ens acompanya pesadament aquests últims
temps se solucioni aviat i bé per a tothom. Sense conflictes, sense vencedors
ni vençuts. Sense repressors ni oprimits. Amb respecte per a tots, i que un
futur millor i també més tranquil ens porti a una convivència serena i edi-
ficant per als nostres fills.
Begur és visitat per milers de persones d'arreu any rere any, i aquí, aquesta
gent ha de trobar un exemple de poble de concòrdia, obert al futur i al pro-
grés. I sobretot amb respecte a la diversitat de pensaments, races i cultures.
Un poble format, educat i serè que sàpiga conquistar els seus anhels amb la
força dels ideals propis i el respecte a les idees dels altres.
Ens hi juguem molt amb la nostra actitud diària, a la feina, amb el veí, amb
l'amic, amb la família...
La situació actual no pot aturar Begur ni les nostres vides. Hem de sortir tots
a treballar i nosaltres els primers, perquè un raig d'optimisme ens il·lumini
durant aquesta tardor i animi els begurencs a encarar el final d'any amb la
força i l'empenta que cal per seguir tirant endavant el nostre poble. 

*(Article escrit el 12 d’octubre de 2017)
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Grup Municipal del PSC de Begur i Esclanyà

La via del diàleg, 
negociació i acord

l govern Espanyol acaba de fer un requeriment al President de la
Generalitat preguntant si ha proclamat o no la independència. Pre-
gunta molt pertinent perquè a hores d’ara no sabem el que va pas-
sar el dia 10 al Parlament. Ens temem que, en paraules del nostre

company Josep Borrell: han evitat la tragèdia però continuem amb la co-
mèdia. Va ser un dia de fortes emocions, d’alts i baixos en les esperances de
que s’obrissin mínimes possibilitats d’encarrilar les coses per la via del dià-
leg, negociació i acord.
El President del Govern de la Generalitat va suspendre les conseqüències
d’una declaració no feta (el Parlament no va declarar formalment la inde-
pendència d’acord amb les lleis de referèndum i transitorietat) per obrir
espai a les possibilitats del diàleg. En aquests moments, vàrem sentir certa
esperança (no hi va haver DUI i es reclama diàleg). Però, moments després,
solemnement es procedeix a signar un document que és una declaració d’in-
dependència en tota regla en el seu contingut, però sense efectes jurídics
perquè es fa fora de l’àmbit parlamentari, només amb uns grups parlamen-
taris i sense votació. Què és això? Gerra d’aigua freda!
Ara, la resposta del Govern Espanyol també obre un període en el qual es
dóna l’oportunitat perquè els múltiples agents que estan fent esforços per
negociar puguin actuar i obtenir més temps, i per tant anem avançant en
‘desescalar’ la insuportable tensió en què vivim des de fa un temps. Espe-
cialment, ja tenim una via oberta, que és la comissió constituïda al Congrés
dels Diputats a iniciativa del PSOE i el compromís obtingut per Pedro Sán-
chez del President del Govern espanyol d’obrir, en un període de sis mesos,
una comissió per a la reforma constitucional. Aquest és un fet històric, llar-
gament reivindicat pels socialistes, que dit sigui de pas, si s’hagués fet abans
no seríem en aquest punt.
És molt difícil saber com acabarà tot plegat, però es ben trist que hàgim arri-
bat fins aquí amb aquesta incertesa, amb el desprestigi colossal de les nos-
tres institucions (el Parlament Català pràcticament no funciona), amb les
conseqüències de la deslocalització  d’empreses, etc. Tenim clares les res-
ponsabilitats: 
El Partit Popular, amb tota la seva actuació des del debat de l’Estatut, passant
per la pressió al Tribunal Constitucional fins a emetre la fatal sentència, i
amb la inacció irresponsable en tots aquests anys, té una molt bona part
d’aquesta responsabilitat. No han entès res. I per acabar-ho d’adobar, van
prendre decisions que van provocar la intervenció maldestra i violenta de
les forces i cossos de seguretat de l’Estat el passat 1 d’octubre, que condem-
nem enèrgicament. 
Dit això no podem deixar de condemnar la irresponsabilitat dels governants
que hem tingut en aquests anys a Catalunya, els quals, per incapacitat o per
inconfessable intencionalitat (per amagar corrupcions i fugir de la insu-
portable oposició a les seves polítiques de retallades de serveis bàsics), han
endegat una fugida endavant, que ens ha portat a una situació d’enfronta-
ment intern que està fracturant la societat catalana. Això es el pitjor de tot;
això no ho perdonem. Ens afecta en l’àmbit personal, en les nostres rela-
cions... 
Esperem que s’aprofitin les petites finestres de diàleg, negociació i acord.
La nostra aposta és aquesta i estem preparats per participar-hi; tenim les
idees i les propostes preparades.
Finalment, voldríem fer una reflexió sobre les repercussions que tot això
està tenint en l’àmbit local. En ajuntaments propers (Blanes, per exemple),
grups municipals sobiranistes estan trencant els acords de govern que man-
tenien amb el socialistes de manera molt irresponsable, barrejant les coses
i introduint inestabilitat i incertesa en els respectius governs. Nosaltres,
grup municipal socialistes de Begur, volem deixar clar que mantindrem el
suport al Govern Municipal pel que fa la seva tasca de gestió dels assump-
tes col·lectius de la ciutadania. Demanem però, que el Govern Municipal
efectivament se centri a fer aquesta gestió i deixem altres temes als àmbits
als quals pertoquin. Recordem que el nostre acord de govern deixa a banda
totes les qüestions relacionades amb el procés. Volem, per acabar, que el Go-
vern ho sigui per a tots, siguin quines siguin les seves creences i els seus
sentiments. Polítiques públiques per a tots, un ajuntament per a tothom.

*(Article escrit el 12 d’octubre de 2017)

E Grup Municipal de Convergència

Així sí, amb serenor i fermesa.
Cap a una nova i moderna 
República

atalunya restaura la seva plena sobirania, perduda i llarga-
ment anhelada, després de dècades d´intentar, honestament
i lleialment, la convivència institucional amb els pobles de la
península ibèrica. 

La nació catalana, la seva llengua i la seva cultura tenen mil anys d´his-
tòria. Durant segles, Catalunya s´ha dotat i ha gaudit d´institucions
pròpies que han exercit l´autogovern amb plenitud, amb la Generalitat
com a màxima expressió dels nostres drets històrics.
La justícia i els drets humans individuals i col·lectius són la base de la
constitució de la República catalana.
El diumenge 1 d´octubre de 2017 passarà a la història per la vergonya
d´un Estat espanyol repressor, que va exercir una dura violència da-
vant d´una ciutadania absolutament indefensa. Però sobretot restarà
en els nostres cors i en la nostra memòria per l´actitud cívica, serena,
coratjosa, pacífica i persistent d´uns ciutadans que vàrem sortir a votar
i a exercir la democràcia malgrat les amenaces, i l´estat de setge i por.
Condemnem, una vegada més i de manera  enèrgica, alta i clara, tota
la violència generada. Rebin tot el nostre suport les persones ferides
durant les càrregues policials.
Des del Partit Demòcrata de Begur volem agrair la implicació de tots i
totes amb responsabilitats en els col·legis electorals. Moltes gràcies als
membres de les meses, als qui vau dormir als locals electorals, als qui
hi éreu a les cinc del matí. Gràcies a tots els voluntaris, electes locals i
treballadors públics, i a tota la societat civil organitzada per fer possi-
ble el Referèndum pel Dret d´Autodeterminació del nostre país.
Tal com va dir Nelson Mandela, «al final, cal recordar que ni les cons-
titucions ni la policia derrotaran els qui lluiten amb la justícia del seu
costat!»
El nostre especial agraïment al President Puigdemont per haver-nos
portat fins aquí, i haver fet possible que el poble de Catalunya es pogués
expressar a les urnes. En paraules seves: «Catalunya s´ha guanyat el
dret a ser un Estat independent.»
Des del Partit Demòcrata volem denunciar al món la deriva antide-
mocràtica de l´Estat espanyol. És insòlit i molt greu que un Estat, amb
l´ús descarat de  guerra bruta de les seves clavegueres, sigui capaç
d´arribar a aquest grau de manipulació només per fer mal a l´adver-
sari polític. Drets fonamentals han quedat greument retallats per un
govern estatal que no dubta a fer servir tot el seu aparell per fer callar
els catalans. És així com han inhabilitat els nostres polítics i referents
-Mas, Ortega, Rigau i Homs- i que continuen actuant contra l´actual
Govern, -membres de la Mesa del Parlament, càrrecs de Govern i també
alcaldes i alcaldesses del nostre país-. Volem denunciar enèrgicament
el setge judicial i policial que pateixen les institucions democràtiques
catalanes.
Demanem el suport de les institucions europees i de la comunitat in-
ternacional, que no pot continuar mirant cap a un altre costat i fent
veure que a Catalunya no ha passat res. Ha quedat clar que els cata-
lans tenim dret a decidir el nostre futur i que l´Estat espanyol ha in-
tentat reprimir, sense èxit, la voluntat del poble català.
Deixem clar que els municipis i els càrrecs electes serem fidels al com-
promís de la gent i a allò que decideixin les nostres institucions, Go-
vern català i Parlament de Catalunya. Ens volien agenollats i ens han
trobat drets, ens volien atemorits i ens han trobat valents, ens volien
dividits i ens han trobat units.
Hem votat. Hem dit ben alt al món que la repressió no podrà callar la
nostra voluntat. La democràcia sempre guanyarà la violència!
Seguim avançant junts. Amb pas ferm i fidels al compromís de fer efec-
tiu allò que el poble de Catalunya ha votat en referèndum, el mandat
de l´1-O per la independència.
VISCA CATALUNYA LLIURE!

*(Article escrit el 12 d’octubre de 2017)
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Els oficis van centrar la celebració de la XIV Fira d’Indians

ls carrers de Begur es van tornar a omplir de sons, color i
aire cubà durant la celebració de la XIV Fira d’Indians, els
dies 8, 9 i 10 de setembre. Carles Pàramo, president del
Consorci de la Costa Brava –expresident de la Diputació

de Girona i exalcalde de Roses-, va ser el personatge que enguany
es va encarregar de fer el toc de sirena per iniciar els actes de la
fira, que presentava algunes novetats.

Per una banda, es va reforçar i millorar tot el relacionat amb l’or-
namentació de carrers i establiments, amb l’objectiu de crear un
ambient més indià que mai. Així, cada carrer va ser decorat amb
estris d’oficis que exercien els catalans que van ‘fer les Amèriques’.
Per l’altra banda, es va consolidar la línia de l’Ajuntament pel que
fa a apostar, cada vegada més, per la faceta cultural de l’esdeveni-
ment. Es va organitzar una jornada d’arxius sobre documentació
indiana, en la qual van participar nombrosos experts en recerca
arxivística, i es va potenciar l’exposició sobre temàtica indiana, en
aquesta ocasió, els oficis. I les visites guiades teatralitzades, amb el
Grup de teatre Mutis, van tenir molt bona acceptació. 

L’indià de la catorzena edició, Francesc Mascort, va arribar al
port de sa Riera –era la primera vegada que l’indià desembar-
cava en aquest punt-, on va ser rebut per l’alcalde, Joan Loureiro.
Seguint una recreació del Grup de Teatru Es Quinze, l’indià va
arribar a la plaça de la Vila i va donar per inaugurada la fira. Com
en l’edició anterior, la cònsul general de Cuba a Catalunya, Mabel
Arteaga, va participar en diverses activitats de la fira, aquesta
vegada acompanyada d’una representant d’Exteriors del Mi-
nisteri de Cultura de Cuba, Sadia Acosta.

Durant els tres dies de la fira, el nucli antic es va omplir de milers
de persones que volien participar en una activitat o una altra. Els
diferents concerts i els espais d’animació van completar un ela-
borat programa. El comiat de l’indià es va complementar aquest
any amb un nou espectacle, L’indianu se’n va a dormir, amb el Grup
de Teatru Es Quinze. El Grup de teatre Mutis va recrear enguany
una falsa inauguració de la Fira, mitja hora abans de l’oficial.

E

Inauguració oficial de la fira, amb la tallada de la cinta davant la nova porta indiana.
Foto: Mati Carreras

L’indià, Francesc Mascort, dirigint-se als assistents, un cop arribat a Begur. 
Foto: Mati Carreras

Riuades de gent van visitar Begur el cap de setmana de la fira. Foto: Mati Carreras

Els carrers de Begur van ser decorats amb elements evocadors de les feines indianes
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Jornades d’arxius sobre la recerca de documentació indiana

a primera ornada d’arxius A la recerca de la documentació in-
diana, organitzada l’Arxiu Municipal de Begur, va posar en
relleu la predisposició dels arxivers a intercanviar coneixe-

ments i compartir tots els recursos disponibles per aconseguir trobar
el màxim de documentació relacionada amb els emigrants catalans
que es van establir i van treballar en terres cubanes. 

La jornada, que va tenir lloc al Cinema-Casino, va ser inaugurada per
l’alcalde, Joan Loureiro, i per Jordi Maluquer de Motes, professor emè-
rit de la Universitat Autònoma de Barcelona –posteriorment, també
va fer una conferència sobre la cultura dels ‘americanos’ i el seu paper
en la literatura catalana-. Maluquer, que ha fet recerca sobre comer-
ciants catalans a Cuba i Puerto Rico, va destacar que l’emigració dels
catalans a les ‘Amèriques’ «no va ser per expulsió, sinó per atracció»,
en el sentit que la majoria eren d’un nivell social alt o mitjà i que mar-
xaven per buscar oportunitats.

La directora de l’Arxiu Nacional de Cuba, Martha Ferriol, va ser po-
nent de la jornada i l’endemà, va pronunciar una conferència sobre la
història de la seva família, emparentada amb els Ferriol de Begur.
Martha Ferriol va exposar el
funcionament de l’Arxiu Na-
cional de Cuba i va aportar in-
formació sobre els documents
dels quals aquest disposa en re-
lació a l’emigració catalana.
Així, basant-se en aquests do-
cuments històrics –del govern,
llistes de passatgers de vaixells,
jutjats, etc.-, Ferriol va assegu-
rar que es pot establir un perfil
sociodemogràfic dels catalans
emigrats a Cuba entre finals del
segle XIX i principis del XX: la
majoria exercien de comer-
ciants –molts van assolir un
gran poder econòmic-, però
també hi havia mariners, reli-
giosos i militars; els llocs de pre-
ferència per establir-se van ser
l’Havana, Guantánamo, San-
tiago, Matanzas, Bayamo,
Manzanillo y Holguin; els que
se les van veure amb la justícia
d’allà va ser per motius econò-
mics o polítics, i alguns, es van
significar amb la causa de l’e-
mancipació cubana.  

Durant la jornada, moderada
per l’arxivera municipal, Núria
Casellas, van intervenir res-
ponsables d’arxius catalans,
entre ells el cap del Servei de
Coordinació General d’Arxius
de la Generalitat, Enric Cobo.
Alguns usuaris d’arxius que,
indagant-hi, han aconseguit
documentació relacionada
amb avantpassats seus indians
també van participar en la tro-
bada, que es va tancar amb
una taula rodona amb arxivers
dels pobles i ciutats que for-
men part de la Xarxa de Mu-
nicipis Indians, una activitat
moderada per Anna Castellví,
gerent de la xarxa. 

L

Inauguració de la jornada, amb -de dreta a esquerra- Joan Loureiro, Jordi Malu-
quer de Motes, Martha Ferriol i Núria Casellas. Foto: Ajuntament

Els usuaris d’arxius que van intervenir durant la jornada. Foto: Ajuntament

Els arxivers dels pobles de la Xarxa de Municipis Indians, durant la taula rodona.
Foto: Ajuntament

Carta de la Societat de Beneficència de
Naturals de Catalunya al president

Francesc Macià, mostrant-li el seu su-
port a la proclamació de la República ca-
talana, el 14 d’abril de 1931. Fons: Arxiu

Nacional de Catalunya

Martha Ferriol, durant la conferència en què va parlar de la història de la
seva família. Foto: Ajuntament

Crida als catalans establerts a Cuba per-
què aportin diners a la causa de la Repú-

blica catalana del 1931. Fons: Arxiu
Nacional de Catalunya
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Conferència de Joan Miquel Llodrà, sobre els oficis dels catalans a Cuba.
Foto: Ajuntament

Inauguració de l’exposició sobre oficis indians, a les Escoles Velles. 
Foto: Mati Carreras

‘Cercant honra i profit’: exposició sobre els oficis indians
Els ‘americanos’ van exercir a Cuba activitats comercials amb diferents productes, com ara cafè, tabac i corall 

a mostra Cercant honra i profit. Els oficis indians va reunir, a la
sala d’exposicions de les Escoles Velles, imatges i peces cedides
per particulars, relacionades amb activitats que els emigrants
catalans a Cuba van realitzar per guanyar-s’hi la vida. El co-

merç de cafè, tabac, corall, llumins o alcohol, a més de les activitats ra-
maderes i, en menys mesura, el tràfic d’esclaus i la formació de mariners,
van ser camps explorats per aquests catalans indians. El guionista i co-
ordinador de l’exposició, Joan Miquel Llodrà, va inaugurar la mostra,
acompanyat de l’alcalde, Joan Loureiro, la regidora de Cultura, Maite

Martín, i el regidor de Promoció Econòmica i Turisme, Eugeni Pibernat.

En l’exposició, es van poder veure imatges de protagonistes dels dife-
rents oficis que van exercir els indians. Alguns d’ells tenien orígens be-
gurencs, com Pere Roger Puig, que va comerciar amb tabac; Francesc
Roger Barceló, amb paper de fumar; Lluís Puig Cibils, amb llanes i cuir;
Pere Forgas Puig, amb indústria suro-tapera; Francesc Josep Serrallós,
Joan Forgas o Francesc Roger, amb corall, i Josep Ferrer Sirés, amb di-
versos negocis. 

L

arta F. Ferriol, directora de l’Arxiu
Nacional de Cuba 
Martha M. Ferriol Marchena és la
directora de l’Arxiu Nacional de

Cuba i fa poc temps, es va assabentar que part
de la seva família tenia orígens catalans. La his-
tòria sobre com es va assabentar d’això és prou
curiosa: la begurenca Montse Fullola Pericot,
besnéta del músic i astrònom Salvador Raurich
i Ferriol, i descendent d’Agustí Ferriol i Batallar,
va assistir a una trobada de la Càtedra de Cul-
tura Catalana de la Universitat de l’Havana i,
mitjançant una tercera persona, es va posar en
contacte amb Martha Ferriol. Indagant, van
descobrir que Agustí Ferriol també era besavi
del pare de la Martha. Una feliç troballa.

En la seva ponència durant la jornada d’ar-
xius, vostè parlava d’un extens fons de do-
cuments relacionats amb l’emigració a Cuba. 
L’Arxiu Nacional de Cuba té 215 fons, distri-
buïts per períodes històrics, 38 dels quals són
del període de la colònia. Amb un major nom-
bre de documents vinculats a la immigració
des de l’Estat espanyol cap a Cuba, n’hi ha 10
que estan relacionats amb l’arribada, l’estada
i el treball que aquestes persones, molts d’ells
provinents de Catalunya, hi feien.

La majoria d’ells, pel que demostren els do-
cuments, eren comerciants.
Van exercir diferents oficis, però, sens dubte,
el que més ha marcat és la seva vinculació a
activitats comercials. Ara bé, no tots els que
van arribar a Cuba es van enriquir. És veritat
que  hi va haver un grup important d’ells que
van impactar en l’economia cubana i ha que-

dat la creença que els catalans van ser els més
pròspers. També, el llegat que van deixar
contribueix a alimentar aquesta creença. Per
exemple, hi ha un teatre espectacular a l’Ha-
vana que porta el nom d’un català pròsper,
Joaquim Payret, i un altre construït per
Francesc Martí i Torrens, traficant negrer. No
hem d’oblidar tampoc noms com Partagàs i
Rabell, propietaris de marques de cigarrets i
puros amb fama mundial, o Facundo Bacardí
Massó, fundador de la famosa marca de rom.
Són noms emblemàtics, que demostren l’im-
pacte econòmic que els catalans van tenir en
la societat cubana.

I també hi havia militars...
Sí, hi va haver molts militars procedents de l’Es-
tat espanyol que es van posar al costat de la
causa per a l’emancipació cubana i de les llui-
tes por la independència. Alguns, hi van tenir
un paper preponderant, com el català Josep
Miró Argenter, nascut a Sitges, que va assolir
el grau de general de divisió i que, com a perio-
dista, posteriorment va escriure l’obra Crónicas
de la Guerra. 

Com es poden incrementar les relacions entre
l’arxiu de Cuba i el de Begur?
Aquest és l’inici. D’ara endavant, pensem fer
més fluïda la relació entre els nostres arxius. Ja
hem portat a l’arxiu de Begur butlletins molt
antics, de 1902, que inclouen informació va-
luosa sobre activitats de catalans a Cuba. I es-
perem establir un sistema d’intercanvi entre
els dos arxius de manera oficial. També, en la
mesura que Cuba resolgui els seus problemes
tecnològics, posarem en línia tota la documen-

tació, que podrà ser consultada des d’arreu.

Què diria a les persones que sospiten que són
descendents d’indians, però que encara no
han donat el pas per indagar sobre el passat?
En primer lloc, si els seus pares i avis encara són
vius, que els interroguin sobre el passat de la
família, perquè poden aportar dades fona-
mentals per a la recerca. Moltes vegades, a casa
tenim documentació familiar que no sabem el
valor que té. Després, amb el que puguin acon-
seguir, que s’acostin als arxius. 

Com veu l’ambient que es respira aquests dies
(durant la Fira d’Indians) a Begur?
Em trobo molt feliç per haver arribat a la terra
dels meus avantpassats i de veure tot el que re-
presenta Cuba per a la història d’aquest poble.

M
L’ENTREVISTAPuri Abarca

Martha Ferriol, davant el Cinema-Casino, esce-
nari de la jornada d’arxius. Foto: Ajuntament
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DOSSIER: XIV FIRA D'INDIANS 11

Participants en les diverses teatralitzacions de la fira. Foto: Mati Carreras

Arribada de l’indià i la seva ‘família’ a sa Riera, acompanyat de l’alcalde,
Joan Loureiro. Foto: Mati Carreras

Animació pels carrers amb el grup de les Cubanitas de Begur. Foto: Mati Carreras

Carles Pàramo, fent sonar la sirena que obria la fira, acompanyat de l’alcalde
Loureiro i el regidor de Promoció Econòmica i Turisme, Eugeni Pibernat. 

Foto: Mati Carreras

Personatges indians, confraternitzant amb visitants de la fira. 
Foto: Mati Carreras

Actuació de l’Esbart Mestre Sirés de Palafrugell, en l’obertura de la fira.
Foto: Mati Carreras

Escena d’una de les visites guiades teatralitzades. Foto: Mati Carreras

Tradició, innovació, música i bon ambient pels carrers
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Riuades de visitants, sota una decoració evocadora del passat

Entrega de diploma al bar restaurant Tothora,  com a millor decoració 
de terrassa. Foto: Ajuntament

Una mostra dels nombrosos visitants que van passar per Begur aquests
dies, passejant pels carrers decorats. Foto: Mati Carreras

Animació en un dels espais destinats a actuacions musicals. Foto: Mati Carreras

Actuació del grup del cubà Emilio Sánchez, a sa Riera. Foto: Mati Carreras

El regidor Eugeni Pibernat entrega el diploma a la parada millor decorada
de la fira, la ‘destileria’ de Begur Marítim. Foto: Ajuntament

Imatge de la parada de Begur Marítim. Foto: AjuntamentAmbientació al bar Tothora, premiat amb el diploma a la millor ambientació
dels establiments de restauració. Foto: Ajuntament 
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Aspecte de dues zones de la urbanització de Son Rich que han estat adequades. Foto: Ajuntament

Un moment del ple del setembre en què es va aprovar
congelar les ordenances fiscals. Foto: Ajuntament 

Treballs de construcció de la rotonda de l’accés a Fornells i Aiguablava.
Foto: Ajuntament

Finalitzen els treballs per adequar la urbanització de Son Rich

Comencen les obres de la rotonda de l’accés a Fornells i Aiguablava

L’Ajuntament podrà finalment integrar aquest espai en el nucli urbà, com a zona natural de creixement.

a urbanització de Son Rich ja pot que-
dar integrada en el nucli urbà de
Begur, després que han acabat les
obres d’adequació i millora de serveis

de la zona, obres executades per l’empresa
ACSA, Obras e Infraestructuras SA. Els treballs
es van iniciar fa dos anys –després d’haver
estat aturats durant sis anys, per manca de fi-
nançament-, amb un cost de 4,2 milions d’eu-

ros, i al llarg d’aquest temps, s’hi han fet arri-
bar els serveis bàsics -aigua, sanejament i
electricitat- a més del gas ciutat -s’hi ha cons-
truït un dipòsit soterrat, que ha costat
320.000 euros-, i s’hi han adequat els vials i
l’enllumenat públic. La urbanització, que és
considerada per l’Ajuntament la zona natu-
ral de creixement del poble, va ser iniciada als
anys 60 i havia quedat aturada, sense serveis.

El projecte d’aquesta zona inclou la possibilitat
de construir-hi 142 cases, que complementa-
ran les 26 actualment existents. Els propieta-
ris que ja hi vivien, ara ja tenen els serveis
bàsics, i els que hi tenen finques, hi podran
construir. L’Ajuntament és propietari del 8,5
per cent de la urbanització i l’empresa que ha
desencallat el projecte, Indemar Investiment
SL, hi té el 53,7 per cent de participació.

L

finals de setembre van començar les obres de construcció
d’una intersecció giratòria a l’encreuament entre la carre-
tera de Begur a Palafrugell i la d’accés a Fornells i Aigua-
blava. El projecte inclou també un nou vial que connectarà

la nova rotonda amb la urbanització Residencial Begur i l’àrea del
supermercat Jodofi, acció que comportarà l’eliminació de l’entrada
a la urbanització i el supermercat venint de Palafrugell, i de la sor-
tida des d’aquest punt cap a Begur, maniobres que es consideren pe-
rilloses. Les obres són executades per la Diputació de Girona i
l’Ajuntament ha assumit l’adquisició dels terrenys privats per poder
executar el projecte; la instal·lació dels serveis públics, inclosa la jar-
dineria, i les obres complementàries del nou vial i de la remodelació
de la intersecció.

A

L’ Ajuntament congela les ordenances fiscals per a l'any 2018

l ple de l’Ajuntament del mes de setembre va acordar, sense cap vot en contra,
congelar les ordenances fiscals per al 2018. Igual que l’any passat, es van apro-
var dos tipus de gravamen per a l’impost de béns immobles (IBI), amb l’objectiu
d’estar preparats en el cas que l’Estat espanyol decideixi actualitzar els valors ca-

dastrals. Si s’actualitzen a l’alça, l’Ajuntament rebaixarà el tipus de gravamen del 0,57
al 0,54 i evitarà així una puja cadastral. Fins ara, l’únic increment d’impostos durant
aquest mandat s’ha aplicat a la taxa d’escombraries del 2017, amb l’objectiu de com-
pensar el nou sistema de recollida selectiva domiciliària porta a porta. L’alcalde, Joan
Loureiro, explica que, en general, però, hi ha hagut una congelació de les ordenances fis-
cals des de bon principi del mandat i que la voluntat és seguir en aquesta línia. 

E
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Novetats, enginy i bons tecs, per la Festa de Santa Reparada

a Festa de Santa Reparada va reunir tradició i novetats en
una mateixa edició. Més de cinquanta persones van parti-
cipar en la visita guiada que es va fer al convent de Santa
Reparada, una activitat inclosa per primera vegada en el

programa d’aquesta festa. La visita va acabar amb un concert de la
Coral de Begur i un refrigeri. L’enginy va tornar a destacar en la III
Baixada de Carretons, organitzada per l’associació 40’s Begur. Hi
van participar 13 carretons i el guanyador va ser un ‘Papamòbil’ fet

per veïns de Begur. D’altra banda, l’ofici solemne va ser la presen-
tació oficial del nou mossèn del municipi, Josep Taberner. La pluja
del del dissabte 16 de setembre va obligar a anul·lar les altres dues
novetats d’aquesta edició, l’exhibició d’aizkolaris i el correfoc, com
també el concert de la nit amb Los Gatos Negros, The Pedritos i
Jaume Buixadera Boig Band. El bon temps del diumenge, però, va
permetre el dinar de germanor, la festa infantil, la xocolatada po-
pular i el fi de festa, a la plaça Forgas.

L

El ‘Papamòbil’ que va guanyar la III Baixada de carretons -a l’esquerra- i el grup que es va endur el guardó a l’enginy més original, Els Gamusins. Fotos: Ajuntament

Dinar de germanor, al pati de les Escoles Velles. Foto: Ajuntament Trobada de vespes, a la plaça de la Vila. Foto: Ajuntament

Actuació de la Coral de Begur, després de la visita
al convent. Foto: Ajuntament

Imatge de l’ofici solemne, amb mossèn 
Josep Taberner. Foto: Ajuntament

La regidora de Cultura, Maite Martin, i l’alcalde, Joan Lou-
reiro, davant del quadre que va guanyar el premi local en el
XXXII Concurs d’Arts Plàstiques, obra de Patrick Beau. El

guanyador absolut del concurs va ser Gonzalo Rodríguez, de
Còrdova. Foto: Ajuntament.
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El Festival de Cinema de Begur, presentat durant la mostra de Sitges

El Cinema-Casino estrena un cicle dedicat a grans directors

El certamen begurenc s’especialitza en el gènere de la comèdia

l III Festival Internacional de Cinema
de Comèdia de Begur, que es va  ce-
lebrar de l’11 al 15 d’octubre, va ser
presentat oficialment a Sitges, en el

marc del Festival Internacional de Cinema
Fantàstic. El festival, que està organitzat per
l’Associació de Comerç i Turisme de Begur
(ACIT), amb el suport de l’Ajuntament, es va
especialitzar enguany en el gènere de la co-
mèdia i va homenatjar el director Fernando
Colomo, el productor  Enrique Uviedo i l’ac-
tor Joan Pera. La directora del festival begu-
renc, Clara Dato, va voler destacar, durant la
presentació, que l’objectiu era posar en valor
el treball de directors i intèrprets, i el talent
emergent del món del curtmetratge, a més de
recordar també els grans clàssics de la comè-
dia i les noves tendències del gènere. L’expo-
sició fotogràfica d’aquesta edició del festival
estava dedicada al cineasta francès Jacques
Tati, a qui l’estiu passat ja se li va retre un
petit homenatge, amb la projecció del film
Las vacaciones del señor Hulot, al pati de les
Escoles Velles. 

Durant el festival, d’altra banda, es va  retre
homenatge a l’actor nord-americà Jerry
Lewis, que va morir el 20 d’agost passat (en el

pròxim número d’Es Pedrís Llarg inclourem
una informació més detallada sobre el festi-
val).E

l Cinema-Casino de Begur estrena un cicle dedicat a grans
directors, les sessions del qual s’intercalaran amb les de la
Nit d’Amants del Cinema (NAC), que es va iniciar el 6 d’oc-
tubre passat. Així, els dos cicles tindran una periodicitat bi-

mensual. El primer cicle de grans directors (novembre, gener, març
i maig), que s’inicia el 3 de novembre, està dedicat al nord-americà
Billy Wilder, del qual, es projectaran les pel·lícules El crepúsculo de
los dioses, Qué pasó entre mi padre y tu madre?, Perdición i Berlín Oc-
cidente. 

En la primera sessió delNAC, es va projectar el film èpic Pàtria, la lle-
genda d’Otger Cataló i els nou barons de la fama, de Joan Frank Cha-
ransonnet. La projecció va anar acompanyada de les intervencions
del guionista del film, Pau Gener, i l’historiador Josep Salvatella. La
pròxima sessió del NAC serà l’1 de desembre.

E

Homenatge de l’ACIT a la figura de la ‘bailaora’ Carmen Amaya

l 18 d’agost es va celebrar un acte d’homenatge
a la bailaora Carmen Amaya, organitzat per
l’Associació de Comerç i Turisme de Begur
(ACIT), amb el suport de l’Ajuntament. Entre

les actuacions de la nit, es va poder veure la del Tablao
de Carmen, de Barcelona, els membres del qual són
successors del ball i l’essència de l’artista; la d’El Yiyo,
figura de ball flamenc, acompanyat per un elenc de
nou artistes, i la d’El Ternura, amb un projecte musical
que fusionava diversos estils, com la rumba catalana,
el funk, el rock, el reggae i el gipsy swing.

Carmen Amaya es va establir a Begur el 1961, després
d’una exitosa carrera artística. Va morir-hi el 19 de no-
vembre de 1962 en la que ja era la seva residència, el Mas
d’en Pinc, i va ser enterrada a Begur. El dia abans de la
seva mort va ser nomenada Filla Adoptiva del poble.

E

Pau Gener i Josep Salvatella, durant la xerrada col·loqui, després de la pro-
jecció de 'Pàtria'. Foto: Ajuntament

Ballarins del Tablao de Carmen, durant la seva actuació en l'homenatge a la bailaora. Foto: ACIT

Responsables del festival amb l'alcalde, Joan Loureiro, i el regidor de Promoció Econòmica i Turisme, Eugeni
Pibernat, durant la presentació del festival a Sitges. Foto: ACIT
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AGENDA

Sala d’exposicions 
municipal de Begur

XII Concurs de fotografia
“Josep Carreras”

Del 4 al 25 de novembre 
de 2017
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