
REVISTA MUNICIPAL D’INFORMACIÓ I CULTURA DE BEGUR - ESCLANYÀ Nº 131 / AGOST-OCTUBRE 2018

LA XV FIRA 
D’INDIANS ESTARÀ 
DEDICADA AL PAPER 
DE LA DONA

LES PLATGES DEL 
RACÓ, AIGUABLAVA I 
SA RIERA ASPIREN A 
LA  ‘Q’ DE QUALITAT

MARTA SUÑER I 
ISABEL BOHÉ, 
DE LA FUNDACIÓ 
ONCOLLIGA A BEGUR 
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Reparada i Perico 
els capgrossos de Begur

La Colla Gegantera de 
Lloret apadrina els nous 
personatges de faràndula 

Presentada en públic la 
Lupita, el capgròs dels 
alumnes de l’escola 
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COMENÇA EL 41È 
FESTIVAL, AMB UN 
PROGRAMA VARIAT
 I AMBICIÓS

41è Festival de Música:
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Sigues curiós

Resseguint la ruta des de Sa Tuna cap a 
s’Eixugador, ens trobem aquesta escul-

tura a mig camí. És una escultura de dues  
figures humanes i un èquid, tot i que estan 
malmeses i els falten algunes parts. A la 
zona no hi ha res més que ens pugui indi-
car què són ni què hi fan allà al mig, i molt 
menys què eren i amb quina intenció s’hi 
van posar. Eren part d’un jardí? Si algú ens 
en pot donar més informació, li estarem 
molt agraïts. (arxiumunicipal@begur.cat)

Pista: a quin acte correspon aquesta pla-
ca commemorativa?
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Els conceptes i les opinions sostinguts en els 
articles signats que apareixen a Es Pedrís 
Llarg no representen necessàriament l’opinió 
d’aquesta revista.

Recordem que les pàgines d’Es Pedrís Llarg són 
obertes a tothom. Qualsevol persona que vul-
gui eme- tre la seva opinió o col·laborar en la 
revista ha de lliurar els originals a la redacció, 
fent-hi constat les se- ves dades personals i el 
seu telèfon, sense que això comporti cap com- 
promís de publicació dels articles.

A fi de complir amb l’article 25.1m, de la Llei 
reguladora de les bases de règim local, les 
vostres dades han estat extretes de l’arxiu de 
l’Ajuntament de Begur. Per deixar de rebre 
informació, només cal que ho digueu a la 
secció de Registre d’entrada i informació de 
l’Ajuntament o envieu un correu electrònic a 
la nostra bústia: espedris@begur.cat.

Biblioteca Salvador Raurich
Telèfon 972 624 305
biblioteca@begur.cat
Ràdio Begur
Telèfon 972 624 303
radio@begur.cat
Sala d’exposicions
Telèfon 972 624 155

•Casino Cultural / Cinema Casino
Carrer Casino, 1 
Telèfon 972 622 959 / 676029866
cinecasino@begur.cat

•Àrea de Medi Ambient
Espai Mas d’en Pinc
Passeig Carmen Amaya, 12
Telèfon 872 214977
mediambient@begur.cat
www.espaimaspinc.cat

•Àrea d’Esports-Pavelló Municipal
Carrer Pavelló, 1 
Telèfon 972 623 484
esports@begur.cat

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

•Local Polivalent – Casal d’Esclanyà
C/ Perdiu, 1-3 · Esclanyà 
Telèfon 872 219 282 / 680 115274
•Recaptació (Consell Comarcal) 
c. Ventura Sabater, 6 (Galeries Casa 
Gran).  Telèfon 972 624 030
•Deixalleria Municipal
Camí de les Pedreres, 6 
Telèfon 606 54 23 84
•C.E.I. Ses Falugues
Carrer Corriol-Escoles Velles
Telèfon 972 624 304
•Escola Dr. Arruga
Carrer Pavelló, 1 
Telèfon 972 624 114
•Escola L’Olivar Vell d’Esclanyà
c. Font Martina, 3 
Telèfon 972 611 990

•Policia Municipal
Carrer Francesc Forgas, 1 
Telèfon 972 624 200 
Mail: policialocal@begur.cat

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

Telèfons i adreces de serveis públics
•Ajuntament de Begur
Pl. de l’Església, 8 - 17255 Begur
Telefòn 972 624 020
www.begur.cat
begur@begur.cat
Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 
a 14.30 h
•Àrea de Promoció Econòmica
i Turisme 
Oficina de Turisme 
Av. Onze de setembre, 5 1
Telèfon 972 624 520 
turismebegur@begur.cat
Borsa de treball
borsatreball@begur.cat
•Àrea de Serveis Socials / Assistent 
Social
Pl. de l’Església, 8
Telèfon 639 028243
•Àrea de Cultura-Escoles Velles
Carrer Bonaventura Carreras, 11 
Telèfon: 972 624155
cultura@begur.cat
Arxiu Històric Municipal
Telèfon: 972 624 305
arxiumunicipal@begur.cat

•Mossos d’Esquadra
Telèfon 112 / 972 30118 (Palafrugell) 
-972 541188 (La Bisbal d’Empordà)
•Bombers
Telèfon 112 / 972 30540
•Consultori Mèdic
Pl. Pella i Forgas 
Telèfon 972 622 025
•CAP Palafrugell
c. Àngel Guimerà, 6
Telèfons 972 10607 (centraleta)
972 609222 (programació)
•Hospital de Palamós
Telèfons 902 609222 (programació); 
972 600 160 (centraleta)
972 600 620 (urgències)
•Creu Roja
Telèfon 972 301 909
•Endesa. Telèfon 800 760 333 
800 760 706 (avaries)
•Aigües de Catalunya
Telèfon 902 195 630
•Correus
C/ Ventura Sabater (Galeries Casa 
Gran). Telèfon 972 623545
De dilluns a divendres, de 10.45 a 
14.30 h - dissabtes, d’11 a 13 h

972 624 302/03
radio@begur.cat



L’estiu és temps de trobades, de sortides i de festa. Una tem-
porada més, els habitants i els visitants de Begur i Esclanyà 
poden gaudir d’un munt d’activitats adreçades a totes les 
edats i preferències. Música, exposicions, festes diverses, 
tallers, contes... La gran quantitat d’activitats programades 
i els nombrosos serveis dels quals disposem converteixen el 
municipi en un dels més atractius de la comarca pel que fa al 
gaudi en tots els àmbits, de dia i de nit. 
El Festival de Música de Begur ha arribat a la 41a edició i 
s’ha consolidat com un dels esdeveniments musicals més 
importants de la Costa Brava. La seva qualitat i l’acurada 
elecció dels concerts que s’hi organitzen, amb una bona va-
rietat d’estils, el situen entre els festivals de més prestigi de 
les programacions d’estiu. Els diferents escenaris en els quals 
té lloc el festival –aquest any, hi hem afegit Sa Tuna- fan que 
no tan sols es tracti d’un esdeveniment musical, sinó també 
d’un recorregut per punts destacables del nostre municipi. 
Enguany, hem incorporat dins del festival, com a activitat 
complementària, l’homenatge a Carmen Amaya, organitzat 
per l’Associació de Comerç i Turisme (ACIT).
Des de les diferents àrees de l’Ajuntament, s’organitzen al 
llarg de la temporada activitats ben diverses, com són ex-
posicions, entreteniment per a les tardes d’estiu –estrenem 
la campanya Les tardes a Begur són més autèntiques, per 
exemple-, fires i visites, entre altres. I al setembre, la XV Fira 
d’Indians, tot un signe identitari del municipi, i la Festa de 
Santa Reparada. Tot plegat ja va començar el mes de juny, 
amb la Festa de Sant Pere, durant la qual van ser presentats 
els capgrossos de Begur, la Reparada i en Perico, una aposta 
ferma de l’Ajuntament que governem per fomentar la tradi-
ció de la faràndula catalana. La Reparada i en Perico són un 
primer pas perquè Begur també formi part, més endavant, 
de la gran família castellera i de capgrossos de Catalunya. 
Però, totes i cadascuna de les activitats que s’organitzen te-
nen al darrere un munt de gent encarregada de que tot surti 
bé. Des dels treballadors de l’Ajuntament que hi estan im-
plicats fins als membres de les diferents associacions i enti-
tats que organitzen esdeveniments. Penso, per exemple, en 
la colla del Club Excursionista Els Perduts, que no para de 
muntar activitats, com l’exitosa Marxa Puja i Baixa, un refe-
rent gironí per als practicants d’aquesta modalitat esportiva. 
O en l’ACIT, que programa diversos esdeveniments al llarg 
de l’any. 
L’estiu és també temps de solidaritat. I vull fer un esment 
especial a les delegacions begurenques de Càrites i de la 
Fundació Oncolliga. Les persones que estan, any rere any, 
al davant d’aquestes delegacions demostren una dedicació i 
una tenacitat envejables, tan sols amb la motivació d’ajudar 
la gent que ho necessita. En aquest sentit, felicito la delega-
da de la Fundació Oncolliga, la Josefa Vargas, i tots els seus 
col·laboradors, sobretot la Isabel Bohé i la Marta Suñer, que 
enguany, i després de divuit anys, deixen la primera fila de 
l’entitat per donar pas a gent nova.
Tota la feina i tots els esforços esmerçats per gent i col·lectius 
del nostre municipi mereixen un gran agraïment per part 
nostra. La seva implicació és impagable. Sense aquesta dedi-
cació, Begur i Esclanyà no serien el mateix que són ara: po-
bles dinàmics, solidaris i amb una forta empenta.

Que passeu un bon estiu!

Temps de trobades, festes i solidaritat
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Joan Manel Loureiro Vall / Alcalde de Begur-Esclanyà

Aquesta edició d’Es Pedrís Llarg ha estat tancada el 24 de juliol 
de 2018. La informació sobre qualsevol activitat posterior a 
aquesta data es publicarà en el pròxim número de la revista 

(novembre de 2018-gener de 2019).
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Les platges del Racó, Aiguablava i Sa Riera, a punt 
d’obtenir el certificat ‘Q’ de qualitat turística

Les platges del Racó, Sa Riera i Aigua-
blava  estan a punt d’obtenir el certificat 
‘Q’ de qualitat turística, segons la norma 
internacional UNE-ISO 13009, atorga-
da per l’Institut de Qualitat Turística 
Espanyola (ICTE) a aquelles platges que 
compleixin uns nivells òptims en els 
serveis que s’ofereixen als usuaris. Per a 
l’obtenció del certificat, les platges han 
de passar una auditoria pel que fa als 
equipaments d’ús públic, els serveis de 
neteja i la recollida selectiva de residus, 
els dispositius de seguretat, salvament i 
primers auxilis, els serveis d’informació, 
els accessos a la zona de bany, els serveis 
higiènics i els serveis dels establiments 
d’oci, entre altres.  
Per al disseny del sistema de gestió que 
s’ha hagut de presentar a l’auditoria, les 
àrees de Medi Ambient i de Platges de 
l’Ajuntament han elaborat un total de 
55 documents, entre manuals, protocols 
i registres, classificats en diferents àm-
bits: salvament i seguretat, neteja, man-
teniment i instal·lacions, oci i informa-
ció. En només qüestió de dies, hi haurà 
la confirmació sobre si l’ICTE atorga el 
certificat a aquestes platges de Begur.

La distinció s’atorga segons una norma internacional que 
valora el nivell dels serveis que s’ofereixen als usuaris

L’Ajuntament de Begur inver-
tirà deu mil euros en subvencions 
per a la millora i modernització 
de l’estructura dels establiments 
comercials de Begur. Les bases per 
als ajuts van ser aprovades l’abril 
passat i els establiments han po-
gut presentar les seves propostes 
fins a finals de juliol. Aquesta línia 
d’ajuts s’afegeix a una altra donada 
també aquest any per a la moder-
nització de terrasses de bars i res-
taurants del nucli antic de Begur, i 
a una d’anterior per a la millora de 
façanes d’habitatges. Les accions 
subvencionables en el cas dels esta-
bliments comercials són: la millora 
de la imatge dels establiments (re-
tolació exterior, disseny, accessos…) 
i de la imatge interior; la preserva-
ció dels comerços emblemàtics, i la 
restauració d’establiments històrics 
(més de 50 anys d’antiguitat).

Sa Riera i Aiguablava, platges aspirants a obtenir la ‘Q’ de 
qualitat turística Fotos: Ajuntament

Deu mil euros en 
subvencions per 

millorar comerços

L’Ajuntament adequarà una quinzena d’horts 
ecològics comunitaris a la zona del Sot d’en Ferrer

L’Ajuntament ha aprovat el reglament-
per a l’ús dels horts de titularitat munici-
pal. Inicialment, s’adequaran una quin-
zena d’horts, en una finca municipal de 
7.500 metres quadrats, situada davant de 
l’aparcament del Sot d’en Ferrer, a l’altre 
costat del vial de circumval·lació. Per po-
der entrar en el sorteig per obtenir un hort 
cal ser veí de Begur i major de 18 anys. A 
més, els aspirants no poden tenir cap altre 
hort en propietat o lloguer a la comarca 
del Baix Empordà. També hi poden acce-
dir associacions o entitats, sempre que es-
tiguin registrades legalment i busquin dur 
a terme una tasca terapèutica o pedagògi-
ca. La llicència municipal serà per un any 
renovable, amb un màxim de quatre anys. 
Els adjudicataris hauran de satisfer un 
preu públic, que serà de 60 euros anuals, 
a més de dipositar una fiança de 150 euros. 
Només s’hi podran conrear espècies auto-
ritzades d’hortalisses, verdures i flors, sota 
els criteris de l’agricultura ecològica. És a 
dir, no es podran utilitzar productes fito-
sanitaris ni adobs de tipus químic. Tam-
poc es podrà tenir un mateix conreu en 
més d’un 50 per cent de la parcel·la ni s’hi 

podran fer obres, portar-hi materials que alterin 
l’estètica (bidons, cadires, ampolles, sacs…) o tenir 
animals. La creació dels horts comunitaris muni-
cipals és una iniciativa de l’àrea de Medi Ambient, 
amb l’objectiu de recuperar solars abandonats i 
erms, i donar-los un ús social, a més de fomentar 
la interacció entre generacions del poble.

Tancat al trànsit 
motoritzat el Camí 

Vell de Tamariu

Des de finals de juny, la circula-
ció pel Camí Vell de Tamariu està 
tancada per al trànsit motoritzat, 
donat que a la zona hi ha un elevat 
risc d’incendi forestal. La mesura, 
que es va aplicar l’any passat per 
primera vegada, serà vigent fins 
al dia 1 d’octubre. Aquest camí fo-
restal uneix el nucli costaner de 
Tamariu amb la carretera que va 
de Begur a Palafrugell passant per 
Esclanyà. Amb aquesta mesura, el 
camí passa a ser d’ús restringit, és a 
dir, només hi és permesa la circula-
ció a la gent que té finques a la zona. 
S’han col·locat barreres a cada ex-
trem del camí i rètols en els quals, 
a banda d’informar dels motius del 
tancament, es recorda que està pro-
hibit encendre foc a la zona. 

La finca municipal on estaran situats els horts ecolò-
gics de Begur. Foto: Ajuntament

La Policia Local activa 
la videovigilància en 

punts estratègics

El servei de videovigilància de Be-
gur, que està controlat per la Policia 
Local, se centra en diferents punts 
estratègics del municipi, especial-
ment en les dues entrades prin-
cipals, provinents de Palafrugell, 
però també a l’entrada de la urba-
nització Ses Costes i a la deixalleria 
municipal. En una nova fase, els 
sistema s’ampliarà a les entrades 
secundàries.



Finalitzades les obres del carrer de la  Font de Baix i el passeig de Sa Riera 
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A l’esquerra, el paviment del passeig de Sa Riera. A la dreta, aspecte final de la zona de la Font de Baix, després dels treballs de millora. Fotos: Ajunt.

Des de les àrees d’Obres i Serveis de l’Ajuntament, s’han dut a terme, en els 
últims mesos, diferents treballs de millora i adequació d’espais del municipi, El 
mes de maig va quedar enllestit el nou paviment del primer tram del passeig 
Es Racó de Sa Riera, fins a l’altura de la font. S’hi van extreure les peces de 
pedra de color gris que hi havia i s’hi va col·locar una base de formigó, pintat 
amb sulfat de ferro. Més endavant es farà el mateix tractament a la resta del 
passeig. La millora el paviment és la continuació de la que ja es va fer un any 
enrere a la vorera del tram final del carrer Sa Riera. També durant el maig, es 
van dur a terme treballs de millora de l’entorn i els serveis del Castell. S’hi va 
netejar tota la zona que l’envolta, amb treballs de poda i d’esclarissada del sota-
bosc i s’hi van col·locar nous bancs i papereres. A finals de juny, van finalitzar 
les obres de millora de l’accessibilitat al carrer de la Font de Baix, que van com-
portar el canvi de les escales per rampes. D’altra banda, va ser pavimentada la 
pista de bàsquet del Parc de l’Arbreda.
Va ser també al juny quan l’equip de govern va aprovar dur a terme la pa-
vimentació, reparació, arranjament i millora de dife-
rents carrers del municipi amb una inversió global de 
270.676,18 euros. Entre els vials que s’arranjaran, hi ha la 
carretera de la platja del Racó, i els carrers Cova del Bisbe, 
de la Font Martina, Cap Rubí, Xarmada, de la Selva, del 
Pavelló, Carles d’Homs i Tramuntana-La Borna, a més del 
passeig Sa Miranda i el passatge Genoveva.

L’Ajuntament tanca el compte del 2017 
amb romanent i un endeutament baix

L’Ajuntament de Begur 
va tancar el compte ge-
neral del pressupost del 
2017 amb un romanent 
líquid de tresoreria de 
6.357.135,40 euros. El su-
peràvit municipal, que 
suma el tancament dels 
comptes del 2017 amb 
els anteriors, representa 
un increment respecte 
del de fa un any, d’1,4 mi-
lions. A més, s’ha rebaixat 
el nivell d’endeutament 
fins al 13,48 per cent, la qual cosa representa una baixada de més 
de 8 punts respecte de l’exercici anterior. El 2015, l’endeutament se 
situava en un 33%. «Queda clar el bon funcionament de la política 
del govern. I per al proper mandat, l’economia estarà molt saneja-
da», va recordar l’alcalde, Joan Loureiro, durant el ple en què es va 
donar per aprovat el romanent, el juny passat.

La pista de bàsquet de l’Arbreda, pavimentada. Foto: Ajunt.

Pla conjunt de treball entre els polígons 
industrials de Begur i Palafrugell

Al llarg de l’últim trimestre, l’àrea de Promoció Econòmica ha 
treballat per impulsar un projecte de dinamització i difusió del 
polígon industrial La Riera d’Esclanyà, en col·laboració amb els 
diferents polígons de Palafrugell. L’objectiu és tractar temàtiques, 
necessitats i problemàtiques com un sol territori industrial i, en 
general, promoure la qualitat dels diversos espais, treballant de 
manera conjunta per a la captació de nous inversors en el terri-
tori. Una de les primeres accions conjuntes acordades va ser una 
conferència-reunió de treball entre els empresaris d’ambdós mu-
nicipis, celebrada el 20 de juny, per exposar la proposta de crear 
una associació de les empreses dels polígons industrials de Begur 
i Palafrugell. La conferència va anar a càrrec de Maria Buhigas, 
fundadora d’Urban Facts, empresa especialitzada en planejament 
urbà, que va parlar sobre la dinamització i el desenvolupament 
dels polígons industrials.
Un dels principals objectius de la trobada, a la qual hi va assistir 
el regidor de Promoció Econòmica, Eugeni Pibernat, era presentar 
a les empreses les quatre taules de treball previstes: senyalització, 
urbanisme, serveis, i manteniment, promoció i difusió, destinades 
a aconseguir que els sectors privat i públic treballin conjuntament.

L’Ajuntament aprova una partida de 270.676 euros per a millores viàries

Imatge del ple del juny. Foto: Ajuntament
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EL NOSTRE MUNICIPI

El Casino vell (2)

Un trocet d’història de La Palma

Ponç Feliu

Q uan el foraster, gaudint d’una ‘visita guiada’ per Begur, 
en voltejar la plaça de la Vila per resseguir el carrer Bo-
naventura Carreras i caminant una cinquantena de me-

tres, troba -a l’esquerra- la cantonada del carrer Casino, sobtada-
ment, i com per art d’encant, hi localitza un antic, bell i majestuós 
edifici, de sòlida aparença, el qual, per la seva elegància, pot ser 
classificat com a sobirà. Aquest edifici es el Casino Vell, anomenat 
popularment en el seu temps ‘Casino dels senyors’. 
Anteriorment ja hem exposat la idea de la seva contrucció, com 
també la seva decadència prematura com a centre d’esplai. La 
desventura va portar a un cúmul de realitats: després de sola-
ment 35 anys d’existència, formant una associació i creant aquest 
grandiós i exemplar edifici, desapareixerien totes aquelles fanta-
sies, quedant tot aquell idíl·lic món sense vida ni il·lusió. El pas del 
temps, que sens dubte és un dels correctors de la vida més efec-
tius, ens ha mostrat les causes de tot aquest trasbals. 
El casino Union Bagurense, que és el legítim nom amb què va ser 
batejat oficialment -ja que el nom de Casino Vell va ser imposat 
en formar-se’n un de nou a Begur, l’any 1897-, va deixar la seva 
activitat per un seguit de successos de màxima importància:   
1- La situació política a les colònies que l’Estat tenia al mar Carib 
va rebre un contratemps molt seriós, provocat pels Estats Units, 
a causa del naufragi del seu cuirassat Maine, al port de l’Havana. 
Aquest succés, ocorregut el 15 febrer de 1898, a les 21.40 h, amb 
un resultat de 256 víctimes mortals, provocà la guerra entre els 
Estats Units i Espanya, quedant molt mal parats tots els interessos 
establerts pels ‘indianos’ a les Antilles i perdent aquest últim re-
ducte del gran imperi, junt amb les Filipines i Puerto Rico.     
2- A raó d’aquesta commoció, la majoria d’’indianos’ residents a 
Begur, com també els seus hereus, varen optar per viure a Bar-
celona, a fi de seguir millor la defensa de la seva riquesa de l’altre 
costat del Atlàntic. Al mateix temps, tenien un contacte molt di-
recte i convenient amb tots els interessos creats a les colònies, per 
poder-los defensar. 
3- La Guerra de la independencia de Cuba, juntament amb la pèr-
dua de les últimes colònies, va desequilibrar la vàlua de la seva 

fortuna, empobrint el valor 
adquirit. 
Arribats a aquest punt, i ja 
traspassats alguns dels nos-
tres ‘indianos’, tota aquella 
eufòria que existia cap a 
l’any 1870 per crear el seu 
casino, va desaparèixer to-
talment. El casino va quedar 
completament sol, abandonat i privat de tota activitat. 
Davant d’aquesta sorprenent situació i valorant que una bona part 
dels fundadors del casino ja havien finit, crec idoni transcriure una 
nota històrica que defineix una important situació : « (....) según re-
ferencias fidedignas, D. Francisco Roger Barceló, hijo del fundador, 
Pedro Roger y Puig, convocó a los accionistas o a sus herederos, dán-
doles cuenta del proyecto de venta del edificio con el objeto de respetar 
sus derechos de acuerdo con el registro heredado de su padre. Todos 
asintieron.» 
Es va perllongar cert temps (1910 – 1915) per poder concertar-ne la 
venda amb la Cúria de Girona, amb destinació a ser el col·legi per 
a nois Nostra Senyora del Carme. Va ser valorat en 2.000 duros. 
La majoria d’accionistes renuncià al cobrament, cedint la seva part 
als compradors; era rector de Begur, mossèn Jaume Arcelos i Rou-
re, qui representava a la Cúria de Girona. Amb aquesta aportació, 
l’ensenyament a Begur va adquirir un gran valor, millorant la Fun-
dació Pi i Ralló, en permetre aquest canvi per l’antiga seu del carrer 
Pi i Ralló nº3, propietat particular dels germans Pi i Ralló. L’escola 
constava de dos professors, fent de director mossèn Jaume Plana i 
Caselles, professional exemplar, que va crear excel·lents alumnes 
durant  la seva dedicació. 
Arribà l’hora que, seguint l’estímul dels promotors d’aquest colos-
sal edifici, varen acceptar aquest gran oferiment, i els legítims he-
reus, emulant la creació d’aquesta fundació, ens varen obsequiar 
ampliant els seus valors. Conegut el curs del seu destí, seria hora 
de pensar, per part de l’Ajuntament, a integrar la seva propietat al 
poble de Begur. 

P Fa 62 anys, vaig arribar a Begur per passar-hi els dies de 
festa i els estius. Des del 2005, hi resideixo tot l’any. El meu 
fill i la seva família, també, i les meves nétes son beguren-

ques. De petita, coneixia els nois i noies del poble. Les activitats 
eren poques; segur que en algun moment coincidíem a la font de 
la plaça per omplir els càntirs, i l’única diversió que teníem era 
ballar sardanes, dissabte al vespre. Eren poques les famílies bar-
celonines i ens ajuntàvem amb les begurenques. De més grans, la 
coneixença es va anar diluint. Ara que hi visc tot l’any, aprofun-
deixo en el coneixement dels vilatans/nes i en els llaços de paren-
tiu. Per exemple, la Glòria Solà Llorens i la Laura LLorens eren 
cosines germanes. Va ser la seva cunyada Pepita, que vaig a veure 
de tant en tant, qui em va iniciar en la coneixença de la història de 
La Palma de Begur.
Ens situem cap a l’any 1956, quan Ramon Cullel Carbó inaugurà la 
fleca, amb el nom de La Palma. Agafava el relleu a la Botiga Nova. 
Tant ell com la seva esposa, Quimeta Mayola Casademont, eren 
begurencs i tots dos s’estaven a la botiga. La Neus encara recorda 
sa seua mare amb el davantal blanc, despatxant en el ‘colmado’.
De fet, a La Palma, a part de pa i pastisseria, hi podies comprar oli, 
xocolata, farina i llegums cuits. El forn era a baix, on ara hi ha La 
Pizzeta. El pa anava a pes, de manera que, si la peça de quilo no 

el feia, hi afegien ‘la torna’. Qui hagi viscut aquesta època, possi-
blement recordarà que aquesta petita peça de pa, habitualment 
no arribava a casa. Els tortells, els bracets de gitano i la resta de 
pastisseria eren productes fets per en Gerard, un pastisser de Sant 
Feliu.
L’oli es venia a granel i la unitat de venda era el ‘petit’. La Neus 
encara en recorda l’aparell. I la unitat de xocolata, era la ‘presa’. 
La botiga obria tots els dies de la setmana, també el diumenge. 
Com a dependentes, hi podies trobar l’Ana Cerrato (Annita), la M. 
Rosa Espinàs, la Pilar Quintana o la Carmen Marí Roca.
Cap al 1962, en Ramon Cullel va rebre la oferta de comprar el res-
taurant San Cristóbal (ara es coneix com Es Bas) i, com que de fet 
li agradava molt fer de cuiner, no va dubtar gaire a acceptar. Hi va 
estar treballant la resta de la seva vida, demostrant fins al final 
l’excel·lència de la seva cuina. D’altra banda, volia mantenir La 
Palma oberta i va pensar en Pere Carreras Carbó, un cosí germà, 
que ja era forner a Palau-Sator. Aleshores era un poble molt petit 
i en Pere no s’ho va pensar gaire i va acceptar encantat l’oferta del 
seu cosí. Així va començar la saga de la fleca Carreras, que ja arri-
ba a la seva tercera generació, elaborant productes de forn i pas-
tisseria per a els i les begurencs/ques i per a qui en vulgui gaudir.

Núria Tortras
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ES TEU POBLE

Temporal

Petita història de Begur, Esclanyà i platges (2)

Joan Pi i Ventós

Marià Frigola

L’ aparador de les botigues és el reclam que atia les persones 
que se’l miren a la conveniència d’entrar-hi. Mirar i veure les 
coses ordenades, i que fan patxoca, és una estratègia de ven-

da, sovint, aconseguida.
Anar a veure un temporal a Sa Riera era costum estesa entre els be-
gurencs. El mes de març de 2018, es va iniciar amb una llevantada 
important. La ventolera va portar, com sempre, una determinant 
característica: l’esvalotament del mar. Alhora que va causar un 
efecte. És un aparador de la naturalesa. Des de l’inici de la baixada 
a Sa Riera, la cala tenia una blancor espectacular. Blancor barreja-
da amb la sensació de grandiositat de les forces de la natura. Con-
templar el temporal de mar és un exercici de prendre consciència 
de la nostra feblesa com a éssers vivents. A Sa Riera, la immensitat 
d’aquest fenomen es  fa  més evident quan  vas caminant per la pas-
sera que va cap al mirador, la ‘pèrgola. com diu algú, a sota de ‘cal 
Rei’. L’espectacle que es pot observar des d’aquest lloc de privilegi 
és meravellós. Al mig de la badia, els grans trencants produeixen 
una consciència de temença per la seva grandiositat. Si es mira la 
costera fins al límit de La Creu, es pot observar un garbuix de mar 
brava que ha perdut la seva blavor dels dies de calma. I és aquest 
contrast que et fa valorar tota la bellesa i grandiositat del que ens 
aporta la natura. 
El temporal deixa les seves senyes a la sorra. Línies de deixalles 
marines indiquen on han anat arribant les onades. És el testimoni 
que s’ha de pagar per fruir d’un entorn que el canvi a la calma, fa 
més atractiu. El raconet del Bany de la Sultana, abans, i no fa massa 
anys, era tot ocupat pel mar. El fenomen de l’acreció o acumulació 
de sorra a la cala i a la platja ha provocat que el bany sigui ara sola-

ment una petita banyera. Fins quan? Possiblement té el dies comp-
tats. La sorra està desertitzant Sa Riera. Es treuen camions de sorra 
que es porten a Sant Feliu. Però aquesta resposta és del tot insufi-
cient. Els efectes erosius de l’esmentat temporal de març han estat 
calamitosos per a bona part de les platges del nostre litoral. Les del 
Maresme o Sant Antoni de Calonge s’han quedat sense sorra. I una 
incongruència inexplicable. Si a Sa Riera en sobren milers i milers 
de metres cúbics i als llocs esmentats els en manca, la resposta lògi-
ca és evident. Cal transportar-hi la sorra, com a resposta ecològica, i 
sense arguments en contra. Les administracions responsables, que 
no són solament els respectius ajuntaments, haurien d’actuar amb 
urgència i activament, ja que en tenen la plena competència (con-
sells comarcals, diputacions, Generalitat i per sobre d’ells, Costas).  
Inexplicable la manca d’una entesa d’obligat compliment. Resultat, 
la nostra costa  està perdent la seva identitat. És com la botiga que, 
en no tenir aparador, ha hagut de tancar. La bellesa de la contem-
plació del ‘fenomen temporal’ de lluita entre mar i terra, d’onades 
i de roques, ens porta a seguir caminant pel camí de ronda que va 
cap a l’IIla Roja. El detall de la coloració diferent d’aquestes roques 
litorals ens recorda que les que són vermelles tenen ferro en la seva 
composició. Al sector d’Es Cap des Forn o de Sa Nau Perduda, s’hi 
troba l’indret de Ses Mines. Fa ja uns quants anys, i algun segle, ha-
vien estat explotades, en ser mena d’un ferro valorat. 
Les roques que toquen a la sorra de la platja són totalment dife-
rents. Són d’origen sedimentari, amb làmines molt ben marcades, i 
d’un color gris verdós. Són de ‘llècol’, paraula que no es troba en cap 
dels diccionaris que he consultat. 
El temporal ha passat. Ja està tot assolellat. I la sorra? Esperant torn!

E l poble de Begur va viure una crisi molt gran amb la indús-
tria surera, arran de la Primera Guerra Mundial, quan tot 
just estava començant la industrialització. La interrupció 

de les importants comandes franceses, a causa de la guerra, pro-
vocà una crisi econòmica important i molts obrers es quedaren 
sense feina. Els fets del 6 d’octubre de 1934, amb l’empresonament 
de tots els membres del Govern català, suposaren també un gran 
trasbals a l’Ajuntament de Begur.
Al començament del segle XX, i després d’haver passat les èpo-
ques dolentes a causa de la crema de la fàbrica Forgas, es norma-
litzà una mica la situació de crisi, gràcies al Sr. José Antonio Pella,  
que va pal·liar en part la situació, donant feina a molta gent. Va 
modernitzar el poble enderrocant cases velles, obrint nous ca-
rrers i també arranjant les carreteres de Sa Riera i Aiguafreda. 
Pella, home de negocis i de bona vida, fins i tot pensava aixecar 
a Aiguafreda el Casino mes luxós d’Europa. Sempre costejat per 
aquest personatge, molt sovint se celebraven audicions de sarda-
nes a la plaça i balls a la sala del Centre. Tothom tornava a estar 
eufòric i feliç, amb moltes ganes de gresca i xerinola. Malaura-
dament i per un cúmul de circumstàncies, en Pella va fer fallida, 
arrossegant més d’un inversor que li havia confiat els seus estal-
vis. La seva cara amable i emprenedora ocultava una part fosca 
de la seva vida idònia i luxosa, juntament amb la seva faceta de 
prestamista. Malgrat el progrés que va fer Begur, molts industrials 
estaven dolguts perquè Pella deixà de pagar algunes factures i es-
tafà algun begurenc. A conseqüència de la fallida, el poble va pa-
tir una altra davallada d’angoixa, sense feina, i moltes famílies es 
veieren obligades a tornar a marxar.
El 17 d’abril de 1936 es va celebrar una gran manifestació 
d’Esquerra Republicana a l’esplanada d’es Castell; es començava 
a gestar la borrasca de la revolució que s’apropava. El 18 de Juliol 
esclatà la guerra. Com tothom sap, el general Franco va alçar-se 
contra el govern republicà legítim i escollit democràticament pel 
poble català, amb una dictadura il·legal. Totes les ciutats i pobles 

de Catalunya bullien en un foc encès d’intensa ràbia i por. El poble 
es preparava per a la revolta d’aquells dies prenyats per grans ave-
ranys. Moriren un milió de persones entre el front i la rereguar-
da, i Begur, evidentment, també en va patir les conseqüències, ja 
que van morir, entre assassinats pels dos bàndols, desapareguts i 
al front, unes trenta persones, sense comptar les famílies que van 
exiliar-se. El 6 de febrer, unes tanquetes conduïdes per soldats ita-
lians entraren a Begur, sense trobar resistència. Els que es conside-
raven franquistes, els van rebre amb banderes nacionals cridant 
«Viva Franco» i «Arriba España». Molts estaven contents perquè la 
guerra a Begur s’havia acabat, però el vessament de sang tardaria 
molts anys a cicatritzar. S’ha de tenir en compte que la Societat del 
Centre Artístic sempre es va definir clarament apolítica.
La postguerra es va caracteritzar per la fam, la misèria i les priva-
cions. Tot eren venjances personals i la gent va haver d’emmotllar-
se a les noves circumstàncies contra la seva voluntat. Begur, una 
altra vegada va passar una època molt dolenta i moltes famílies 
van tornar a marxar de la població; el poble es quedà només amb 
uns nou-cents habitants. En aquells temps difícils i plens de penú-
ries, molts pescadors i altra gent de les nostres contrades es veieren 
obligats a dedicar-se al contraban, ja que guanyaven molts més di-
ners que anant a pescar. Les nostres cales petites i fosques eren les 
que es prestaven més per a aquesta activitat. Als anys 40, en Joan 
Ponsatí va obrir una petita fabriqueta amb  màquines de ribot i set 
o vuit dones que feien classificacions i cap net, i manipulaven taps. 
També repartia a cases particulars saques que li enviaven fàbri-
ques de Palafrugell i Palamós, igual que la Maria Ferrer per compte 
de l’Armstrong de Palafrugell. Avui ja no queda cap taper ni tapera 
a la població. Vam haver d’esperar als anys cinquanta perquè, a 
pas lent, la cosa anés millorant, però el poble de Begur sempre ha 
trobat una alternativa a les seves crisis. Les excel·lències paisatgís-
tiques de les quals disposa el nostre litoral van influir en el fet que 
arribés el boom turístic i ens salvés la situació econòmica. Avui es 
pot dir que tothom viu millor gràcies al turisme.
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F óra en Marc Carreras qui, parlant de les activitats que es des-
envolupen des de l’ACiT -n’és president-, em va recomanar 
que participés a l’esmorzar de pescadors que organitzava 

l’Associació Sotaigua, coordinat per en Xavi Jardí i la dinamitzado-
ra de l’ACiT, na Sandra Bisbe. Em va fer molta il·lusió participar-hi; 
un esmorzar a ca l’Adela a Sa Tuna, amb pa amb tomata, amanida 
i peix fregit, una exquisida barreja de morralla que ens va fer gau-
dir de debò. Ens vàrem delectar de tot plegat, del moment, l’entorn, 
la xefla, la conversa, anècdotes i faules que anaven sortint i, com 
no, de l’encant de les havaneres i cançons de taverna cantades amb 
sentiment per en Ricard Balil, “Piti” i la seua muller, na Isabel. En 
Pere Feliu, actuant de mestre de cerimònies, ens va presentar la 
taula de pescadors: en Llorenç Sais, en actiu; en Gervasi Sais, ja jubi-
lat (encara guarda el carnet de quan era l’alcalde de mar de Sa Tuna) 
i en Florià Pi, també jubilat.  Per obrir la conversa, aquestes típiques 
converses de taverna d’antic, i mentre ens anàvem cruspint l’àpat, 
en Pere va suggerir començar pel tema dels topònims de la costa, 
del seu per què i les seues històries: de s’Eixugador, on els pescadors 
anaven a eixugar les xarxes, o de la Cova des Capellans, on es deia 
que hi anaven els capellans a banyar-se, en una bassa gran que hi 
havia a l’ interior, i com no, tot seguit la pregunta de conya: «I on 
es banyaven ses monges?» O parlant de ‘captius’ i ‘catius’, derivant 
cap a la desaparició dels musclos a la nostra costa, amb divergència 
d’opinions del per què, o de l’escassetat de sardines, seitó, verats... 
que s’han d’anar a pescar mar endins, a unes quantes milles. En Flo-
rià i en Gervasi, ben decebuts, van dir que es perd la cultura de la 
pesca artesanal, per les moltes traves que l’Administració posa als 
pescadors jubilats, que són els qui la podrien fomentar. Com també 
va exposar en Llorenç, les normatives que obliguen a complir als 
pescadors en actiu, de pesatge en un lloc (l’Estartit) i venda en un 
altre (Palamós, l’Escala...), fan que, en segons quines circumstàncies, 
sigui més favorable menjar-se el peix que no vendre’l, doncs per-
drien diners en el desplaçament. Enmig de la conversa, soroll de 
plats, forquilles i ganivets, moments de respectuós silenci per gau-
dir del cant d’en Ricard i na Isabel.
S’explicaren moltes anècdotes entranyables de personatges singu-
lars de Begur ja traspassats, amb la subtil conya d’aquell temps, al-
guna d’elles ja explicades en altres esmorzars o trobades, fins i tot en 
altres contrades: la del bou marí, que dormia a la cova de Sant Pau 
i que quan la gent hi anava a fer les seves necessitats, s’escapava 
fent soroll i removent sorra amb ses aletes i es pensaven que hi ha-
via bruixes; o la dels pescadors que varen trobar ‘en mar’ una caixa 
plena de papers amb ‘sants amb ulleres’, que varen llençar a l‘aigua, 
recuperant sols la caixa, que aniria bé per assecar figues i, en arri-
bar a lloc i comentar-ho, quan algú va veure un dels papers que 
havia quedat a la caixa, els van dir de tot, perquè allò eren diners, 
concretament lliures esterlines; tot i que sortiren per mirar si enca-
ra en podien recuperar algun, ja no els varen trobar. I moltes altres 
anècdotes sobre la pesca amb dinamita, de la gent que sortint de la 
fàbrica es dedicava a pescar amb aquesta pràctica i dels ensurts que 
molts tingueren, i va sobtar que la dinamita es comprés a l’estanc. 
Explicar-ho tot amb detall seria interminable; va ser un esmorzar 
especial, encisador. En Florià no tenia aturador explicant de tot: fo-
ren històries, faules, records del seu pare, en Xico, parlant de les 
paraules típiques dels pescadors, emprades d’antic i que s’estan 
perdent si no s’hi posa remei i que ell guarda en la seua llibreta. I 
en Gervasi, somrient i donant detalls adients en tot moment d’un  
munt d’històries; i així, també en Llorenç, amb la seva conya per 
una banda i el seu emprenyament per una altra, quan se li toca el 
‘flabiol’ amb paperassa i normatives. Va arribar un moment, però, 
que en Dito Carreras es va destapar i la va deixar anar, amb aquella 
autenticitat i naturalitat que té com a bon bacanard: «Perdoneu, em 
sap molt de greu, però ho havia de dir: és que ja no se ‘sala’ a Begur? 
Florià, i la resta també, quan teniu un micròfon al davant ja us per-
deu, quan sempre ho heu fet. La taula, la dona, la mare... cony! Sa 
taula, sa dona, sa meua mare...» I aquí es va entrar en el debat del 
salat... No hauríem de perdre aquesta tan pròpia tradició en la parla 
autòctona. S’hauria de potenciar entre les generacions que pugen.

Esmorzar de pescadors Els escolars d’Esclanyà aprenen i 
apliquen les normes de vialitat 

Els alumnes de l’escola pública l’Olivar Vell d’Esclanyà van arti-
cipar en classes d’educació viària, que van tenir lloc pels carrers 
del nucli urbà, sota la supervisió d’agents de la Policia Local, de 
membres de Protecció Civil del municipi i d’una ambulància de 
Creu Roja. Monitors de la policia van treballar amb els escolars 
la gestió emocional; l’atenció i la interacció adaptada a l’entorn; 
la valoració del risc i vulnerabilitat; la gestió de la influència; la 
gestió dels límits personals en les seves capacitats, i l’atenció, la 
interacció i l’adaptació a l’entorn, amb l’objectiu de millorar la 
capacitat de resposta com a conductors i vianants.

Imatges dels alumnes de l’escola, durant les classes. A dalt, els més pe-
tits, creuant un carrer. A baix, circulació en bicicleta, sota l’observació 
del regidor de Governació, Martí Aldrich. Fotos: Ajuntament

Pere Rodríguez

El jove Álvaro Jabalera, premiat en 
el concurs de cocteleria de Lleida

El begurenc Álvaro Jabalera, estudiant de l’Institut Baix Em-
pordà de Palafrugell, va aconseguir, el maig passat, el segon pre-
mi en el concurs de cocteleria que organitza l’Escola d’Hostaleria 
i Turisme de Lleida, amb l’elaboració del còctel que va anomenar 
Vichy Garbí -va fer ús de productes de Vichy Catalan-. Jabalera 
ja havia estat premiat anteriorment en el concurs Inter Escue-
las: Get Started, a Barcelona.



La XV Fira d’Indians de Begur estarà dedicada al paper que 
les dones van tenir en l’aventura cap a les ‘Amèriques’, tant des 
del punt de vista de les que hi van anar com de les que es van 
quedar aquí mentre els seus marits o germans anaven a provar 
fortuna a l’altre costat de l’Atlàntic. Amb l’objectiu de donar re-
llevància a aquest paper de les dones, s’ha programat l’exposició 
L’aventura indiana. Un relat en femení. Aquests dies, hi haurà 
una altra exposició, La Vall dels Ingenis, una mostra dels pintors 
cubans Abel Pérez Mainegra i Douglas D. Pérez Castro. S’han 
programat dues conferències relacionades amb la temàtica de 
la dona en el món indià, a càrrec de Jordi Maluquer de Motas, 
professor emèrit de la UAB, i Joan Miquel Llodrà, historiador de 
l’art i autor del contingut de l’exposició sobre l’aventura india-
na. La fira inclou la presentació dels llibres La Cuina Modernis-
ta. Obrers, menestrals, burgesos i indians, del crític gastronòmic 
Jaume Fàbrega, i L’illa de Bembé, obra guanyadora de la tercera 
edició del Premi Literari Autor Revelació, de Mercè Falcó. 
Pel que fa a les actuacions musicals, hi haurà un concert de pa-
gament a càrrec de The Three Cuban (pati de les Escoles Velles) i 
actuacions musicals en diferents espais  (places de la Vila, Esteve 
i Cruanyas i Indians, i el Parc de l’Arbreda). En aquesta quinzena 
edició, s’han introduït algunes novetats, com ara el lloc escollit 
per a la inaguració de la fira, que serà a la plaça Esteve i Cruan-
yes en lloc de la plaça de la Vila; la interpretació d’escenes tea-
tralitzades per part del grup Mutis, i l’establiment d’un servei de 
llançadora-bus per acostar els visitants al centre del poble des 
dels pàrquings. A més, hi haurà la zona gastronòmica; tallers in-
fantils de vidre bufat, xocolata, cistelleria i bosses de mà de suro; 
parades de productes i animacions diverses.   

La XV Fira d’Indians recorda el paper 
de la dona en l’aventura ‘americana’
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La fira tindrà lloc els dies 7, 8 i 9 de setembre

Portal d’entrada a la fira, en la catorzena edició. Foto: Mati Carreras

Homenatge al compositor Frederic Sirés

La fira d’enguany s’aprofitarà també per fer un homenatge al 
compositor begurenc Frederic Sirés i Puig (Begur, 13 d’abril de 
1898 - 7 de novembre de 1971), en commemoració dels 120 anys 
del seu naixement. Així, per una banda, el Grup de Teatru Es 
Quinze, encarregat de posar en escena l’Arribada de l’indià i la 
Despedida de l’indià, rememorarà la figura de Sirés en les seves 
interpretacions. Fill de Josep Sirés, taper i músic, en Frederic, als 
18 anys, ja dirigia el cor La Cigala Begurenca. De jove, va viatjar a 
les Antilles i hi va fer una breu estada. En tornar, es va instal·lar 
a Palafrugell. Els actes d’homenatge durant la fira a l’autor de la 
reconeguda havanera La Gavina, inclouen la conferència Sirés, 
un indià atípic, a càrrec de Josep Bofill i Blanc. 
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Dotze restaurants van participar en la XX Campanya del Peix de Roca

Cal Bandarra, Casa Juanita, Costa Brava, Diferent, Galena-Mas Comangau, 
Hostal Sa Rascassa, Hostal Sa Tuna, Hotel Aigua Blava, Hotel Sa Punta, La Cui-
na, Les Brases del Toc-Hotel El Convent i Toc al Mar van ser els establiments 
participants en la XX Campanya del Peix de Roca de Begur, que va tenir lloc 
entre el 28 d’abril i el 3 de juny. La campanya va ser inaugurada amb un acte 
presentat per la periodista de TV3 Helena García Melero, durant el qual hi va 
haver uns tastets dels restaurants participants i una representació teatral del 
grup local Mutis. Una de les novetats d’aquesta edició va ser la participació 
com a jurat del concurs de cuina popular del xef Jordi Cruz, del restaurant 
ABaC de Barcelona -3 estrelles Michelin-, que s’ha fet popular per la seva in-
tervenció en el programa de televisió MasterChef. El 27 de maig, els concur-
sants van presentar les seves creacions al xef i finalment, el plat guanyador va 
ser una bullabessa de rascassa, de Victòria Mulà i Victòria Curós, de Palafru-
gell. Es va fer un reconeixement als restaurants que han participat en les vint 
edicions de la campanya i es van entregar els premis del concurs d’aparadors, 
que arribava a la desena edició. A més, entre altres accions, es va editar un 
vídeo de cada establiment, per potenciar la campanya a les xarxes socials.

PROMOCIÓ ECONÒMICA / TURISME

Premiats i participants en la Campanya del Peix de Roca, amb autoritats munici-
pals i el xef Jordi Cruz. Foto: Ajuntament

El xef Jordi Cruz, tastant els plats que van ser presentats 
al concurs de cuina popular. Foto: Ajuntament

Representació teatral del grup Mutis. Foto: Ajuntament

Una bullabessa de rascassa va guanyar l’XI Concurs de Cuina Popular de Begur

Un munt d’activitats per dinamitzar les 
tardes d’estiu als carrers del poble

Begur es promociona a Euskadi, 
aprofitant una trobada de Cittaslow

Representants del municipi de Begur van participar, a 
principis de juny, en un acte promocional que es va fer a 
Balmaseda (Biscaia), en el marc de la primera fira Cittas-
low d’Euskadi. Es va fer coincidir la fira, en la qual també 
hi va participar Pals, amb la trobada del Comitè de la Xarxa 
de Municipis per a la Qualitat de Vida Cittaslow de l’Estat 
espanyol, una entitat que actualment és presidida per 
l’alcalde de Begur, Joan Loureiro.

L’àrea de Promoció Econòmica 
i Turisme ha posat en marxa la 
campanya Les tardes a Begur són 
+ autèntiques, destinada a comple-
mentar la vida activa i social als 
carrers del poble. La campanya, 
que va començar el 16 de juliol i 
acabarà el 31 d’agost, està adreça-
da sobretot a un públic familiar. 
Dedica cada tarda, de dilluns a di-
vendres, a una activitat concreta, 
com ara contes (dilluns); tallers di-
versos (dimarts); shopping (dime-
cres); música (dijous), i activitats 
relacionades amb el món indià (divendres), com a ‘aperitiu’ de la XV 
Fira d’Indians, que tindrà lloc els dies 7, 8 i 9 de setembre. Les activitats 
es farn en diferents escenaris del centre del poble, seguint l’eix comer-
cial. «Amb aquesta campanya, volem demostrar que Begur és més que 
un poble d’estiueig tradicional i que té potencial per oferir una àm-
plia gamma d’activitats i entreteniments per passar les tardes d’estiu», 
destaca el regidor de Promoció Econòmica i Turisme, Eugeni Pibernat. 
(Més informació, a l’Oficina de Turisme de Begur (Avda Onze de Setembre, 5, Tel. 
972 62 45 20, o a la web visitbegur.cat).

Membres de les delegacions de Begur i Pals.  Foto: Ajuntament
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El nou model de recollida selectiva porta a 
porta ja s’aplica a tot el municipi

Des de principis de juliol, el ser-
vei de recollida selectiva de residus 
porta a porta de Begur arriba a tot el 
municipi. L’àrea de Medi Ambient de 
l’Ajuntament ha iniciat una campan-
ya per conscienciar els veïns de la ne-
cessitat d’adherir-se a aquest model de 
servei. Sota el lema Begur es teu poble, 
recicla, la campanya informa dels be-
neficis que té aquest model de recolli-
da a les cases. L’Ajuntament manté el 
sistema de les àrees d’aportació, men-
tre no s’hagi estès del tot el nou model 
i per a casos en què es pugui produir, 
per qualsevol imprevist, un incompli-
ment de la recollida a domicili. Tot i 
això, la voluntat és acabar amb un únic sistema de recollida. Els veïns reben 
tres cubells per fer l’entrega dels residus. Per aconseguir-los, cal dirigir-se a 
l’àrea de Medi Ambient amb una factura de l’aigua o bé escriure un correu 
electrònic a pap@begur.cat. Hi ha tres models: cubell airejat petit de color 
marró, per facilitar la separació a casa de la matèria orgànica; cubell de 20 
litres de color marró i tapa grisa, per a la recollida de la matèria orgànica i la 
fracció resta, i cubell taronja de 40 litres, per a paper i cartró, envasos i vidre.

Moció per a la protecció del corall vermell
El ple de l’Ajuntament de Begur del mes de maig va aprovar, per unanimitat, 
una moció a favor de la protecció del corall vermell al litoral català. La moció 
proposa que la protecció del corall que ja existeix al llarg del tram de la costa 
catalana, des del cap de Begur fins a França -responsabilitat de la Generali-
tat-, s‘ampliï al tram que va del cap de Begur fins a Arenys de Mar (Mares-
me) -gestionat per l’Estat espanyol-. La moció va ser aprovada després que el 
govern de l’Estat espanyol va concedir dotze llicències per a l’extracció i la 
venda de corall vermell en aigües exteriors entre Begur i Arenys, molt a prop 
de zones sobre les quals la Generalitat havia esteblert una moratòria per a la 
pesca d’aquesta espècie. En la moció, l’Ajuntament de Begur insta el Ministe-
ri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient a revocar l’adjudicació 
de les llicències i  a fer extensiva la moratòria decretada per la Generalitat a 
tot el litoral català. Al mateix temps, sol·licita a les dues administracions que 
reforcin els controls sobre la pesca furtiva. 

Neteja a Sa Riera i el Camí de l’Aigua, 
dins la campanya ‘Let’s clean up’

Cittaslow aposta per l’energia verda 
i la gestió sostenible a Europa

L’àrea de Medi Ambient va organitzar, el 13 de maig, amb el su-
port del Club Excursionista Els Perduts i l’associació Begur Sotai-
gua, una neteja del Camí de l’Aigua i de la platja de Sa Riera, en 
el marc de la campanya europea de sensibilització Let’s clean up. 
Durant la jornada, es van recollir sobretot plàstics, vidres i re-
buig, però també residus que han de ser portats a les deixalleries, 
com ara una tassa de vàter, una porta de cotxe, un somier, un 
escalfador d’aigua i una cinta de córrer. Foto: Ajuntament

L’associació Cittaslow, formada per països d’arreu del món com-
promesos amb hàbits de vida saludables, signarà a finals d’any 
un acord amb el Parlament Europeu per tal de promoure el mo-
del de gestió sostenible i energia verda que abanderen les més de 
200 ciutats adherides a la xarxa. Així es va acordar en l’última 
reunió de l’associació, el maig passat, a Lisboa, amb l’assistència 
de l’alcalde de Begur, Joan Loureiro, vicepresident de la xarxa in-
ternacional i president de la de l’Estat espanyol. Foto: Cittaslow

Promoció de l’oferta turística de 
Begur a fires i ‘workshops’

Imatge del ‘workshop’ de Barcelona. Foto: Ajuntament

Conferència de Ponsatí, durant el congrés. Foto: Ajunt.

L’àrea de Promoció Econòmica i Turisme va partici-
par, al llarg de la primavera passada, en fires i work-
shops per dinamitzar l‘activitat turística al municipi. 
El cap de setmana del 18 al 20 de maig, representants 
de l’àrea van assistir a la Fira Multisectorial de Man-
resa-Expobages, un certamen en el qual fa anys que 
Begur hi participa, donat que hi assisteix un públic 
molt proper i fidel. També hi va haver presència de 
Begur en dos workshops amb premsa i agències es-
pecialitzades, organitzats pel Patronat de Turisme 
Costa Brava Girona: el 29 de maig, a Barcelona, i el 13 
de juny, a París, en el Tastemotion Paris. D’altra ban-
da, Elena Ponsatí, tècnica de l’àrea, va participar en 
el  Congrés anual d’Oficines de Turisme de Catalunya, 
amb una conferència sobre el model de treball con-
junt entre oficines.



Puntual a la cita, la Festa Major de Sant Pere de Begur va arribar enguany carregada d’activitats i novetats. A banda de les diverses actua-
cions musicals i concerts, es va poder gaudir d’entreteniments com ara el tobogan urbà d’aigua, la Festa Holi, el dinar i el sopar populars, 
representacions de teatre, la fira d’atraccions i la fira artesanal, entre altres. El primer dia, van ser presentats oficialment els capgrossos 
de Begur, la Reparada i en Perico, que van ser apadrinats per la Colla Gegantera de Lloret de Mar i els seus gegants indians. Els noms dels 
capgrossos van ser triats per votació popular d’entre una llista d’opcions proposada pels alumnes d’educació infantil de l’Escola Doctor 
Arruga. Escolars del mateix centre van elaborar també el seu propi capgròs, la Lupita, que també va ser presentada per Sant Pere.

Concerts, ball, tobogan urbà, fires i capgrossos, per la Festa de Sant Pere

12 FESTA DE SANT PERE 2018

Els capgrossos de Begur, amb la colla de Lloret i l’alcalde. Foto: Ajuntament Èxit del tobogan d’aigua, a l’Avda Onze de Setembre. Foto: Ajuntament

Colors i música, durant la Festa Holi. Foto: Ajuntament

Actuacions musicals per animar les nits de la Festa de Sant Pere. Fotos: Ajuntament Participants en la cursa Sant Pere Safata. Foto:ACIT

Presentació de la Lupita, el capgròs creat pels alumnes de l’escola. Foto: Ajunt.

Grups de nens i nenes que van fer les propostes de noms per als capgrossos, el dia que van anar a emetre el seu vot, a l’Ajuntament. Fotos: Ajunt.
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Homenatge a la gent gran, amb les festes de la vellesa de Begur i Esclanyà

L’àrea de Gent Gran de l’Ajuntament de Begur va organitzar les festes de la vellesa de Begur, el 27 de maig, i Esclanyà, el 3 de juny, amb la 
finalitat d’homenatjar la gent de més edat del municipi. La Festa de la Vellesa de Begur, que arribava a la 57a edició, va començar amb una 
missa cantada per la Coral de Begur, a l’església de Sant Pere. En acabar l’ofici, van actuar el Cor Infantil l’Esparver i la Coral Mar de Veus, i 
tot seguit, els assistents van anar a dinar al Palau lo Mirador, a Torroella de Montgrí. La Festa de la Vellesa d’Esclanyà també va començar 
amb una missa cantada per la Coral de Begur i va acabar amb un dinar al Palau lo Mirador. Hi van assistir l’alcalde, Joan Loureiro; la regi-
dora de Serveis Socials i Gent Gran, Encarna Garcia, i la regidora de Cultura i Ensenyament, Mònica Martínez. 

La goleta Dadmitri II torna a passejar 
la Verge del Carme en processó

El primer cap de setmana de juny van tenir lloc dos esdeveniments relacionats amb el fons 
marí del litoral de Begur: la cinquena edició del festival Aiguablava Romana i la quarta del 
Begur Sotaigua. Des de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament, es va organitzar, per acompanyar 
els dos esdeveniments, una exposició fotogràfica sobre els treballs arqueològics duts a terme 
a la cala d’Aiguablava entre els anys 2006 i 2014. El director del Centre d’Arqueologia Suba-
quàtica de Catalunya (CASC), Gustau Vivar, va pronunciar una conferència per inaugurar 
l’exposició, situada al Centre Cultural Escoles Velles. Fotos: Ajuntament i Begur Sotaigua

‘Begur en flor’ arribava a la quarta 
edició, amb més decoracions que mai

La quarta edició de Begur en flor es va celebrar del 4 al 6 de 
maig, amb actuacions musicals, visites a jardins i tallers, que van 
complementar les decoracions florals de diversos punts del po-
ble. El Centre Tramuntana va fer una decoració especial per al 
pati frontal de les Escoles Velles -a la fotografia-. Foto: Ajuntament

El fons marí, amb Begur Sotaigua i Aiguablava Romana

La goleta Dadmitri II va tornar a passejar la imatge de la Verge 
del Carme durant la processó marítima del 14 de juliol, festivitat 
de la Mare de Déu del Carme, organitzada per l’Associació de 
Veïns i Amics de Sa Tuna, el Club Marítim Sa Tuna, el Club Nàu-
tic Sa Riera i l’Associació de Veïns i Amics de Sa Riera. 
Foto: Ajuntament

Foto de grup dels assistents a la Festa de la Vellesa d’Esclanyà. Foto: Ajuntament Assistents a la Festa de la Vellesa de Begur. Foto: Ajuntament

Mohedano, en concert

La cantant Rosario Mohedano va 
actuar el 14 de juliol a Begur, on va 
presentar el seu nou disc Me voy acer-
cando…¡a ti!, el tercer que publica i que 
ha composat sencer. Foto: Ajuntament
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Pintura, labors i fotografia, en les exposicions de primavera i estiu

El 41è Festival de Música de Begur arriba carregat de propostes de qualitat, com la 
dels concerts inaugurals, que van tenir lloc el 27 de juliol, amb Moby Dixie -baixa-
da del Castell- i Els Amics de les Arts. L’elenc d’aquesta edició està format també per 
Myles Sanko, Judit Neddermann, la jove Ju, President Xai, The Penguins Band, Reg-
gae per Xics, Maria Arnal i Marcel Bagès, i Duquende i Chicuelo, a més de l’homenatge 
a Carmen Amaya, com a complement. Els escenaris són Begur, Esclanyà, Sa Riera i, 
per primera vegada, Sa Tuna. A continuació, publiquem el programa sencer:

Grans intèrprets, en el 41è Festival de Música

Participants en el taller de labors de Begur.

El cantautor Joan Isaac va 
presentar ‘Paral·lelismes’, 

a l’església de Begur

Exposició de Florentino Ramírez.

Alumnes del taller de patchwork d’Esclanyà.Inauguració de la mostra ‘Aquells estius’.

Exposició sobre arqueolgia.Francisco Cobos i la metamorfosi. Exposició de Gonzalo Rodríguez.

Els treballs dels tallers de labors i pintura artística de Begur, els de patchwork d’Esclanyà, les imatges preses per Francisco Cobos de la 
metamorfosi d’una papallona i fotografies sobre els treballs d’arqueologia a la cala d’Aiguablava es van poder veure durant els mesos de 
primavera, a la sala d’exposicions municipals de les Escoles Velles. La programació estiuenca va obrir amb l’exposició Aquells estius... Imat-
ges de mar i platja a Begur (1910-1960), per continuar amb les mostres dels pintors Florentino Ramírez i Gonzalo Rodríguez, aquest últim, 
guanyador del Concurs d’Arts Plàstiques de Begur del 2017. Les exposicions van ser inaugurades per l’alcalde, Joan Loureiro, i la regidora 
de Cultura, Ensenyament i Joventut, Mònica Martínez. La programació d’estiu es completa amb l’exposició En femení, de Víctor Dolz. 

Joan Isaac, acompanyat del pianista Toni 
Olaf, va convèncer el públic que va assis-
tir, el 20 de juliol, al concert que el cantau-
tor va oferir a Begur, amb l’església de Sant 
Pere com a escenari. Isaac hi va presentar 
l’espectacle Paral·lelismes, una combinació 
de poesia -del seu llibre Intimissimi- i cançó 
d’autor, que va ser molt ben rebuda pels 
espectadors. El concert va acabar, com no 
podia ser d’una altra manera, amb la mítica 
A Margalida, cançó dedicada a la parella del 
jove anarquista Salvador Puig Antich, exe-
cutat pel regim franquista l’any 1974.

Joan Isaac i el pianista Toni Olaf, durant la 
seva actuació, a l’església. Foto; Ajuntament

Fotos: Ajuntament
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Es Quinze posava en escena la 
comèdia ‘Per llogar-hi cadires’

El Grup de Teatru Es Quinze va presentar, en una exitosa re-
presentació, Per llogar-hi cadires, una comèdia basada en un 
guió de Jaume Congost, que combina  embolics i enrenou amb 
misteri, sorpresa, música i audiovisuals. La sessió va tenir lloc 
el 30 de juny, al Casino Cultural, amb les entrades exhaurides.

La campanya solidària per a Lesbos i Atenes 
va recollir 700 quilos de menjar a Begur

La campanya solidària 
amb els camps de refu-
giats de Lesbos i Atenes 
(Grècia) va recollir 700 
quilos de menjar a Be-
gur, sota l’organització de 
l’associació Amb les teves 
mans i amb el suport de 
l’Ajuntament. Una camio-
neta carregada amb el ma-
terial va sortir, a mitjans 
de juny, de Begur cap a 
Grècia. L’alcalde, Joan Lou-
reiro, i la regidora de Ser-
veis Socials, Encarna Gar-
cia, van voler acomiadar 

E l març de 2018 va fer set anys que va començar la guerra a Síria, 
una guerra que semblava un lloc més de la ‘primavera àrab’, però que 
ha evolucionat de manera molt diferent; ha derivat en una guerra 
civil entre el dictador Al-Assad i moltes milícies àrabs, amb interes-
sos diversos: uns amb vinculacions amb el Kurdistan, altres, amb Al-
Qaida. I, amb el pas dels anys, amb una forta implicació de Rússia i 
Estats Units, i amb molts mercaders d’armes de molts països de la 
Unió Europea, Espanya entre ells. Set anys que han provocat més de 
set milions de desplaçats i refugiats, i milers i milers de morts, majo-
ritàriament civils. Davant la fugida cap a Europa (molts altres estan 
al Líban o a països àrabs), a través de Turquia, per arribar a les illes 
gregues del mar Egeu, la Unió Europea, ara fa dos anys, va signar 
un Tractat amb el president turc Erdogan; un pacte que, a canvi de 
milions i milions d’euros, suposava que Erdogan tancaria les seves 
fronteres al flux d’immigrants. Però, les màfies saben com superar 
aquesta vigilància. Des del 20 de març de 2016, tots els refugiats que 
arriben a les illes gregues es troben sense possibilitat d’anar amb fe-
rri al Pireu (a la península) i viuen com a presoners en les illes.
Milers de persones refugiades es troben a les illes (Lesbos, Quios, 
Samos, Kos...), bloquejats en els camps de refugiats (o vagant per les 
muntanyes), reconvertits els camps en centres de detenció militarit-
zats. El temps i la vida, per a aquestes famílies, es fon entre les seves 
mans sense saber què fer ni on anar; amb tot, ens donen una lliçó de 
dignitat i de solidaritat.
Per la responsabilitat que tinc amb l’associació Amb les teves mans, 
i per convicció pròpia, conec alguns dels pocs refugiats sirians que 
hi ha a Girona. Sé com malviuen en altres països d’Europa. Fa uns 
mesos, vam viure la retenció del vaixell de Proactiva Open Arms 
en un port d’Itàlia (Prozallo), amb la greu acusació de fer tràfic de 
persones. «Salvar vides no és un delicte», responien els voluntaris 
del vaixell. I Europa gira l’esquena als refugiats,... i a Catalunya. El 
‘Wellcome to Europe’ ja no és més que un cartell a les fronteres i als 
aeroports. Òscar Camps, director de Proactiva Open Arms deia, en 
una entrevista  del diari Ara: «No hem desobeït mai cap ordre. Però 
ara molestem. Som testimonis incòmodes. La dreta més xenòfoba ha 
guanyat les eleccions a Itàlia; però no podran acusar-nos d’afavorir 
la immigració clandestina.» Com a president de l’associació,  reclamo 
als governs europeus una decisió més democràtica i més solidària 
envers els refugiats (i també per a Catalunya!)
Amb les teves mans som una associació que ajudem els qui ajuden, 
amb NIF G5525899, i inscrita a la Generalitat de Catalunya amb el 
núm. 58277. Si voleu fer un donatiu en diners, que serà molt ben-
vingut, el nostre c/c és: ES17 0081 0236 1100 0141 1843. Si algú que 
llegeixi aquestes ratlles vol fer una recollida específica, us podeu 
posar en contacte amb en Carles (669545778) o mitjançant el mail 
amblestevesmans@gmail.com.

Moltes gràcies.

CULTURA /SOLIDARITAT

L’obra ‘Casats per amor... a la pasta’, 
a càrrec del grup teatral Mutis

El grup teatral Mutis va omplir el pati de les Escoles Velles, el 
15 de juliol,  amb la representació de Casats per amor... a la pas-
ta, una obra del dramaturg Lluís Coquard. Una mare vídua i 
tres filles, arruïnades pel ritme de vida de la mare, es llancen a 
la cacera d’un marit milionari i així, els embolics estan servits.

Presentació del llibre sobre les illes 
Formigues i el seu entorn

El llibre Les illes Formigues i el seu entorn. La costa que va des 
de Begur a Calonge va ser presentat el 12 de maig, a la Bibliote-
ca Salvador Raurich, per l’autor, l’historiador Gabriel Martín, 
i l’alcalde, Joan Loureiro. Segons l’autor, el llibre és «una guia 
sentimental, per coneìxer i estimar l’entorn». Foto: Ajuntament

Moment de sortida del material recollit.

Welcome to Europe. Mossèn Josep Taberner
President de l’associació ‘Amb les teves mans’

Salutació final dels participants en la representació. Foto: Es Quinze

Una escena de l’obra representada pels Mutis. Foto: Mati Carreras

els responsables de l’associació, mossèn 
Josep Taberner i Milton Sánchez, el dia 
de la sortida. També hi va participar 
Àlex Peña, de l’escola d’arts marcials 
Bugan, que va col·laborar activament 
en la recollida de material.
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Del país al municipi

Grup Municipal Junts x Begur-Esclanyà–ERC

GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

Ens trobem al 
mig de l’estiu

Bloc Municipal Begur-Esclanyà

L a primavera ens ha deixat un munt d’activitats i ara, 
en plena temporada estiuenca, només ens queda 
mirar amb optimisme el que resta d’estiu, que tam-

bé, de ben segur, vindrà farcit d’activats diverses. 
Per poder seguir-les totes, us recomanem consultar les 
guies d’activitats d’estiu que s’han repartit pels diferents 
establiments comercials del poble i que també trobareu a 
la vostra disposició a l’oficina de turisme. 
Sense entrar a anomenar-les, cal destacar la campanya 
que s’ha tirat endavant des de l’àrea de Promoció Econò-
mica, per tal de dinamitzar la zona comercial del centre 
de Begur: Les tardes a Begur són + autentiques. Cinc temàti-
ques diferents, una per a cada dia, de dilluns a divendres, 
animaran petits i grans a passejar pels carrers del nostre 
poble. 
Però no totes les accions, fetes o per fer, son només desti-
nades al lleure. Cal destacar que des de les àrees que són 
responsabilitat de l’Encarna Garcia s’ha col·laborat en la 
recollida d’aliments per als camps de refugiats de Lesbos i 
Atenes, una recollida que va ser un èxit. I una vegada més, 
Begur ha demostrat que és un poble solidari. 
D’altra banda, el Serveis Socials segueixen estant dedicats 
a ajudar les famílies més necessitades. També es treballa 
intensament en la gestió de la borsa de treball, per tal que 
tothom tingui feina e ingressos. 
Volem també recordar i agrair la participació de la nos-
tra gent gran, tant de Begur com d’ Esclanyà, en les seves 
festes respectives, que es van celebrar en el curs durant el 
mes de juny.
Pel que fa als més petits, volem destacar les millores que 
s’han dut a terme al Parc de l’Arbreda: rocòdrom, tirolina, 
pista de bàsquet pavimentada i altres novetats, segur que 
faran gaudir la mainada. 
També, la instal·lació d’un parc bio saludable farà que 
l’Arbreda sigui un punt de reunió i lleure per als vilatans, 
tant del centre com de les urbanitzacions. 
Totes aquestes activitats omplen el nostre poble, el que fa 
que els pàrquings estiguin funcionant a ple rendiment. 
Aquest any estrenem numeració i retolació dels pàrquings, 
i també estem treballant en la millora de la senyalització. 
Cal destacar el bon funcionament del pàrquing número 1, 
el de la Vinya de l’Artiga, que permet al visitant deixar el 
cotxe a l’entrada de Begur i en un agradable passeig, arri-
bar al centre, i la pujada del carrer de la Font de baix, que 
ha estat reformada, retirant les escales. Així, hem eliminat 
una barrera arquitectònica que impedia un fàcil accés per 
a tothom . 
Volem seguir en contacte directe i personal amb vosaltres, 
però si us falta temps per això, us convidem a fer-nos arri-
bar propostes, inquietuds, idees, etc.,  al mail info@blocbe-
gur.cat

Us desitgem que tingueu tots un feliç estiu. 

E n un país normal, aquest espai que la revista municipal concedeix 
als partits polítics amb representació municipal hauria de servir 
per parlar de les activitats, els projectes i les qüestions pròpies de 

Begur i Esclanyà. No obstant això, creiem que els últims esdeveniments a 
l’Estat espanyol i a Catalunya mereixen certes consideracions. 
I començarem amb la moció de censura presentada contra el govern del 
Partit Popular i, com a conseqüència, el canvi, amb l’arribada de Pedro 
Sánchez al capdavant. Creiem que aquest canvi arriba tard, però més val 
tard que mai. L’esperança d’un nou tarannà, més dialogant i pactista, del 
nou president i del seu partit fa que les expectatives per alliberar els pre-
sos polítics catalans, i per encarar el procés per una via de diàleg i pac-
te, estiguin presents en l’ànim de molts catalans. Malgrat tot, no podem 
oblidar que el mateix partit ja ha donat mostres en el passat pel que fa 
a la «qüestió catalana», d’actuar com el Partit Popular. Davant la unitat 
d’Espanya, tots units i tot s’hi val. Esperem accions i realitats, i no només 
bones paraules, però amb molt d’escepticisme.
L’altre fet important que volem esmentar és el trasllat dels presos polítics 
catalans a les presons catalanes. No oblidem que aquest fet no és una me-
sura de gràcia de l’actual govern espanyol. És una aplicació de la llei, ni 
més ni menys. Res a agrair. El que sí seria d’agrair és el fet de reconèixer 
que tot el procés jurídic és un nyap, una venjança, i caldria que es posés fi 
a aquests empresonaments vergonyosos i indignants. Mentre, seguirem 
cridant LLIBERTAT PRESOS POLÍTICS! No callarem fins a tenir-los lliures.
L’altra noticia rellevant en l’àmbit polític és la retirada de l’euroordre a 
Alemanya per a l’extradició del president Puigdemont. Un nou ridícul es-
pantós del jutge Llarena i una nova demostració que a Europa no creuen 
en el fals relat que la justícia espanyola explica del procés d’independència 
de Catalunya. 
Centrant-nos ara en Begur, cal fer referència a la polèmica generada a 
l’entorn del projecte d’urbanització d’Aiguafreda. En aquest sentit, ens 
agradaria aclarir la postura del grup d’ERC. Cal explicar que en aquest 
conflicte hem de distingir dos aspectes: per una banda, l’ecologisme i la 
sostenibilitat, i, per l’altra, els drets adquirits i la legislació existent.
El nostre partit lluitarà i prendrà postures per defensar la conservació 
dels entorns naturals i del medi ambient. L’Ajuntament de Begur forma 
part d’associacions que defensen la conservació i la sostenibilitat, com ara 
Cittaslow. D’aquí, les accions com la recollida selectiva porta a porta, la 
recuperació d’espais naturals com el projecte en execució de Mas d’en Pinc 
i els camins i senders, les energies renovables com la caldera de biomassa 
a l’Escola Dr. Arruga i el pavelló, i les plaques solars a Mas d’en Pinc. Així 
mateix, donem suport al projecte del Patronat de Turisme Costa Brava Gi-
rona per aconseguir que la nostra costa sigui declarada Reserva de la Bios-
fera. Tanmateix, hem de tenir en compte el paper de l’Ajuntament com a 
administració. Un paper que, a banda d’ideologies o opinions personals, 
obliga a respectar els drets legítims dels propietaris de terrenys que estan 
classificats com a urbans i que, per tant, tenen tot el dret legal a construir. 
La reclamació legítima de preservació de la natura en aquest espai passa 
per indemnitzar els propietaris dels terrenys. Això implicaria una despe-
sa aproximada de cinquanta-cinc milions d’euros. Una despesa totalment 
inassumible per l’Ajuntament. Una altra solució seria negociar amb els 
propietaris dels terrenys la reducció de sostre edificable, per mitjà de con-
venis. Cal dir que el projecte ja inclou alguns d’aquests convenis. En qual-
sevol cas, voldríem recordar que aquest projecte té els seus antecedents 
en les legislatures anteriors i, pel que fa al projecte actual, està aprovat 
inicialment per unanimitat de tots els grups municipals. L’Ajuntament ha 
seguit tots els tràmits d’informació pública, inclosa una reunió informati-
va, amb la participació de tècnics i lletrats. Per acabar, voldríem recordar 
que l’última paraula la té el Departament d’Urbanisme de la Generalitat 
de Catalunya. 
Que tingueu un bon estiu i que molt aviat els companys i les companyes 
empresonats i a l’exili  puguin gaudir de la llibertat i de la companyia de 
les seves famílies.

Salut i República!  
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Grup Municipal del PSC de Begur i Esclanyà

Grup Municipal de Convergència

Les coses van 
molt de pressa! 

Un govern de
Begur sense 
iniciativa en el 
dia a dia

L a periodicitat d’aquest butlletí no permet, ni de bon tros,  
captar els esdeveniments del nostre entorn. Des de la da-
rrera vegada que Es Pedrís Llarg va estar a les teves mans, 

han passat un munt de coses en tots els àmbits que mereixerien, 
si més no, uns necessàriament breus comentaris per part nos-
tra. En primer lloc, tenim govern; fa una mica de cosa dir-ho 
perquè sembla que fa molt temps. Ens n’alegrem molt, com ho 
dèiem en el darrer número. Tenir un govern efectiu legalment 
constituït a Catalunya era una condició sine qua non per poder 
sortir del forat on érem. I ves per on, s’ha donat una altra condi-
ció perquè aquesta sortida sigui efectiva i realment comencem 
a caminar com a país. Ens referim al canvi en la presidència del 
govern d’Espanya. Ha estat un gir històric, inesperat. Ningú po-
dia preveure que enfront d’una sentència com la del cas Gurtel, 
el PP no reaccionés de cap manera. Aquesta inacció sorprenent 
ha fet possible l’arribada a la presidència del govern de Pedro 
Sánchez, mitjançant la aprovació d’una moció de censura. No-
més amb això, el canvi de govern, la sortida del tap que suposava 
en Mariano Rajoy i el govern de PP, s’ha notat un despertar de 
les expectatives, l’arribada d’uns altres valors i d’unes altres po-
lítiques, per no esmentar els perfils dels nous càrrecs del govern 
i de l’administració (majoria de dones, currículums professionals 
acreditats i experiència sobrada). Sentim una gran alegria, per-
què pensem que això permetrà visualitzar una nova manera de 
fer; ja s’està veient. Pel que fa a Catalunya, també s’obren noves 
possibilitats de portar el conflicte a les vies polítiques i recer-
car solucions viables. Tot dependrà de si el Govern Català ho és 
de tots, i, efectivament, oblida maximalismes identitaris i vies 
unilaterals per cercar solucions als problemes reals, buscant un 
encaix assumible per tots, els catalans i la resta d’espanyols.
En un altre ordre de coses, en els darrers dies s’ha despertat 
una polèmica sobre la qual no podem deixar de manifestar-
nos. Es tracta del projecte de dotar de serveis la urbanització 
d’Aiguafreda.  Abans d’opinar, deixeu-nos que fixem els fets:
Primer: és una urbanització aprovada legalment l’any 1975. 
Segon: les successives revisions del Plans d’Ordenació Urbanís-
tica no han modificat la qualificació del sòl com a urba. En tot 
aquest temps, no s’han produït al·legacions al respecte. La darre-
ra modificació del pla per a aquest sector és de l’any 2003.
Tercer: fa 17 anys, l’Ajuntament va decidir aturar els permisos 
per a l’edificació. Ho va fer perquè la urbanització no reunia les 
condicions d’habitabilitat per manca de serveis.
Quart: ara tenim propietaris que van construir quan encara es 
podia i propietaris de parcel·les que varen comprar quan es po-
dia construir, però que no ho van fer i ara no poden, per la sus-
pensió de l’atorgament de les llicències municipals.
Cinquè: els propietaris exigeixen a l’Ajuntament resoldre el 
tema dels serveis assumint els costos que això els hi suposarà.
Sisè: l’augment de la sensibilitat ecològica en tots aquests anys  
fa que la població exigeixi no carregar les nostres costes amb 
més pressió demogràfica i preservar un dels pocs espais encara 
naturals que ens queden a la línia litoral. 
La nostra posició davant d’aquest tema es la de preservar el bé 
major, el col·lectiu, es a dir, els espais naturals. Però haurem 
de mantenir els drets legals dels que els tinguin legítimament 
i abordar les indemnitzacions que puguem assolir. Aques-
ta decisió ha d’estar avalada jurídicament (serveis jurídics de 
l’Ajuntament) i per la Conselleria de Territori del Govern de la 
Generalitat. 

D es de fa molt temps, i recentment encara més, es dóna 
la circumstància que l´equip de govern només actua si 
hi ha una prèvia denúncia a facebook, i especialment al 

compte de Convergència de Begur i Esclanyà.
Així ha estat amb el tema de la sorra de la platja de Sa Riera. Pri-
mer, via facebook, vàrem criticar la perllongada presència de la 
‘muntanya’ de sorra a tocar de la temporada d´estiu; dit i fet, la 
traslladen apilonada a la platja del Racó. Ho tornem a denunciar 
i, finalment, l´escampen ja passat Sant Pere.
Igualment. amb una esllavissada al camí de ronda de baixada a 
l’Illa Roja, denúncia via facebook i neteja immediata (bé, neteja 
d´aquella manera, doncs varen tirar la runa a l´altra banda del 
muret, sobre el penya-segat).
Talment, amb el tema de brutícia en el recorregut urbà del Puja i 
Baixa. Això sí, alcalde i regidor d´Esports, rebent els participants 
al final de la cursa, tot i que l´Ajuntament és aliè a l´organització 
(la ‘foto’ de rigor no pot faltar... ).
Així que ja ho veieu, qui vulgui fer-nos arribar algun suggeri-
ment o queixa, la publicarem en el nostre facebook, per tal que el 
govern municipal actuï amb celeritat (no cal dir que mantindrem 
l´anonimat de la persona proposant).
I si el dia a dia va així, ja no parlem dels temes de més trans-
cendència i complexitat: descontrol absolut en la gestió de les 
escombraries de les segones residències i les àrees d´aportació, 
mala imatge provocada per la gestió urbanística, deriva de la Fira 
d´Indians, i així, de mal en pitjor...
La part positiva és que ja només queden nou mesos per a unes 
noves eleccions municipals. El nostre grup fa temps que treballa 
per presentar un equip i un projecte renovat, que pugui ser me-
reixedor de la confiança dels veïns de Begur i Esclanyà. 

Bon estiu a tothom!



La quinzena edició de la desfilada 
de modes a favor de la Fundació On-
colliga de Girona, que va tenir lloc el 
juny passat, va aconseguir recaptar 
8.104,54 euros, que van destinats a 
finançar serveis per millorar la quali-
tat de vida dels malalts de càncer i les 
seves famílies. La desfilada, en la qual 
van participar models voluntaris de 
totes les edats, va omplir de públic la 
plaça de la Vila. Els establiments co-
mercials participants van ser: Bo Be-
gur Òptica, Blauet, Dana Taboe, Desi-
re by Me, El Mercader del Mar, Taller 
Rosa Tarrés, Indians Kids i Mima’t. Hi 

Gran èxit de la desfilada de modes 
d’Oncolliga, que va recaptar 8.104 euros
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Els models de la desfilada, saludant el nombrós públic assistent. Foto: Ajuntament

Tres-cents nedadors van participar en la 
XX travessa s’Eixugador-Aiguafreda

La Policia Local s’adhereix a la 
campanya d’escuts solidarisTres-cents nedadors, d’edats di-

verses i d’arreu de les comarques 
catalanes, van participar, el 15 de 
juliol, en la XX Travessa popular 
de natació S’Eixugador-Aigua-
freda, la recaptació de la qual va 
ser destinada a la Fundació Josep 
Carreras contra la leucèmia, en-
titat que enguany compleix 30 
anys. La guanyadora de la prova 
va per Estel Galo, del CN Grano-
llers, amb un temps de 9 minuts i 
18 segons.

La Policia Local de Begur 
s’ha adherit a la campanya 
Escuts solidaris, destinada 
a recaptar fons per lluitar 
contra el càncer infantil. La 
campanya està basada en 
la venda d’escuts de policia, 
amb el lema Pels valents, 
que costen 4 euros. Els fons 
recaptats seran destinats al nou hospital del Pediàtric 
Càncer Centre de Sant Joan de Déu de Barcelona.

L’equip de govern es va sumar a la campanya Fes un 
gest per l’ELA (esclerosi lateral amiotròfica), impulsada 
per la Fundació Miquel Valls, coincidint amb la com-
memoració del Dia Mundial de lluita contra la malal-
tia. A la imatge, representants municipals i de la cam-
panya, fent el gest solidari, una L. Foto: Ajuntament

Ángeles Fernández, de 108 anys,
és la persona més gran de Begur

Ángeles Fernández Osete va complir 108 anys el 17 
de maig i és la persona de més edat del municipi de Be-
gur. L’Ángeles va rebre un homenatge de l’Ajuntament 
de Begur i va ser visitada per l’alcalde, Joan Loureiro, i 
la regidora de Serveis Socials i Gent Gran, Encarna Gar-
cia. Fernández va néixer a Cazorla (Jaén) i va emigrar 
cap a Catalunya. Actualment té quatre fills i catorze 
néts, a més de besnéts i rebesnéts. Fins el març passat, 
la persona de més edat del municipi era la begurenca 
Dolors Moret Ferriol, amb 111 anys. La Dolors era tam-
bé la persona de més edat de la demarcació de Girona i 
la segona de Catalunya. Va morir el 17 de març.

La regidora Garcia i l’alcalde Loureiro, durant la visita que 
van fer a l’Ángeles Fernández. Foto: Ajuntament

Petits models, desfilant. Foto: Ajunt.

Arribada de nedadors a la meta. Foto: Ajunt.

Alguns dels participants en la prova, amb l’alcalde i regidors. Foto: Auntament

Suport del govern al gest solidari 
del Dia Mundial de l’ELA

col·laboren. de fet, més d’un cente-
nar d’empreses del municipi, a més 
de l’Ajuntament de Begur.



Més de 1.500 persones van participar en la novena edició de la Marxa Puja i Baixa de Begur, que es va celebrar l’1 de juliol, amb un canvi 
de recorregut respecte del 2017. En aquesta edició de la marxa, l’organització va programar activitats complementàries, que van tenir 
lloc el dia 30 de maig. entre altres, la conferència que va pronunciar l’alpinista Ferran Latorre, el primer català que ha aconseguit catorze 
cims de vuit mil metres, La Conquesta dels Catorze. Tancant el cercle. D’altra banda, també el 30 de juny, al Parc de l’Arbreda, van tenir lloc 
activitats per a petits i grans, com ara contes, gimcanes i classes d’spinning.

Més de 1.500 participants, en la novena edició de la Marxa Puja i Baixa

19

Sortida de participants en la marxa. A la dreta, membres de l’organització, amb l’alpinista Ferran Latorre. Fotos: Club Excursionista Els Perduts

Cap de setmana per al bàsquet VI Marnaton eDreams a Begur

El cap de setmana del 2 i 3 de juny es van 
disputar, al pavelló municipal, diferents 
partits de bàsquet escolar i federat. El 2 de 
juny es va celebrar la cloenda de bàsquet 
escolar del Baix Empordà i el 3, el torneig 
final del campionat de Catalunya júnior 
masculí. Foto: Àrea d’Esports

Quatre begurencs, Jordi Obrador, Josep Pi, Joan Figueras i Lluís 
Rosselló, van participar en la quarta edició de la prova en aigües 
obertes Marnaton eDreams by California de Begur. La prova, que 
tenia un recorregut de set quilòmetres, va reunir 836 nedadors. 
Marnaton és una empresa especialitzada en l’organització de 
curses de natació en aigües obertes. En la prova, hi col·laboren 
l’Ajuntament de Begur i el Club Nàutic Sa Riera. Foto: Ajuntament

Acaba el curs de patinatge d’iniciació

L’11 de juny acabar la temporada de patinatge d’iniciació 2017-
2018, amb un entrenament, un berenar i el repartiment de meda-
lles per a tots els participants. El regidor d’Esports, Marti Aldrich, 
va ser l’encarregat de repartir les medalles. Foto: FEB

ESPORTS

Homenatge a Pere Carreras ‘Perete’

Pere Carreras Serrano ‘Perete’, l’encarregat del pavelló, s’ha jubi-
lat i el 26 de maig, els equips de bàsquet, amics i familiars li van 
fer una festa sorpresa. Entre els assistents, hi havia l’alcalde, Joan 
Loureiro, i els regidors Martí Aldrich i Marià Renart. Foto: Ajunt.



L’ENTREVISTA

Marta Suñer i Isabel Bohé. Membres de la delegació de la Fundació Oncolliga a Begur

Primer va ser la postulació i després, va 
arribar la desfilada de modes...
Isabel: «Sí, vam pensar que podríem fer més 
coses i se’ns va ocórrer la desfilada, que ja 
fa 18 anys que organitzem -anteriorment, 
l’havia fet la Creu Roja-. I ara és tot un èxit. 
En l’edició d’aquest any, hem recaptat més 
de 8.000 euros.»
No deu ser fàcil anar a demanar a la gent 
que col·labori amb la causa...
Marta: «Quan ho fas amb convenciment, no 
costa tant. A poc a poc, vam anar perdent la 
vergonya i vam ampliar el radi d’acció. Del 
nucli de Begur, vam anar a les platges i a Es-

clanyà. La veritat és que la gent respon molt 
bé, tant els particulars com les empreses. 
Com diu la Josefa, Begur és un poble molt 
i molt solidari. No hem tingut mai cap pro-
blema per fer entendre a la gent la impor-
tància de col·laborar per a aquesta causa. 
Nosaltres mendiquem i la gent respon.»
I després de la desfilada, el següent serà la 
Quina de Nadal. Com es prepara?
Isabel: «Fa set anys que l’organitzem. Al 
principi, compràvem els obsequis amb di-
ners que ens donava l’Ajuntament i amb 
algunes donacions. Però després, vam pro-
var d’anar a les botigues a demanar suport 
i vam obtenir una bona resposta. Entre les 
aportacions de les empreses, les de particu-
lars i el que ens dóna l’Ajuntament, aconse-
guim uns lots molt complets.»
Marta: «La gent entén que tot el que es re-
capta, tant a la quina com a la desfilada, la 
postulació i els sortejos de productes, va 
destinat a una bona causa, que és la millora 
de la qualitat de vida dels malalts de càncer.»
Marxeu, doncs, contentes de la feina feta...
Marta: «Molt satisfetes, de la feina i de la 
resposta de la gent.»
Isabel: «Estem convençudes, a més, que tro-
barem gent vàlida disposada a esmerçar es-
forços i hores en aquesta tasca tan solidària. 
Perquè cal dedicar-hi hores i ganes, sobretot 
a l’hora de portar la informació a la gent i 
d’anar amunt i avall.»
Marta: «Ja hi ha gent disposada a fer aques-
ta feina i a treballar amb la intensitat i les 
ganes amb les quals treballa la Josefa.»

Com va anar, això d’entrar a formar part de 
la delegació d’Oncolliga? 
Isabel: «Ja feia anys que col·laboràvem amb 
la postulació per recaptar diners per a la llui-
ta contra el càncer. Havíem col·laborat quan 
ho portava la Carme Marquès i després, la 
Dolors Isern.»
Marta: «Va ser la Josefa Vargas qui ens va 
engrescar per entrar a la delegació. Ella ha 
tingut sempre molt interès per tirar enda-
vant projectes i s’ha desviscut perquè la de-
legació funcioni. A nosaltres, ens anomena 
‘les seves nenes’. Ella sempre és la que va al 
davant de tot.»

Puri Abarca

«Begur és un municipi molt i molt solidari»

La Isabel Bohé i la Marta Suñer, fotografiades al pati de les Escoles Velles. Foto: Puri Abarca

La Marta Suñer i la Isabel Bohé han format part de la delegació begurenca de la Fundació Oncolliga de Girona durant divuit anys. Ara, des-
prés de moltes històries viscudes i de molts esforços esmerçats, han decidit donar pas a altra gent que pugui acompanyar l’actual delegada, 
la Josefa Vargas, en la bona tasca que duu a terme a l’entitat. Es mostren molt satisfetes de la feina feta i pensen continuar col·laborant amb 
la fundació, tot i que en segona línia. Es desfan en elogis a la feina i la persona de la Josefa Vargas.

BUS platges - Del 15 de juny a l’1 de setembre de 2018


