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2019: il·lusions i 
bons propòsits!
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L’AJUNTAMENT TORNA A CONGELAR 
IMPOSTOS AQUEST 2019 I APROVA UN 
PRESSUPOST MUNICIPAL D’11,79 M. 
UNS 2,3 M. SÓN PER A INVERSIONS

Municipal:

ERNEST SAIS 
CINÈFIL I ENCARREGAT 
DEL CINEMA CASINO DE 
BEGUR DURANT MÉS DE 
QUARANTA ANYS

•Més participació que mai a Begur i 
Esclanyà en la campanya de Nadal

•Tradició i solidaritat, protagonistes 
d’unes festes molt il·luminades
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Sigues curiós

El lloc de silenci i record és el cementiri. 
Moltes poblacions tenen el cementiri 

com un punt de visita turística més, ja sigui 
per la rellevància de les personalitats que hi 
ha enterrades o per la de les obres escultòri-
ques dels panteons. El cementiri actual de 
Begur fou construït el 1844 (segons ens in-
dica Salvador Raurich a la seva Historia de 
Bagur). S’hi van traslladar les restes que fins 
llavors es trobaven al voltant de l’església 
parroquial. Al llarg del temps, al cementiri 
s’hi han fet diferents ampliacions, però en 
algun punt encara podem observar nínxols 
dels més antics. En un dels passadissos hi 
trobem la làpida de la imatge de dalt. És una 
làpida senzilla i no indica ni els cognoms ni 
la data de defunció, però és d’una gran deli-
cadesa i sensibilitat. 

Pista: a pocs pams de terra, a la façana de 
l’església, passant per un carrer estret.
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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



Iniciem l’etapa final d’aquest mandat municipal amb em-
penta i tenacitat per acabar els projectes promesos que en-
cara no han estat executats. Per això, des del govern local 
mantenim el nivell d’inversions d’altres anys, amb l’objectiu 
d’avançar de manera decidida en la millora dels serveis del 
nostre municipi. Afrontem aquest primer semestre del 2019, 
doncs, amb la voluntat ferma de tirar endavant tot allò que 
encara estigui pendent. 
I pensem en el benestar dels ciutadans, amb accions encami-
nades a la millora de la qualitat de vida, com ara la decisió de 
no apujar, per quart any consecutiu, els impostos locals, o de 
bonificar les famílies nombroses o monoparentals en matè-
ria de l’impost de béns immobles, l’IBI. 

És veritat que encarem aquesta etapa final amb algunes di-
ficultats a l’entorn del tema urbanístic, concretament pel 
que fa al pla que regula la construcció a la urbanització 
d’Aiguafreda. Els ajuntaments actuals som hereus de plans 
urbanístics anteriors, en aquest cas, d’un projecte de fa més 
de 40 anys, quan l’especulació al voltant de la construcció 
era el pa de cada dia. Els projectes aprovats llavors són de 
difícil modificació, a menys que es paguin unes indemnit-
zacions altíssimes, equivalents als pressupostos municipals 
d’anys i anys, de manera que molts ajuntaments no ens po-
dem arriscar a hipotecar el desenvolupament i la vida dels 
nostres pobles per ‘salvar’ aquestes situacions, tot i que, al-
hora, volem trobar-hi solucions. 
Així les coses, un grup d’alcaldes vam demanar a la Gene-
ralitat que es mullés per trobar una sortida a aquesta greu 
situació, perquè nosaltres som els primers que no volem la 
destrossa del nostre territori. Ens hem bellugat i ho hem 
aconseguit. El govern català, finalment, ha aprovat una mo-
ratòria d’un any per a aquests projectes que estaven en mar-
xa i ha iniciat la redacció d’un pla director per a tot el litoral 
català, que haurà de definir, en poc temps, què es pot fer i què 
no en les zones afectades i en altres que puguin estar ame-
naçades per l’especulació. Esperem que aquest pla ens ajudi, 
de veritat, a trobar solucions.

A tot això, el pols ciutadà a Begur i Esclanyà batega amb 
força. I aquesta implicació ha quedat demostrada, un cop 
més, durant les festes nadalenques, al llarg de les quals, as-
sociacions, clubs, entitats diverses (com les AMPA de les es-
coles) i voluntaris han col·laborat amb l’Ajuntament per a 
l’organització d’un munt d’activitats que han propiciat una 
molt bona campanya de Nadal. Com sempre, la implicació 
ciutadana en la vida del municipi ens fa sentir optimistes 
amb vista al futur.
Des del govern local, agraïm de tot cor aquesta implicació 
entusiasta dels nostres veïns i veïnes.

Us desitgem a tots un molt bon 2019!

Iniciem l’etapa final del mandat amb empenta i un bon nivell d’inversions

3ALCALDIA

Joan Manel Loureiro Vall / Alcalde de Begur-Esclanyà

Aquesta edició d’Es Pedrís Llarg ha estat tancada el 18 de gener de 2019. La informació sobre qualsevol activitat posterior a aquesta data 
es publicarà en el pròxim número de la revista (maig-juliol de 2019). 
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Begur té un pressupost d’11,79 milions d’euros per al 2019

El ple de l’Ajuntament de Begur va 
aprovar, el novembre passat, amb el vot 
en contra de l’oposició, un pressupost 
municipal per a l’any 2019 d’11.795.500 
euros, 2,3 dels quals seran destinats a 
inversions en projectes. L’alcalde, Joan 
Loureiro, que va qualificar el pressupost 
de continuïsta, va destacar que la situa-
ció econòmica de l’Ajuntament esta més 
sanejada que mai, amb un objectiu per 
al final de la legislatura de només el 18 
per cent d’endeutament. 
Entre les principals actuacions progra-
mades per al 2019, destaca la millora dels 
serveis de la urbanització Catalonia, so-
bretot pel que fa a l’enllumenat i el clave-
gueram, amb una inversió d’1.440.000 
euros; la reforma de la plaça del carrer 
Sant Pere (260.000 euros); la posada en 
marxa dels horts socials (110.000), un 
cop obtinguts els permisos de l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA); millores a 
l’Espai Mas d’en Pinc (100.000); la sego-
na fase d’instal·lació de càmeres de se-
guretat (90.000); millores a l’ambulatori 
municipal (60.000), amb la vista posada 
en traslladar-lo fora del mig del poble, i 
inversions en instal·lacions esportives 
(40.000). D’altra banda, es crea un fons 
de contingència, de 100.000 euros, des-
tinat a casos d’emergència greus. Joan 
Loureiro va recordar que es continuen 
congelant els impostos. Malgrat la dis-
minució de l’endeutament i la congela-
ció de la pressió tributària, l’alcalde des-
tacava que en el que queda de mandat, 
hi haurà recursos per executar tots els 
projectes pendents.

Es manté la congelació d’impostos i es redueix l’endeutament municipal

El conseller Puigneró visita les obres d’instal·lació de la fibra òptica

Dues imatges de la vista del conseller Puigneró a les obres d’instal·lació de la fibra òptica entre Begur, Regencós i Palafrugell. Fotos: Ajuntament

La nova organització del ple de l’Ajuntament, després de la 
marxa de Renart a l’oposició. Foto: Ajuntament

Canvis en l’equip de govern

L’equip de govern ha començat l’any amb canvis en la 
seva composició. D’una banda, el regidor Marià Renart, 
cap de llista del Bloc Municipal, va deixar el govern en 
el ple de desembre, obligat a renunciar-hi, després d’un 
error comès en relació a una actuació a la riera de Resi-
dencial Begur. L’alcalde, Joan Loureiro, va recordar que 
els membres del govern es van comprometre, a principi 
de legislatura, a fer-se responsables dels errors comesos 
i a dimitir, en cas que calgués. «Renart es va extralimitar. 
Va fer una feina que no li pertocava ni es podia fer, no 
va demanar assessorament als serveis tècnics ni tampoc 
permís a l’ACA. Això va tenir conseqüències negatives 
per als veïns de la zona i va comportar una despesa addi-
cional per esmenar els desperfectes. Va ser un error molt 
greu», va dir l’alcalde. Renart ha passat a l’oposició, com a 
portaveu del Bloc, i els altres dos membres del seu grup 
que estaven en el govern, Encarna Garcia i Eugeni Piber-
nat, hi continuen, com a regidors no adscrits.

La Diputació concedeix 
3.147 euros per a noves 

tecnologies i camins

La Diputació de Girona ha 
concedit a l’Ajuntament de 
Begur dues subvencions per 
un import global de 3.147 eu-
ros. La primera, de 2.147 eu-
ros, va destinada a despeses 
d’adquisició de material infor-
màtic i promoció de les noves 
tecnologies, un concepte que 
té assignada una partida mu-
nicipal de 5.031 euros. La sego-
na, de 1.000 euros, va adreça-
da a actuacions d’arranjament 
de camins municipals, actua-
ció que té assignada una parti-
da municipal de 14.595 euros.

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi 
Puigneró, va presentar, el 28 de novembre, a Begur, els projectes 
de desplegament de la fibra òptica al Baix Empordà, gestionats per 
Xarxa Oberta de Catalunya i emmarcats en el Pacte Nacional per 
a la Societat Digital (govern català, diputacions i ens locals). Puig-
neró, acompanyat per l’alcalde de Begur, Joan Manel Loureiro, i 
regidors, va visitar les obres d’extensió de la xarxa de fibra òptica 

pública entre Begur, Regencós i Palafrugell, un tram de 8,8 qui-
lòmetres. El Departament de Polítiques Digitals de la Generalitat  
inverteix un total de 123.000 euros per connectar la fibra, mentre 
que l’Ajuntament de Begur hi posa 117.000 euros, corresponents 
a l’obra civil. El Baix Empordà disposa actualment d’un total de 
103,3 quilòmetres de fibra òptica, amb una inversió realitzada de 
3,2 milions d’euros. 

Aprovats els projectes 
de serveis a la zona 

oest de Sa Riera

L’Ajuntament ha aprovat els 
projectes de clavegueram i en-
llumenat públic a la zona oest 
de Sa Riera, als carrers Platja 
del Racó, Ses Planasses, Cala 
del Rei, Sa Punta Negra i Illa 
Roja. El projecte de clavegue-
ram, presentat per l’empresa 
que gestiona el servei muni-
cipal, Aigües de Catalunya 
SA, puja a 1.068.936,5 euros, 
mentre que el d’enllumenat, 
costarà 260.187,7 euros.

Amb el suport de:



Obres de millora en nombrosos carrers i camins del municipi
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En paral·lel al procés d’arribada de la fibra òptica al municipi, l’àrea 
d’Informàtica i Noves Tecnologies de l’Ajuntament ha dut a terme el 
projecte d’implantació de l’anomenada ‘fibra fosca’, fibra òptica pròpia 
d’interconnexió d’edificis municipals (biblioteca, Ràdio Begur, Cinema 
Casino, Turisme, Urbanisme i l’edifici principal de l’Ajuntament), amb 
l’objectiu de dinamitzar els serveis. S’ha millorat la velocitat d’internet 
a l’edifici principal de l’Ajuntament mitjançant una connexió WIMAX, 
enllaçada des del puig de Son Rich. Així, s’ha passat d’una ADSL de 
Movistar amb 30 Mb de baixada i 1,5 Mb de pujada a 50 Mb simètrics. 
A la resta d’edificis municipals, com el camp de futbol, el pavelló o el 
Mas d’en Pinc, en breu es preveu la instal·lació de fibra òptica, per mi-
llorar la velocitat de connexió  i resoldre problemes de connectivitat.

La nova web

A principis de 2016, es va adjudicar la creació de la web de Turisme 
(www.visitbegur.cat) i la de l’Ajuntament (www.begur.cat) a l’empresa 
6Tems. Durant el primer semestre de l’any, es va crear i programar la 
web de Turisme perquè pogués estar operativa a principis d’estiu, i tot 
seguit es va començar a treballar amb la de l’Ajuntament. Els treballs 
es van allargar fins a finals de 2017 i durant el 2018, es van perfeccio-
nar aspectes i continguts, a més de fer formació al personal municipal, 
amb l’objectiu de realitzar-ne un manteniment àgil i constant. A més, 
des de l’àrea, s’ha implementat un nou sistema d’streaming a Ràdio Be-
gur, per oferir un servei de ràdio online més eficaç, segur i econòmic.

D’altra banda, el desembre passat es van iniciar contactes amb l’empresa 
ADTEL Sistemas de Telecomunicación SL, per abordar la problemàtica 
existent amb la TDT a la zona de la carretera de circumval·lació i al 
carrer de Sant Antoni. Es preveu trobar una solució a aquest problema 
durant el primer trimestre de 2019.

Implantació de fibra d’interconnexió 
entre els edificis municipals

Obres de l’accés al port de Fornells. A la dreta, asfaltament al carrer Tramuntana. Fotos: Ajuntament

El govern comença a executar els projectes de la plaça de Sant Pere i dels horts socials

Exposició de projectes

El govern local va exposar, a la sala 
d’exposicions municipal, l’estudi de mi-
llora de l’entrada principal al nucli urbà, 
que inclou l’avinguda Onze Setembre i 
una zona del carrer de la Font de Baix. 
També van ser exposats, al local poliva-
lent d’Esclanyà, els dos projectes de mi-
llora del barri de Sant Josep.

L’Ajuntament ha finalitzat, en els úl-
tims mesos, projectes de millora en di-
ferents punts del municipi: la construc-
ció de la vorera al llarg del carrer Josep 
Pallach, a Esclanyà, des de la carretera 
de Palafrugell a Begur fins al pàrquing 
del cementiri; l’asfaltament de diferents 
carrers també del poble d’Esclanyà; la 
reforma del carrer d’accés al pavelló 
poliesportiu de Begur; l’asfaltament del 
carrer Tramuntana; les obres del carrer 
Francesc Sabater Mécre ‘Xiquet’, que 
dóna accés al port de Fornells; manteni-
ment i higienització de parcs infantils, i 
adequació de camins. L’Ajuntament ha 
iniciat ja altres projectes promesos, com 
ara la remodelació de la plaça de Sant 
Pere i l’adequació de l’espai dels horts 
socials. D’altra banda, han finalitzat els 
treballs per a la ruta dels miradors.

La nova vorera d’accés al cementiri d’Esclanyà. Al centre, el regidor Francesc Pilsà, mostrant un dels 
dissenys del projecte de l’avinguda Onze de setembre, i a la dreta, l’accés al pavelló. Fotos : Ajuntament

L’àrea d’Informàtica i Noves 
Tecnologies de l’Ajuntament 
us ofereix, a partir d’ara, un 
espai amb consells i novetats 
en relació amb el seu àmbit. 
En aquesta ocasió, parlem de 
Pixabay (www.pixabay.com).
Pixabay és un banc d’imatges gratuïtes que teniu a la vostra 
disposició. Aquestes imatges, lliures de drets d’autor, les podem 
utilitzar per a cartells, propaganda electoral, per acompanyar 
una notícia en una web, Facebook, etc. Podeu accedir al web 
des del navegador d’un ordinador o bé baixar-vos l’aplicació 
per a mòbils i tauletes. Un cop accediu a la web, teniu diversos 
menús a la part superior de la pàgina que us permeten escollir 
fotografies o bé il·lustracions. També podeu escollir el format 
horitzontal o vertical. Però, el que és més útil és la distribució 
de les fotografies per categories i la possibilitat d’utilitzar eti-
quetes per trobar la imatge que busquem. Un cop la trobem,  
només cal prémer el botó ‘descargar’ i escollir la qualitat: per a 
les tres primeres opcions no cal ser un usuari registrat i la qua-
litat és prou bona pel tipus de feines que fem habitualment. 
Si voleu descarregar-vos una imatge amb format 5184×3456, 
haureu de registrar-vos (d’altra banda és ben senzill fer-ho).
Si el que voleu és que sigui el servei de comunicació qui treballi 
aquella imatge, per exemple, per fer-ne un cartell o un díptic 
electoral, també podeu prémer el botó de compartir i us apa-
reixerà l’adreça d’aquella imatge concreta. La podeu copiar i 
adjuntar al missatge per enviar-la per correu electrònic, per 
Facebook, Whastapp, etc.

La píndola informàtica

Amb el suport de:
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EL NOSTRE MUNICIPI
El cultiu de la vinya després de la crisi del corall Ponç Feliu

T ots sabem que les situacions d’aquesta vida no són perma-
nents i, per tant, pel que fa a circumstàncies venidores, no 
podem posar-hi primer el després, seguidament de l’abans; el 

després ja vindrà, i sempre a la seva manera.
En referir-se a la crisi, generalment representa un canvi inesperat i 
sempre perjudicial, agafant bruscament per sorpresa la situació detes-
table i difícil que provoca. Begur n’ha patit més d’una, de crisis, encara 
que les podíem presentar de diferents formes. 
Tinguem present que un element molt valuós com la pesca del corall 
havia mantingut econòmicament la població i, arribat el seu fracàs, 
amb la descoberta dels grans bancs de corall apareguts a Tràpa-
ni (Itàlia), se’n va produir la devaluació i amb ella, la crisi. Davant 
d’aquest planteig sense opció per escollir, es va preferir cultivar la 
vinya, aprofitant que en els municipis de la plana pròxima, per la seva 
meteorologia local adversa (la humitat i la boira eren rigoroses) no era 
possible el cultiu de la vinya.
Begur gaudeix d’una orografia composta de muntanyes, on el gruix 
de terra de la seva superfície ha estat molt escàs, aflorant el seu 
rocam arreu. Aquestes muntanyes oferien aquest conreu a canvi de 
posar-hi molt de treball, enginy i esforç per aconseguir que la suor 
del front aportés simbòlicament la primera fructificació. D’una pro-
pietat de muntanya rocosa i totalment erma, capaç gracies al rigor 
d’un duríssim esforç i la insistència de crear feixes amb la pedra so-
brant d’aplanar el rocam, fent-la sevir per a la construcció de la paret 
seca, vam ser capaços d’agafar el desenvolupament de la plantació de 
vinya. S’esmicolava el llécol que aflorava a la superfície i s’hi afegia 
una miserable porció de terra transportada penosament. D’aquesta 
manera podia plantar-se la tòria per formar la soca de vinya, enca-
ra que en ocasions calia fer un clot amb el pic i la pala en el llécol, 
per poder-hi plantar sobre aquell conjunt de pedregar improductiu 
la nova tija i formar el cep, aconseguint el resultat desitjat. No obs-
tant, la generositat de la naturalesa d’aquestes muntanyes premiava 
amb una collita de vi d’immillorable qualitat (15º de promig), oferint 
un producte excel·lent. Aquest producte era cobejat pels cultivadors 

de França, els quals, amb aquesta nova 
adquisició, milloraven la qualitat del 
seu propi vi (amb la barreja efectuada); 
en conseqüència, l’aiguardent també 
seguia la mateixa qualitat i resultava 
del bo i millor. 
Generalment, ha existit sempre el fet 
que la cara i la creu de les coses van una 
darrere l’altra, sense seguir cap ordre. 
Quan semblava que la plena dedicació 
al cultiu de la vinya ens havia portat 
econòmicament al camí del bon port, va entrar per la frontera france-
sa, procedent d’Amèrica del Nord, la maleïda plaga de la fil·loxera, capaç 
d’arruïnar tots els esforços que al llarg d’aquells anys s’havien assolit. 
La fil·loxera és un insecte que ataca les rels del cep de tal forma que 
arriba a aniquilar totalment la plant. Actua atacant en massa la rel del 
cep, xuclant la saba fins matar-lo. Aquest insecte arribà a França l’any 
1863, traspassant la nostra frontera l’any 1879. De manera increïble, va 
succeir que les vinyes plantades a última hora varen morir sense po-
der mostrar el seu primer fruit. La fil·loxera, en menys de una dotzena 
d’anys, va destruir per complet totes les vinyes de Begur, i era l’única 
part agrícola del municipi que rendia, donant guany. Davant d’aquest 
desastre, espontàniament, dos fantasmes varen aparèixer a Begur: la 
fam i la misèria.         
Els que hem nascut a Begur i el coneixem, en alguna d’aquelles passe-
jades que podem fer gaudint dels espais verges que encara ens queden, 
podem sentir enyorança descobrint aquelles parets seques envaïdes 
pel boscam, que, en el seu temps, varen permetre la creació de les vin-
yes que mantenien prioritàriament la subsistència del poble.
Aprofitant aquesta oportunitat, em permeto prendre una posició critica 
contra algun propietari que, enderrocant molts metres de paret seca de 
la seva propietat -o no-, els ha adaptat al jardí del seu xalet, exhibint una 
qualitat de pedra amb una pàtina molt envellida, de molt bon veure i 
difícil d’adquirir.                        

E ls costums i forma de vida sofreixen canvis constants. Avui, 
alguns hàbits i situacions de fa pocs anys ens resulten del tot 
inimaginables. Existeixen semblances, com també diferències.

Les semblances no tenen cap mena d’interès. Són aspectes socials que 
passaven i continuen passant. Són les dissemblances les que en tenen.  
Pensem en la situació social en tots els nostres pobles, per rememorar 
el record d’un passat no massa llunyà, menys de cent anys. Pot servir 
d’exemple explicatiu el poble de la meva naixença: Begur.
Dues classes socials úniques i ben definides eren les existents: la dels 
rics i la dels pobres. La classe mitjana, que és la que dóna la valoració 
‘d’estatus social’, era inexistent. Hi havia un petit sector que s’hi po-
dria ubicar: els petits botiguers, un sol bar, ‘Ca na Rosària’, i els oficis 
artesanals (barbers, ferrers, flequers, fusters, pescadors,...), i molt pocs 
pagesos i “¡’vinyaires’. També dos únics empleats municipals: l’agutzil i 
el sereno. Aquests tenien una prelació distintiva: el jornal assegurat. 
Tornem a les dues classes socials begurenques. De rics n’hi havia molt 
pocs. Es podien comptar amb els dits de la mà. Tots ells, excepcions 
poques o cap, eren “¡’americanos’ que tornaren de la seva aventura 
econòmica a Cuba, on hi havien aconseguit crear un negoci fructífer. 
Tots relacionats amb el sucre o el tabac de qualitat (cigars: els famo-
sos ‘puros havanos’). Se’n podria parlar d’una altra molt rendible, però 
de denigrant consideració: la tracta d’esclaus. Posem com a número 
d’aquests cercadors de fortuna uns dos-cents que marxaren i torna-
ren. Comptats per alt, el percentatge dels qui regressaren amb mitjans 
de riquesa important foren un 3%. També hi hagueren, sornegueria de 
bacanards, els qui tingueren la desgràcia de perdre la maleta a l’Estret. 
Ningú hi posava, a aquest estret, el distintiu de Gibraltar. Els ‘tornants 
sense fortuna’ eren, per tant, la immensa majoria. Tenien, rics i pobres 
de Begur, una característica. No existia la possibilitat de passar d’una 

classe a l’altra. Era un règim de ‘castes tancades’.
Els pobres havien d’admetre aquesta impossibilitat de progrés econòmic, 
la qual provocava una situació d’incomunicació entre els dos grups so-
cials.  No es ‘feien’, però sense estar renyits. Potser l’únic avantatge que 
el pobre, home o dona, podia esperar dels rics era que els proporcionaven 
treball domèstic. L’home de jardiner i la dona, de fer feines de neteja. 
Les noies tenien, alguna d’elles, una oportunitat. Per parentiu llunyà o 
per la seva bona presència personal, podien ser candidates a ser escolli-
des per casar-se amb un d’aquells ‘americanos’, madurs o vells. Els havia 
tocat la rifa. Més ben dit: la ‘Grossa’!. I una vivència estratègica que feien 
servir aquells marits ‘cubanos’, que deixaven com a norma testamentària 
d’obligat compliment: si ell es moria abans que la seva esposa i ella es tor-
nava a casar, perdia tota l’herència que li havia testat. En aquest règim de 
‘castes tancades’, solament una contingència permetia al pobre ‘enriquir-
se’. Era una prerrogativa social: la cultura. 
Una anècdota que impersonalitzaré. Un vailet, de poc més de 10 anys, 
tingué un oferiment del seu mestre-capellà. Diré el nom d’aquest sacer-
dot tan valorat: Mn. Jaume: «Digues al teu pare que t’he aconseguit una 
beca per anar a estudiar de capellà. Ho tindràs tot pagat. Pregunta-li si et 
dóna permís per anar a estudiar al Seminari.»  A casa del noi eren ateus 
de soca-rel, però respectuosos amb les creences dels altres. La resposta, 
poc esperada, fou: «Sí. Així podràs tenir cultura, cosa que els pobres ni la 
podem tastar.» L’oportunitat d’anar ‘a estudiar al Seminari’ no acabà bé. La 
beca se l’emportà alguna altra persona, però no de Begur.
Avui, la situació social ha canviat molt. Existeixen grups de població dife-
renciats, però no excloents. Amb l’esforç, dedicació i predisposició perso-
nal es poden aconseguir metes de benestar complaents.
Una reflexió d’evidència: la riquesa que té valor intrínsec és la derivada 
de la cultura.

Classes socials i cultura
ES TEU POBLE

Joan Pi i Ventós

Sa Riera i les Medes. 1920
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Begurencs a la guerra de Cuba

La construcció no té aturador

Marià Frigola

F ins que vaig contraure matrimoni amb la meva esposa, només 
fa 65 anys,  vivia amb els meus pares i demés familiars a la 
consergeria del  Centre Artìstic propietat de Francesc Forgas.  

Recordo perfectament que al menjador hi havia uns quadres de foto-
grafies molt ben emmarcats de fusta noble de membres de la família  
materna. Un d’ells era la foto d’un jove militar molt ben uniformat. 
No en sé el motiu, perquè mai vaig gosar preguntar a la meva àvia 
qui era aquell soldat. Quan es va vendre l’edifici, no sé on van anar 
a parar aquells quadres. Rebuscant per Internet i a l’Arxiu Munici-
pal, amb l’ajuda de la simpàtica Núria Casellas, he trobat a la revista 
local Es Pedrís Llarg nº 119, del 2015, un escrit molt ben documentat 
de l’escriptora Rosa M. Massana Ribas, en què diu que molts soldats 
empordanesos van perdre la vida per la independència de la guerra 
de Cuba. Les famílies benestants, pagant una elevada quantitat de di-
ners, ‘l’impost econòmic’, van poder evitar que els seus fills anessin a 
la guerra, mentre que les cases pobres, no podien pagar i havien d’anar 
a morir al front de guerra (‘impost de sang’). En aquest escrit de Rosa 
M. Massana, hi ha una petita foto de Josep Carreras Ferrer, que resulta 
ser el quadre del soldat que estava penjat al menjador de casa meva i 
era el germà petit de la meva àvia, n’Emilia Carreras Ferrer. No sé d’on 
va treure aquesta fotografia. 
Jo sempre havia cregut que la meva àvia, amb qui vaig conviure part 
de la meva vida, només tenia dos germans: en Pere, conegut popular-
ment com en ‘Perico del Casino’ -molt aventurer, ja que va regentar 
durant un temps un restaurant a Orán (Arglèlia)-, casat amb la Paulina 
Navarro, i en Joan, casat amb la Teresa Carreras de ca na Gara, també 
cambrer, en un hotel de Barcelona. Se suposa que totes dues famílies 
hagueren d’anar-se’n de Begur a viure a Barcelona, després d’haver 
perdut el treball degut a l’incendi de la fàbrica Forgas.
Entre aquets militars gironins, hi ha tres begurencs que van morir 
a l’Havana: en Joan Bataller Carreras, un avantpassat de la família 
Caner Bataller; en Josep Pi Busquets, germà de l’avi dels bessons Flo-
rian i Paco Pi Romaní, i Josep Carreras Ferrer, germà de la meva àvia 
Emília.Seguint el suggeriment de l’escriptora de l’article i també dels 
familiars dels difunts, aprofitant l’última Fira d’Indians, el digníssim 
Ajuntament i també el Mossèn, van dedicar una missa i un merescut 
homenatge als tres begurencs morts a la guerra de Cuba. 
Sempre havia somiat visitar l`illa de Cuba, no sé si per herència 
d’aquell vell oncle soldat o de sentir parlar amb accent caribeny els 
indians que venien a fer tertúlies a la taula rodona del cafè del Centre. 
Ara, degut a la meva avançada edat, no me’n veig amb cor de fer un 
viatge tant llarg. De ben segur que, si busquéssim més begurencs nas-
cuts al poble, no trobaríem ningú que no hagués tingut algun familiar, 
amic o conegut a Cuba, Puerto Rico o a les Antilles.
Les males notícies mai vénen soles. Ara, per mediació d’un llibre que 
ha rebut l’Ajuntament de part de la Casa de la Vila de Xàbia (Alacant), 
ens hem assabentat que quatre begurencs corallers, de Vera i Sant An-
toni, mentre feinejaven per aquells mars, varen morir ofegats degut 
a un fort temporal: Francesc Serrallés, Antoni Barceló, i els germans 
Francesc i Antoni Pi. Dos d’ells, desaparescuts al fons del mar i els al-
tres, enterrats al cementiri de Xàbia. En el pròxim número de la revis-
ta, explicarem amb mes detalls aquest desgraciat accident.

B envolguts begurencs, begurenques i persones que estimem 
Begur. Les que podem recordar com era la vila i els seus en-
torns, quan encara se circulava per tots els carrers i quan des 

de Sant Ramon, mirant a Torroella, no hi veies cap casa, hem vist com 
progressivament el municipi ha anat creixent. En el darrer any, s’han 
anunciat diferents promocions immobiliàries que poden fer canviar 
molt el nostre entorn i, en conseqüència, perdre un valor afegit del 
municipi, a part de sobresaturar una zona de recursos limitats. Un clar 
exemple, el tenim en la represa d’una urbanització a Aiguafreda, on 
als anys 70 diverses promotores van parcel·lar i instal·lar-hi els ser-
veis, però poques cases s’hi van construir, i avui ja tenen permís per 
edificar totes les parcel·les. Hi ha també promocions noves, com la ur-
banització planificada a S’Antiga. Va ser un dia al mercat, quan l’Emili 
m’explicava trasbalsat que on hi havia un corriol s’hi havia trobat un 

camí i que, en seguir-lo, s’hi va trobar un munt de grues i excavadores. 
Sí, l’antiga pedrera de S’Antiga. M’hi vaig acostar i efectivament, feia 
feredat... des de Pals estant, es pot veure l’esvoranc al vessant. Una al-
tra nova promoció en marxa és darrere dels terrenys de Can Wande. 
Si baixeu a Sa Riera, podreu veure l’àmplia desforestació, que solament 
inclou les vies d’accés. I tot va ser un comença i segueix. S’acabarà 
aquí? I les parets de pedra seca d’aquests i altres terrenys? N’hi ha un 
munt i la majoria cobertes de verdor, perquè a qui li correspon, no s’ha 
preocupat de de fer-les netejar. Són Patrimoni de la Humanitat i un 
valor afegit al municipi, que potser les constructores ni respectaran. 
S’acaben els miradors, boscos i corriols. Tenim el privilegi de poder 
gaudir-los lliurement, qui vol i quan vol. Gràcies a això, som un muni-
cipi especial, buscat per les persones que volen natura, calma i serenor.
Si voleu més informació, us adreço a: sosaiguafreda@gmail.com

Núria Tortras

Pere Rodríguez

R elata en Josep Pla, a El meu País (1958), que quan era petit ana-
va amb els seus pares de Palafrugell a Begur pel camí vell, amb 
tartana, camí solitari. En ell, hi trobava la botànica meridional, 

des de pins, brucs florits, ginestars, argelagues, garriguers... veient so-
vint, entre els arbres, el mar emmarcat dins l’arc de la tartana. Deia que 
la naturalesa era tan directa i aromàtica que hom quedava impregnat 
d’herbes delicades. Feia esment que «al bacanard, que ha estat coraller, 
és contrabandista i té un fons aventurer, li agrada l’olor de les pinedes 
passades per la humitat del vent de garbí, com també agrada al pala-
frugellenc». Gaudia pujant al castell de Begur i, assegut en una pedra, 
contemplant el bell panorama de terra i mar, així com les nuvolades, 
que deia no tenien preu. I també parlava de les cales de Begur i els seus 
personatges, com l’Hermós, en Rata, en Pagell, el Miner o en Florià: «Si 
feia mal temps a mar, sortien a matar un conill. Sabien els claps de rove-
llons; collien els primers espàrrecs; coneixien on creixia una herba ten-
dra, on madurava el gotim de raïm, on penjava la figa de coll de dama.»
La perspectiva de cel, terra i mar en una posta de sol, és quelcom únic i 
inimitable. Veure com el perfil muntanyenc i les pinedes enfosqueixen, 
mentre el mar perd el seu color i es realça la immensitat del firmament 
farcit d’estels, és un escenari incomparable que cal no perdre, tot i que, 
en el decurs del temps, aquest perfil muntanyenc s’està atapeint d’una 
contaminació lluminosa que trenca l’harmonia i no et permet apreciar 
la bellesa de l’entorn amb la mateixa nitidesa que havia tingut.
Aquest paisatge idíl·lic que mostrava Pla s’està perdent totalment, en 
part fruit de l’egoisme de l’ésser humà, el pitjor depredador que té la na-
tura. I si aquest depredador va acompanyat de l’etiqueta d’especulador, 
el resultat encara és pitjor. Tenim ben a prop (encara n’estem pagant 
les conseqüències) la crisi en què ens va submergir l’eufòria pel totxo 
i tinc la sensació, i serem uns inconscients si és així, que no hem aprés 
la lliçó, doncs es detecta de nou un increment de l’activitat urbanística, 
edificació massiva que, en alguns indrets, segueix desforestant boscos 
i malmetent la natura. Cal tenir en compte que la funció dels arbres 
és essencial per a la supervivència de l’ésser humà i si aquesta eufòria 
segueix endavant com s’endevina, caldrà posar-hi una mica de seny, a 
fi que no s’arribi a un entorn desforestat, ple de ciment i sense vitalitat. 
En tots aquests plans urbanístics, especialment els de la Costa Brava i 
entre ells, els que ens puguin afectar (aprovats de fa anys i que ara es 
revitalitzen de nou en aquesta nova etapa de bonança econòmica per a 
alguns), s’hauria de tenir molta cura a fixar uns límits tant en la desfo-
restació com en la superfície edificable, increment de població i serveis 
que requereix, que permetin arribar a una satisfacció, si no plena i com-
partida, almenys acceptada, que garanteixi no malmetre més els espais 
naturals. És essencial, per a nosaltres i les futures generacions, poder 
seguir contemplant el mar entremig dels pins, sentir el xiulet del vent 
veient com es mouen seues branques i desfulla la pinassa, gaudir de 
l’aroma de les herbes delicades que ens deia en Josep Pla, i embadalir-se 
en les postes i sortides del sol en el marc d’un paisatge sense ciment que 
pertorbi la visió. Tot és possible i hem de fer que així sigui; ens ho agrai-
ran les noves generacions que recolliran el nostre testimoni: una terra 
per viure-hi. No és la primera vegada que plantejo aquest tema i si ho 
repeteixo és perquè quelcom se’m remou quan veig tanta insensatesa. 
Potser s’haurà de pensar si cal posar el rètol de ‘complet’.

El paisatge de Begur
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Medi Ambient impulsa l’aplicació Civiwaste, per a la gestió dels residus

L’àrea de Medi Ambient ha impulsat 
la posada en marxa de l’aplicació mò-
bil Civiwaste, per a la gestió dels re-
sidus, i es demana als ciutadans que 
descarreguin l’app, amb els objectius 
de tenir el control del servei porta 
a porta, i de sol·licitar la recollida 
de voluminosos i restes vegetals. La 
nova aplicació ja està operativa per 
demanar el servei ordinari de reco-
llida de voluminosos (andròmines) i 
per a l’opció de compartir la informa-
ció sobre voluminosos amb la resta 
d’usuaris de l’aplicació, per tal de fo-
mentar la seva reutilització (a través 
d’aquesta aplicació i d’un xat intern, 
els usuaris poden contactar entre 
ells i acordar dia i hora per recollir 
cadascun dels elements que es poden 
reutilitzar). L’aplicació Civiwaste ofe-
reix altres opcions relacionades amb 
la gestió dels residus, com ara activar 
i desactivar el servei de recollida (útil 
per pausar el servei si s’està uns dies 
fora de casa); conèixer el calendari 
de recollida porta a porta; informar 
sobre incidències de cubells no reco-
llits o trencats; sol·licitar la recollida 
de voluminosos i la de restes vegetals 
(disponible molt aviat), o conèixer la 
ubicació de la deixalleria i les àrees 
d’emergència disponibles.

L’any 2020, tots els municipis hauran de reciclar almenys 
el 50% dels residus que produeixin, ja que entrarà en vigor 
una normativa europea d’obligat compliment. L’ incompli-
ment suposarà multes milionàries per als estats infractors. 
Tenint en compte que la llei 7/1985 reguladora de les ba-
ses de règim local estableix que els municipis tenen com-
petències en la gestió i el tractament dels residus, és molt 
probable que hagin de ser els ajuntaments els que assu-
meixin la despesa de l’incompliment per part dels usuaris.

Multes per l’incompliment en reciclatge

Campanya per informar sobre la 
presència de la vespa asiàtica

Tallers i campanyes, en la Setmana 
Europea de Prevenció de Residus

L’àrea de Medi Ambient 
ha dut a terme una cam-
panya de sensibilització 
sobre la vespa asiàtica, mi-
tjançant l’acció de la Man-
comunitat Intermunicipal 
Voluntària del Servei de 
Control de Mosquits. En 
els darrers mesos, s’han 
retirat dos nius d’aquesta 
espècie en el municipi, al 
sector de Son Rich i al Mas 
Ses Vinyes.
La campanya de sensibi-
lització s’ha fet també a les 
dues escoles del municipi, 
Doctor Arruga, de Begur, 
i Olivar Vell, d’Esclanyà, 
amb l’objectiu d’informar 
els infants i els professors 
sobre la problemàtica que 
comporta la presència de 
la vespa asiàtica i donar-
los eines per detectar la 
seva presència. Medi Ambient té exposat, a l’Espai Mas d’en 
Pinc, un niu d’aquesta espècie. La vespa asiàtica, velutina ni-
grithorax, va ser detectada a França l’any 2004. A Catalunya, 
se’n van trobar els primers exemplars l’any 2012, concretament 
a l’Alt Empordà.

En el marc de la Setma-
na Europea de Prevenció 
de Residus, del 17 al 25 de 
novembre, l’àrea de Medi 
Ambient va organitzar di-
ferents activitats relacio-
nades amb aquesta temàti-
ca. Una de les activitats va 
ser la campanya de recolli-
da de material d’escriptura 
a les dependències muni-
cipals, amb la finalitat de 
traslladar-lo a l’Associació 
de Naturalistes de Girona, 
i d’allà, a l’empresa Terra-
Cycle, encarregada de reci-
clar-lo i donar-li una nova 
vida útil. D’aquesta mane-
ra, s’evitava que el material 
acabés a l’abocador. Tam-
bé es va fer un taller per 
reutilitzar roba usada,  a 
l’escola Doctor Arruga, de 
Begur,  i durant el mes de 
desembre, es va dur a terme la  campanya anual de recollida de 
joguines, conjuntament amb l’entitat Càritas i l’àrea de Serveis 
Socials de l’Ajuntament. Tot plegat, encaminat a donar un nou 
ús a material divers i contribuir així al reciclatge, amb la conse-
güent reducció de deixalles.

Aspecte del niu de vespa asiàtica que 
hi ha exposat al Mas d’en Pinc.  

Taller de reciclatge de roba, a l’escola 
Doctor Arruga. Foto: Ajuntament
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Imatges de participants en el Gran Recapte, entre ells, l’alcalde, Joan Loureiro, i els regidors 
Francsc Pilsà, Encarna Garcia i Mònica Martínez. Fotos: Ajuntament

L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Begur va esco-
llir, a principis de novembre, una nova junta directiva, una mesu-
ra acordada en una assemblea extraordinària anterior. La nova 
junta va quedar integrada per Oliver Martínez, president; Ramon 
Rovira, vicepresident, i Xavier Jardí, secretari. La nova composi-
ció de la junta va ser comunicada oficialment a l’Ajuntament de 
Begur, ja que està vinculada al funcionament de l’ens municipal, 
segons la va reconèixer el ple del febrer del 2016. A part de la 
nova junta, l’entitat també va comunicar a l’Ajuntament la rela-
ció de voluntaris que integren l’associació. Actualment, Protec-
ció Civil de Begur, que és la novena creada a la comarca del Baix 
Empordà, l’integren deu voluntaris titulars i nou voluntaris as-
pirants. Pel que fa al material, l’associació disposa de dos vehicles 
(un cotxe i una moto), i la seu es troba ubicada a l’Espai Mas d’en 
Pinc, als afores del nucli urbà.

Càritas Begur, amb la col·laboració de 
l’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament 
i de l’Associació de Voluntaris de Protec-
ció Civil, va aconseguit recollir 1.637,9 
quilos d’aliments durant el Gran Recap-
te, que es va fer els dies 30 de novembre 
i 1 de desembre, en diferents establiments 
comercials del municipi, concretament, 
al supermercat Jodofi i els dos supermer-
cats Spar. El material recollit va destinat al 
Centre de Distribució d’Aliments (CDA) de 
Palafrugell. 
El Gran Recapte arribava enguany a la 
novena edició i tenia lloc, com sempre, 
arreu dels pobles de Catalunya. La regi-
dora de Serveis Socials, Encarna García, 
va voler agrair l’esforç de tothom: «Des 
de l’Ajuntament, volem donar les gràcies 
a tota la gent que ho ha fet possible, com 
també a tots els voluntaris i a Protecció 
Civil, que ens ha ajudat moltíssim.»

L’Associació de Voluntaris de  
Protecció Civil estrena nova junta

Dinar del Casal de la Gent Gran

La junta del Casal de Gent Gran va celebrar un dinar de ger-
manor, a principis del mes de novembre, a Platja d’Aro. Hi van 
assistir l’alcalde de Begur, Joan Loureiro, i la regidora de Serveis 
Socials, Encarna Garcia. A la imatge, fotografia de grup que va 
participar en el dinar. Foto: Dito CarrerasAlguns dels integrants de l’equip de voluntaris de Protecció Civil del 

municipi de Begur. Foto: Ajuntament

Concentració de suport als Serveis Socials
Part de la plantilla  
municipal de Begur va 
fer, el 30 de novembre, 
una aturada de 15 mi-
nuts, com a suport a les 
companyes de Serveis 
Socials, en contra de la 
violència ocupacional 
que pateixen (com en el 
recent cas d’una treba-
lladora de Salt). La mo-
bilització va ser convo-
cada per CC OO i UGT, Concentració davant l’Ajuntament. Foto: Ajun.



10

Tradició i activitats per a tots, en un Nadal molt solidari a Begur i Esclanyà

L’encesa dels llums de Nadal, el 6 de desembre, va donar la sortida a les activitats nadalenques. Un Nadal en què no van faltar les tradi-
cions, com el Pessebre Vivent (22 i 29 de desembre), a càrrec del grup de teatre Mutis; el caga tió, a la plaça Esteve i Cruañas; la cavalcada 
de Reis, i les activitats d’oci, com el Nadal Esportiu i Lúdic. Però, Begur i Esclanyà també van apostar per la solidaritat i es van recaptar uns 
6.300 euros per a la Marató de TV3, amb diferents activitats i parades d’associacions i entitats. L’Ajuntament va repartir un miler de lots de 
Nadal als jubilats i els alumnes del Doctor Arruga i l’Olivar Vell van fer cantades de nadales al carrer. D’altra banda, els guanyadors del X 
Concurs de postals de Nadal van ser Paolo Campolo (Doctor Arruga) i Fiona Martí (Olivar Vell). Pel que fa al XXVII Concurs de pessebres, 
en la categoria d’originalitat, els guanyadors van ser Lucía Caballero i Nil Jaén, i en la de perfeccionista, va guanyar Milà Martín.

En la primera imatge i en la tercera, entrega de lots de Nadal als jubilats del municipi, per part dels regidors Martí Aldrich i Encarna Garcia, i 
l’alcalde, Joan Loureiro. Al mig, guanyadors dels concursos de postals i pessebres, amb l’alcalde i la regidora Mònica Martínez. Fotos: Ajuntament

Escena del Pessebre, a l’ermita de Sant Ramon. Els quadres, escenificats pel grup Mutis, van ser seguits per unes 500 persones. Foto: Mati Carreras

NADAL 2018-2019

Dues escenes més del Pessebre Vivent, que enguany presentava més quadres i més figurants que en l’edició de l’any anterior. Fotos: Mati Carreras
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Tres imatges de l’arribada i la rebuda als Reis d’Orient, a la plaça de la Vila i a l’església de Sant Pere. Fotos: Mati Carreras

Cantada dels alumnes del centre Doctor Arrugai. Foto: Ajuntament Cantada dels alumnes de l’escola l’Olivar Vell. Foto: Ajuntament

Caga tió popular, a la plaça Esteve i Cruañas. Foto: Ajuntament Taller de fanalets de Nadal, a la sala d’exposicions. Foto: Ajuntament

NADAL 2018-2019
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Activitats solidàries: la parada nadalenca de l’Oncolliga, i els participants en la caminada d’Els Perduts, per a la Marató (1.390 euros). Fotos: Ajunt.

En aquesta imatge i en la de dalt, festa del Country Line’s Rebels, a Esclanyà, 
en la qual es van recaptar 2.300 euros en benefici de la Marató. Foto: Ajunt.

Parada d’ornaments de l’Escola Doctor Arruga, que va recaptar 
721 euros per a la Marató. Foto: Ajuntament

NADAL 2018-2019

Encesa de les llums de Nadal, a la plaça de la Vila. Enguany, es va doblar la il·luminació en carrers i espais públics del municipi. Foto: Ajuntament
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El palafrugellenc Manuel Cruz va guanyar el  
XIII Concurs de fotografia Josep Carreras

Premiats i finalistes, amb el jurat i l’alcalde, Joan Loureiro. Foto: Ajuntament

CULTURA

Loureiro, Iribarren, Guillamet, Alberch i Badia, durant l’acte commemo-
ratiu del centenari de Pella i Forgas, a la biblioteca. Foto: Ajuntament

Miquel Martín i Olga Cercós, durant la lectura de poemes. Foto: Ajuntament

Miquel S. Vilà es va endur el premi local d’aquesta edició

El palafrugellenc Manuel Cruz, amb la imatge titulada Treva canicular, va guanyar el pri-
mer premi del XIII Concurs de fotografia Josep Carreras de Begur, mentre que el premi 
local va ser per a Miquel S. Vilà, amb l’obra Carrer de la Creu (Can Marc). El jurat, format per 
Dito Carreras, Elena Carreras i Maties Carreras, va decidir considerar finalistes Joan Ri-
poll, amb El cel s’ennegreix; Ann Dieusaert, amb Mala sort!; Robert de la Cruz, amb A la llum 
de la lluna, i Paula Amezcua, amb Punta des Plom. L’entrega de premis es va fer durant la 
inauguració de l’exposició de les 31 fotografies presentades en aquesta edició del concurs.

L’Ajuntament recorda Pella i Forgas en el centenari de la seva mort
L’Ajuntament de Begur va homenatjar, el novembre  passat,  
l’historiador, jurista i polític Josep Pella i Forgas, en comme-
morar-se el centenari de la seva mort. Per una banda, l’àrea de 
Cultura va editar el quadern Pella i Forgas, i la seva època, de la 
traductora Concep Iribarren, i va organitzar, conjuntament amb 
l’Arxiu Comarcal del Baix Empordà, a la Biblioteca Salvador 
Raurich, un acte amb ponents coneixedors de la vida i l’obra del 
polifacètic personatge: el periodista i historiador Jaume Guilla-
met, l’arxiver i historiador Ramon Alberch, i l’historiador Joan 
Badia.  Guillamet va destacar el treball de Pella com a historia-
dor i va insistir que ha estat el «gran oblidat» en aquest camp, 
mentre Alberch enfocava la seva intervenció en la faceta políti-
ca del begurenc, afirmant que va ser un dels referents del catala-
nisme conservador. Badia va defensar la visió «fiable i actual» de 
Pella. L’alcalde, Joan Loureiro, va cloure l’acte asssegurant que és 
un deure, «des de la humanitat», posar en coneixement, sempre 
que es pugui, l’obra de Pella i Forgas.

Lectura de poemes de l’autora 
Montserrat Abelló, a la biblioteca
La poeta catalana Montserrat Abelló (Tarragona, 1918-Barcelo-
na, 2014) va ser homenatjada amb una lectura de poemes, el 17 
d’octubre, a la Biblioteca Salvador Raurich, a càrrec de l’actriu 
Olga Cercós i l’escriptor Miquel Martín. L’acte va ser organitzat 
coincidint amb el centenari del naixement de la poeta, que tam-
bé va destacar per ser una gran defensora del feminisme i de la 
cultura catalana, a més de traductora. «La seva poesia és direc-
ta, neta, transparent, però no vol dir que sigui superficial», va 
afirmar Miquel Martín, en la presentació de l’acte. Montserrat 
Abelló està considerada una autora fonamental per a la poesia i 
la traducció catalanes de la segona meitat del segle XX.

Crida per reunir dibuixos  
begurencs de l’artista  

Jordi Macabich

L’àrea de Cultura organitza, per al març 
vinent, una exposició amb dibuixos fets 
per l’artista de l’Hospitalet de Llobregat 
Jordi Macabich, que passava llargs pe-
ríodes a Begur. L’exposició està basada en 
una mostra promoguda per l’Ajuntament 
de l’Hospitalet, Jordi Macabich, entre 
amics, que expresa el seu tarannà vital i 
artístic (autor de nombrosos dibuixos en 
còmics i revistes infantils, com ara TBO), 
treballs de la seva esposa, Violeta Suárez, 
també dibuixant, i la trajectòria profes-
sional a l’agència Bardon Art. A banda 
de tota aquesta producció, Macabich va 
dibuixar nombroses persones i escenes 
de la vida de Begur, durant les seves esta-
des en el municipi. Sense anar més lluny, 
la capçalera d’aquest butlletí mostra un 
dibuix seu, que reprodueix una escena 
quotidiana en l’anomenat pedrís llarg, el 
banc de pedra situat al llarg de la façana 
nord de l’església. Per completar, doncs, 
l’exposició, l’àrea de Cultura fa una cri-
da a tots aquells ciutadans que tinguin 
dibuixos fets per Macabich perquè, si 
volen, els cedeixin per a l’exposició. (Mail: 
cultura@begur.cat; telèfon: 679 31 89 86).
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L’àrea de Promoció Econòmica i Turisme ha editat 200 exemplars d’un 
segell de curs legal, amb la imatge del logotip de promoció turística del 
municipi, coincidint amb la primera Trobada de Postcrossing (enviament 
de postals) de Begur. A la imatge, recepció oficial dels ‘postcrossers’ parti-
cipants en la trobada. Els organitzadors van entregar a l’Ajuntament unes 
postals dissenyades per a l’ocasió (meeting-cards). Foto: Ajuntament

Begur i Esclanyà celebraven la festa de la castanyera amb moltes activitats

Begur i Esclanyà van celebrar la festa de la Castanyera, amb nombroses activitats infantils. La VIII Fira de la Castanyera va començar el 
31 d’octubre, amb l’organització de dos túnels de la por, un a Esclanyà i un altre a Begur. Durant els dies de la festa (fins al 3 de novembre), 
hi va haver a Begur una fira d’artesans i activitats infantils diverses, com ara tallers, i una de les  novetats d’enguany va ser un circuit de 
vehicles elèctrics. L’1 de novembre va tenir lloc la tradicional castanyada popular al centre de la vila. L’AMPA de l’Escola Doctor Arruga hi 
va col.laborar un any més en coure i repartir les paperines de castanyes. I XIKS va organitzar un taller infantil per fer bosses per a les cas-
tanyes. D’altra banda, Alba Arbonés Martin, de l’escola Doctor Arruga de Begur, i Mila Martín Cercós, de l’escola l’Olivar Vell d’Esclanyà,  
van ser les guanyadores del concurs de cartells de la Fira de la Castanyera, que organitza l’àrea de Promoció Econòmica i Turisme de 
l’Ajuntament de Begur.

Curset sobre Instagram per als 
empresaris del municipi

L’àrea de Promoció Econòmica i Turisme, amb la 
col·laboració del Consell Comarcal del Baix Empordà i 
la Generalitat, va organitzar la jornada La teva empresa 
a Instagram, un curset de formació adreçat als empre-
saris del municipi, perquè gestionin els seus negocis a 
través de la xarxa social Instagram. Foto: Ajuntament

L’Ajuntament edita un segell especial, amb 
motiu de la 1a Trobada de Postcrossing

Festa de la Castanyera, al local polivalent d’Esclanyà. Foto: Ajuntament Castanyada popular, a la plaça Esteve i Cruañas de Begur. Foto: Ajun.

Premiades i finalistes del Concrus de casrtells de la Fira de la Castanye-
ra, amb els regidors Eugeni Pibernat i Marià Renart.  Foto: Ajuntament

El circuit de vehicles elèctrics, una de les novetats de la Fira de la 
Castanyera d’enguany, a la plaça Esteve i Cruañas.  Foto: Ajuntament
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Tothora i Begur Marítim, premis del concurs 
de decoració de parades de la Fira d’Indians

El 3 de novembre van ser lliurats 
els premis del 2n Concurs de decora-
ció de la Fira d’Indians, que reconeix 
la parada d’alimentació i la terrassa 
de bar local millor decorades segons 
la temàtica de la fira, que enguany 
era la dona indiana. Per segon any 
consecutiu, els guanyadors van ser 
la terrassa del Bar Tothora i la pa-
rada de l’Associació Begur Marítim. 
D’altra banda, dues associacions lo-
cals han fet una aportació econòmi-
ca amb fins socials, en el marc dels 
projectes presentats per a l’última 
Fira d’Indians; l’Hotel Sa Calma, que 
ha aportat 1.000€ a l’àrea de Serveis 
Socials de l’Ajuntament, i el Club de 
Bitlles Catalanes de Begur, que ha 
donat 200€ a la Fundació Oncolliga 
de Girona.

Exploració  del món medieval, a l’Olivar Vell

«Els nens i nenes de l’escola l’Olivar Vell d’Esclanyà aquest curs estem fent el 
projecte de l’edat mitjana. Estem treballant-lo des de P3 fins 6è. Hem fet cinc ta-
llers diferents, agrupats amb nens i nenes de diverses edats. Tots han sigut treballs 
manuals o manipulatius. Aquests són els tallers amb els quals ens hem divertit: 

Vam fer un escut amb fullola i li vam estampar el logotip de l’escola, i cada cicle 
el va pintar d’un color diferent; un altre taller era disfressar-nos com les persones 
de l’edat mitjana, i hi havia roba des de l’estament més alt (rei i reina) fins al més 
baix (pagesos i pageses), passant per la noblesa; també fèiem de monjos escrivint 
amb plomes i tinta, sota la llum de les espelmes i escoltant cant gregorià; vam 
elaborar vitralls com els de les esglésies gòtiques amb cartolina negra i cel·lofana 
de colors, i a la pista, vam simular batalles de cavallers, amb xurros d’espuma que 
fèiem servir com a espases.
Aquests tallers han sigut entretinguts i molt educatius. Hem disfrutat molt!»
Nenes i nens de 5è. Foto: Escola l’Olivar Vell

A la fotografia de dalt, el regidor de Promoció Econòmica, Eugeni Pibernat, rebent 
l’aportació econòmica de Josep Deulofeu (Hotel Sa Calma). A la dreta, les parades 
guanyadores, del Tothora i l’Associació Begur Marítim. Fotos: Ajuntament
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Unes 1.500 persones van 
visitar la II Fira Playmobil

Exposició de patchwork i 
manualitats d’Esclanyà

Jornada per al Dia mundial 
de l’aturada cardíaca

La II Fira Playmobil, que va tenir lloc del 6 al 9 de 
desembre, va ser visitada per unes 1.500 perso-
nes. Algunes de les novetats de la fira, organitza-
da per l’Associació de Comerç i Turisme (ACIT) de 
Begur,  van ser el concurs infantil de diorames i el 
concurs Troba el click perdut, amb la col·laboració 
de diferents establiments del poble. Foto: ACIT

L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de 
Begur, amb el suport de l’Ajuntament, va organit-
zar, el 16 d’octubre, un acte de conscienciació amb 
motiu del dia mundial de l’aturada cardíaca. Es va 
fer una exposició de vehicles d’emergències, visi-
tada per escolars del municipi i per un grup del 
Casal de Gent Gran, i es van donar consells per 
actuar en cas d’una aturada cardíaca. Foto: Ajunt.

La sala d’exposicions de les Escoles Velles va 
acollir, del 29 de novembre a l’1 de desembre, una 
mostra dels treballs de les alumnes dels tallers de 
patchwork i manualitats d’Esclanyà. A la foto-
grafia, la inauguració de l’exposició, amb l’alcalde, 
Joan Loureiro, i la regidora de Cultura, Ensenya-
ment i Joventut, Mònica Martínez. Foto: Ajunt. 
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Canvis inevitables a 
l’equip de govern

Grup Municipal Junts x Begur-Esclanyà–ERC

GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

Any electoral

Grup Municipal del PSC de Begur i Esclanyà

E n aquest any electoral en què caldrà rendir comptes davant 
dels ciutadans, volem manifestar el nostre compromís i lleialtat 
amb l’acció de govern feta. Dit això, cal parlar també de fins on 

ha arribat la nostra responsabilitat. Vàrem entrar a formar part de la 
coalició de govern per afavorir el canvi i facilitar la presa de decisions 
davant d’opcions personalistes presents (el temps ens ha donat la raó). I 
hem estat responsables de les àrees que hem assumit. Respecte d’altres 
aspectes de l’acció de govern, nosaltres hauríem fet diferent moltes co-
ses, però volem començar comentant una que ens sembla fonamental. 
Es tracta del sentit del servei públic i del paper de les institucions en 
una societat democràtica, especialment en l’àmbit local. Ens explicarem 
a partir d’un exemple que ha succeït recentment: la cavalcada dels Reis 
d’Orient. Algunes carrosses anaven engalanades amb estelades. Això 
suposa: l’ús de simbologia no institucional i partidista en una festa de 
tots; fer-ho ,a més, en un acte infantil que hauria de restar fora del debat 
partidista; la complicitat per part de l’Ajuntament (o la permissivitat?) 
amb una part de la població, despreciant bona part de la mateixa que no 
comparteix els mateixos plantejaments, i el que és més greu, l’abandó, 
per dir-ho suau, de la simbologia oficial que ens representa, aquesta sí 
(mentre no es decideixi el contrari) a tots.
Això ha estat una constant en tot aquest mandat. Com és sabut, en el 
pacte de govern vàrem expressar que, sobre els temes vinculats al pro-
cés, cada opció política tenia llibertat per actuar d’acord amb els seus 
principis i valors. Així ho hem fet. Per això, ens sentim legitimitats per 
criticar el desgast d’energies, esforços i recursos en qüestions relaciona-
des amb el procés, que no tenen rés a veure amb l’àmbit d’actuació de 
l’Ajuntament. Això ens ha distret en moments en què l’important de les 
nostres responsabilitats era solucionar els problemes del poble.
D’altra banda, aquest constant activisme militant en pro dels postulats 
independentistes (absolutament legítim per als ciutadans, associacions 
civils i partits polítics) des de les institucions de tots els ciutadans, ha 
suposat un trencament amb el sentit del servei públic com a garantia 
de la defensa dels drets de tota la ciutadania.,A més a més d’això, hem 
assistit a comportaments de servidors públics que han actuat amb un 
sentit patrimonial de la seva funció i de la institució a la qual serveixen.
És per tot això que ja anunciem que, pels socialistes de Begur, la recupe-
ració de l’Ajuntament com a casa de tots els begurencs i posar la funció 
pública al servei de tothom serà una prioritat en la propera campanya.
Òbviament cada opció política defensa una manera particular de veure 
la realitat i és legítim que ho faci dins dels marcs legals que hem adoptat. 
Però, una vegada un partit (o partits) assumeixen el govern, tenen la 
responsabilitat de representar tots els ciutadans i defensar els seus drets 
i llibertats bàsiques. Per que això sigui així, l’acció de govern ha de res-
pectar les regles del joc democràtic, i les creences. De la mateixa manera 
que defensem que un govern ha de ser laic i no ha de manifestar cap 
preferència respecte del credo religiós, creiem que en els temes identita-
ris (també subjectius i emocionals) s’ha de mantenir neutral.
De la mateixa manera, la implicació dels funcionaris, en tant que ser-
vidors públics, en accions partidistes és una perversió interessada de la 
seva funció. Els funcionaris tenen certs ‘privilegis’, com la garantia del 
seu lloc de treball, sigui del color que sigui el govern de torn. Aquests 
privilegis no ho són si no defensen la legalitat vigent tenint en compte 
els interessos dels ciutadans per sobre dels interessos partidistes.
En aquests sentit, volem un funció pública professional, competent i 
orientada al servei al ciutadà, amb sentit de la seva responsabilitat en 
l’entramat institucional democràtic i en la garantia dels drets dels ciu-
tadans. Uns funcionaris conscients de les seves responsabilitats, limita-
ran alhora comportaments inadequats per parts de certs representats 
electes.
Volem iniciar una conversa pública per parlar de tot això i per afinar 
propostes. Farem una trobada a Esclanyà el 9 de febrer, a les 18 h, al cen-
tre polivalent, i una altra al Casino de Begur, el 16 de febrer, a les 18 h.
Si voleu fer aportacions o suggeriments podeu adreçar-vos a la nostra 
pàgina de facebook: Grup municipal PSC Begur-Esclanyà. 

En primer lloc, us desitgem un feliç any 2019, que tot just 
acabem d’encetar. Tal i com vam demanar als Reis d’Orient, 
esperem que porti molta salut, feina i felicitat a totes les fa-

mílies de Begur i Esclanyà.

L’any passat, el vàrem acabar amb canvis a l’equip de govern 
de l’Ajuntament. El senyor Marià Renart va passar a l’oposició, 
deixant el govern amb sis membres. Aquest canvi es deu a la peti-
ció de dimissió que se lli va fer des del nostre govern. Una petició 
que venia motivada per les obres il·legals a la riera de Salt de Ses 
Eugues. Unes obres sense consultes, sense permisos ni projecte, 
que han derivat en l’obertura d’un expedient a l’Ajuntament 
de Begur per part de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i unes 
afectacions greus en algunes finques privades de l’entorn. Com a 
resultat d’aquesta actuació, l’Ajuntament haurà de destinar un 
pressupost de 400.000 euros aproximadament per restaurar la 
riera. Considerem aquesta actuació molt negligent per part del 
regidor i, en conseqüència, creiem que és pertinent la seva dimis-
sió com a regidor del govern. 

El tema urbanístic ha pres molta rellevància amb els projectes 
d’Aiguafreda, Sa Riera i l’antiga pedrera de S’Antiga. Tots aquests 
projectes són heretats d’anteriors legislatures i ara tenen el su-
port econòmic per desenvolupar-se. Els grups ecologistes dema-
nen una actuació radical per part de l’Ajuntament. Ens demanen 
que aturem aquests projectes i desqualifiquem els terrenys que, 
segons el POUM vigent, son classificats de sòl urbà, i passem a 
sòl no urbanitzable. Cal pensar que aquesta proposta lògicament 
tindria conseqüències greus en forma de denúncies i peticions 
d’indemnitzacions econòmiques molt importants. La feina que 
ens pertoca és implicar la Generalitat en un tema que pensem 
que és general a tota la Costa Brava, per tal de desplegar un pla 
director costaner que protegeixi els sectors que encara no estan 
desenvolupats. També es negocia amb els promotors dels projec-
tes per tal de reduir-hi l’edificabilitat i reservar més zones verdes 
i equipaments. Des del grup d’Esquerra Republicana, impulsa-
rem, per a la següent legislatura, un nou POUM que reculli les 
noves sensibilitats pel que fa a la sostenibilitat i el medi natural. 
Aquest nou POUM ha de tenir forçosament una clara participa-
ció ciutadana de tots els col·lectius de Begur i Esclanyà.

Encarem la recta final de la legislatura amb l’inici de les obres a 
la nova plaça del carrer Sant Pere; els horts socials al Sot d’en Fe-
rrer; el nou vial, el pàrquing i el parc infantil al barri de Sant Jo-
sep, i l’arranjament de les voreres i l’enllumenat de Sa Fontansa. 
Com podeu comprovar, treballarem fins a l’últim dia per millorar 
les condicions de vida de la gent de Begur i Esclanyà. Aquest és el 
compromís de tot l’equip de govern.

  



17GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

Bloc Municipal Begur-Esclanyà Grup Municipal de Convergència

Futur amb 
il·lusió

Maite Selva, nova 
cap de llista

H an acabat les festes de Nadal. Hem tingut una 
il·luminació nova i ampliada a més carrers i han lluït 
unes noves llums; el tió ha sigut molt més gran i nou; el 

segon pessebre vivent  teatralitzat es consolida amb més quadres 
i visitants, i més activitats aquests dies de festa familiar han pas-
sat per Begur i Esclanyà amb els Reis Mags, que ja han marxat a 
l’Orient, i el ball del fanalet que hem celebrat. Però comencem 
l’any amb salut, noves idees, projectes i il·lusions, mirant el futur 
amb optimisme.

Aquest darrer trimestre hem tingut alguns moviments polítics 
que fan què les coses, objectius, es vegin cada dia més diferents 
amb vista a les eleccions municipals del proper mes de maig.
L’ombra d’una moció de censura ha estat en el pensament i so-
bre la taula, a causa de com s’ha treballat aquests darrers tres 
anys i mig, amb un matrimoni que no ha acabat de funcionar. 
Des de Bloc no podem deixar de dir que les persones que ens va-
ren votar mereixen un respecte i que el treball fet durant aquest 
temps és l’esforç de la gent de Bloc i, per tant, és mèrit dels seus 
membres. I no podem deixar la feina per acabar, com en el cas de 
l’àrea de Promoció Econòmica, Comunicació i Festes. Assegurar 
que tots els carrers tinguin la fibra òptica passada, les jornades 
del Peix de Roca i els Indians i la temporada d’estiu a punt, i no 
podem admetre que ningú s’aprofiti de la feina realitzada i vul-
guin apuntar-se l’èxit d’aquest treball; i que també vulgui sortir a 
la foto, tal com ha passat aquesta legislatura, desmereixent la fei-
na dels membres de Bloc. I per això seguim al govern treballant.

També és legítim canviar d’idees i de camisa (però no ho és voler 
destruir o anul·lar políticament), pel fet d’ajudar la gent que esti-
mo i el poble on visc; altres ho fan per l’objectiu de ser-hi qautre 
anys més.
Les responsabilitats negatives no es comparteixen, però pel que 
fa a les positives, tothom ha volgut pujar al carro, volent aprofi-
tar-se de la proximitat de les properes eleccions del mes de maig. 
El treball i el servei al poble que hem fet durant aquest temps 
són només nostres i ens mereixem, costi el que costi, el respecte 
i l’oportunitat de ser presents al maig, per saber si hem aprovat 
l’examen i la confiança dels veïns per tornar a ser a l’Ajuntament 
i al govern.
Això només ho pot decidir el poble, i no amb maniobres maquia-
vèliques per intentar treure’m del mig.

En Marià ha estat al servei dels veïns i el poble, i així ho seguirà 
fent. No ha perdut la il·lusió i seguirà el camí amb el seu equip 
reprovat, i amb les idees clares i uns projectes engrescadors per 
al futur dels veïns de Begur i Esclanyà.

H ola, sóc la Maite Selva i, com molts de vosaltres sabeu, em 
presento a les properes eleccions municipals del maig del 
2019 com a cap de llista per la candidatura de SEMPRE 

PER BEGUR I ESCLANYÀ – JUNTS x CAT.
He aprofitat aquestes passades festes nadalenques per obrir els ca-
nals de Facebook i Instagram, amb la finalitat de tenir un contacte 
més instantani i proper amb tots vosaltres. Per tant, us demano 
que ens seguiu.

Mitjançant aquests canals estarem connectats. Per una banda, jo 
us aniré desgranant el nostre programa de govern; per l’altra, vo-
saltres em podeu fer arribar els vostres suggeriments, dubtes i/o 
denúncies del que considereu que no funciona o que es pot millo-
rar.

Sabeu que si surto escollida alcaldessa m’hi deixaré la pell, per 
tal que els ciutadans i ciutadanes de la vila de Begur i del poble 
d’Esclanyà tingueu una millor qualitat de vida en tots els àmbits.
Finalment, deixeu-me que aprofiti aquesta ocasió per dir-vos que  
desitjo de tot cor que entre tots construïm un 2019 millor per a 
Begur i Esclanyà.

Una abraçada,

Maite Selva



El dia 1 de novembre es va fer, al camp de futbol municipal, la presentació de la secció de futbol de la Fundacio Esportiva Begur, que reu-
neix aquesta temporada 2018-2019 un total de 184 jugadors i una trentena de monitors, repartits en 14 equips, de les modalitats de futbol 
7 i de futbol 11, des de la categoria d’escoleta a juvenil. Durant l’acte, va ser presentat també el primer equip del municipi, el Begur CF, que 
juga al grup 15 de la Tercera Catalana. Hi van assistir l’alcalde, Joan Loureiro, i el regidor d’Esports, Martí Aldrich, que són patrons de la 
fundació, com també ho són els regidors Marià Renart i Pere Feliu. Durant la presentació, a la qual també van assistir els begurencs que 
havien participat en la darrera Oncotrail, cada equip representava un dels valors que el club vol inculcar als seus jugadors. L’alcalde va 
cloure l’acte, desitjant a jugadors i entrenadors «una gran temporada». La Fundació Esportiva Begur, a part del futbol, també dóna cabuda 
a altres esports, com són el bàsquet, el tir amb arc i el patinatge artístic d’iniciació i federat.

La secció de futbol presenta 14 equips, amb 184 jugadors i 30 monitors
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Els equips que formen la secció de futbol de la Fundació Esportiva Begur, en el moment de la presentació. Foto: Àrea d’Esports

Una seixantena de jugadors formen els cinc equips de bàsquet 2018-2019

L’11 de novembre va tenir lloc la presentació de la secció de bàsquet de la Fun-
dació Esportiva Begur, juntament amb la presentació del primer equip, l’AE 
Begur. La secció de bàsquet està formada aquesta temporada 2018-2019 per 
una seixantena de jugadors i una desena de monitors, repartits en cinc equips, 
des de categoria escoleta fins a cadet. L’acte va comptar amb la presència de 
l’alcalde, Joan Loureiro, i dels patrons de la fundació Pere Feliu i Marià Renart.  
D’altra banda, el 23 de desembre es va celebrar el clàssic 3x3 de Nadal, amb 
la participació d’uns 70 jugadors, en més de 50 partits. El 3x3 de Begur s’ha 
convertit en una referència esportiva per als equips dels pobles del voltant 
del municipi. En aquesta ocasió, hi van participar també jugadors de Caldes de 
Malavella i Girona, entre altres poblacions gironines.

Presentació dels equips de la secció de bàsquet de la Fundació Esportiva Begur, 
formada per un seixantena de jugadors i una desena de monitors. Foto: À. d’Esports

En les dues imatges, membres d’equips guanyadors en el 
3x3 de Nadal de Begur, amb el regidor d’Esports, Martí 
Aldrich. Foto: Àrea d’Esports



La patinadora Carla Casademont, de la Fundació Esportiva Begur, va 
aconseguir la medalla de bronze de la categoria Júnior en la Copa Terri-
torial de la demarcació de Girona, que es va celebrar el  cap de setmana 
del 17 i 18 de novembre, al pavelló municipal de Begur. A part de Casa-
demont, que va executar un bon programa llarg, la Copa Territorial va 
reunir 51 patinadores més i 3 patinadors d’arreu de les comarques giro-
nines. Hi van competir també patinadores i patinadors de les categories 
benjamí, aleví, infantil, cadet, juvenil, júnior i sènior masculí i femení. 
Per a l’entrega de medalles i trofeus, es va comptar amb la col·laboració 
de federatius, pares i mares col·laboradors de la fundació, i la presència 
de l’alcalde, Joan Loureiro, i el regidor d’Esports, Martí Aldrich.
D’altra banda, el 22 de desembre es va fer el festival i presentació de la 
secció de patinatge artístic de la Fundació Esportiva Begur per a la tem-
porada 2018-2019. Les patinadores i patinadors de la fundació, acom-
panyats per equips d’altres clubs, com el de Mont-ras, van fer una bona 
demostració de tot allò que aprenen dia a dia en els seus entrenaments. 

Carla Casademont, bronze en categoria júnior de la Copa Territorial

19

L’equip de patinatge de la Fundació Esportiva, amb l’entrenadora, Laura Tomàs. A la dreta, les guanyadores en categoria júnior. Fotos: A. d’Esports

Uns 150 escolars del Baix Empordà van participar, el 24 de no-
vembre, a Begur, en la II Jornada del circuit comarcal de cros, or-
ganitzada pel Consell Esportiu del Baix Empordà, amb la impli-
cació de l’àrea d’Esports de l’Ajuntament de Begur i la Fundació 
Esportiva Begur. El punt de sortida i d’arribada de les deu curses 
(d’escoleta a juvenil) va ser el camp de futbol. Foto: Àrea d’Esports

ESPORTS 

Uns 150 escolars van participar en la II 
Jornada del circuit comarcal de cros

El dimecres 5 de desembre, la Fundació Esportiva Begur va om-
plir tres autocars, amb 188 persones, per anar al Camp Nou a veu-
re un partit de la Copa del Rei. La fundació agraeix a la Penya 
Barcelonista de Palafrugell i a Lluis Bosch Presas la seva indis-
pensable col·laboració per poder fer aquesta sortida, que va aca-
bar sense incidents i amb un bon ambient. Foto: Àrea d’Esports

Les activitats esportives tenen el suport de:

Sortida de la Fundació Esportiva Begur 
per anar a veure un partit del Barça

Carla Casademont, amb Laura Tomàs. Foto: Àrea d’Esports



L’ENTREVISTA

Ernest Sais. Responsable de les projeccions del cinema de Begur durant més de 40 anys

La fal·lera pel cinema, ja et ve de petit, no? Com va començar tot?
«A mitjan dels anys 50, quan vivíem a Sa Tuna i els pares eren pesca-
dors, va venir un senyor de Barcelona, en Pere Casadevall, que tenia 
un projector de 16 mm.  Va proposar fer cinema a la plaça de Sa Tuna i 
necessitava algú que l’ajudés per baixar el projector i les bobines de les 
pel·lícules. Llavors, va demanar ajuda al meu pare, en Gervasi, que era 
qui posava la pantalla (un llençol de matrimoni, lligat amb cordes). Jo, 
que devia tenir 6 o 7 anys, ajudava el meu pare. I així vaig tenir el meu 
primer contacte amb el cinema.»
I vas viure de primera mà les projeccions del primer cinema de Be-
gur, al carrer de Forgas i Elias...
«Sí. Va ser per casualitat que un dia, quan tenia quinze anys, voltant 
pel poble (a aquella edat, començava a pujar a Begur i encara no hi te-
nia amics, de manera que voltava), vaig passar per sota de la cabina del 
cinema del carrer de Forgas i Elias, on en Marià Frigola s’encarregava 
de les projeccions. Em va dir: ‘Ernestet, vols pujar?’ I no m’ho vaig pen-
sar, tot i que hi havia d’anar d’amagat, perquè no tenia edat per estar 
allà, a la cabina.» 
Devia ser tot molt diferent d’ara, és clar...
«Allà vaig entrar en contacte amb una màquina de projecció que era 
com un monstre; feia mitja por. Ara, anem amb ordinador. Però, allà, 
en aquell vell local, em vaig tornar a enganxar al món del cinema. En 
Marià tenia un operador, en Joan Estivill, i ell em va ensenyar com 
anava tot; va ser un gran professor. Més endavant, en Marià va llogar 

Puri Abarca

L’Ernest, al cinema, amb les antigues bobines de pel·lícula. Foto: P. A.

«Per mi, el cinema no ha estat mai una feina, sinó una passió»

L’Ernest Sais porta el cinema a les venes. I no es nota només pel fet que la melodia del seu mòbil sigui la intro de la 20th Century Fox, sinó 
perquè els ulls li prenen una brillantor evident quan parla de tot el que té relació amb la gran pantalla. Ara, després de tota una vida atret 
pel setè art i de més de 40 anys dedicat a les projeccions del Cinema Casino de Begur, l’Ernest s’ha jubilat. O no del tot? Ja ho veurem...

el Cinema Casino, que estava inactiu des de feia anys. Degut a la meva 
edat, no podia estar sol a la sala de projecció i hi venia el meu pare. Uns 
tres o quatre anys després, vaig començar a treballar en la que seria la 
meva professió: mecànic de vaixells. I el 1975, l’any que va morir en 
Franco, em vaig casar amb la Isabel.»
Però, no vas deixar de banda el cinema...
«No, mai l’he deixat. L’Ajuntament sortint de les eleccions de 1979 va 
decidir tornar a fer cinema. El regidor de Cultura i alguns voluntaris 
van crear l’Associació del Casino Cultural, amb l’objectiu de dur-hi a 
terme activitats diverses, entre elles cinema. Em van cridar per fer 
les projeccions i, és clar, vaig acceptar. Al principi només era cinema 
infantil, les tardes dels diumenges (vam començar a fer-ho conjunta-
ment amb en Josep Corominas, que treballava com a electricista per a 
l’Ajuntament). Però, també hi havia demanda de cinema per a adults 
i vam decidir ampliar la cartellera. Recordo que la primera pel·lícula 
que vam passar va ser Tiburón, un èxit, perquè es van ocupar les 250 
butaques del cinema (ara, n’hi ha 182) i vam haver de posar cadires als 
passadissos (cosa impensable ara). Poc després, vam canviar la màqui-
na de 16 mm per una de 35 mm, tot i que de segona mà. La remodela-
ció del Cinema Casino va arribar l’any 2000.»
Ara que t’has jubilat, el teu lloc l’ocupa l’Oliver Martínez. Quin con-
sell li has donat?
«M’he compromès a ensenyar-li tot el que sé: com moure’s en aquest 
món, que no et fotin les distribuïdores, conèixer els trucs, etc. Només 
vull que el cinema no es perdi i que la gent no noti que hi ha hagut un 
canvi. Vull que l’Oliver sigui igual o millor que jo. I crec que el cinema 
està en bones mans...»
Costa de creure que et desvinculis del cinema. Segur que ho deixes?
«És un adéu laboral, però miraré si em deixen col·laborar-hi, d’alguna 
manera... Per mi, no ha estat mai una feina, sinó una passió. Ho porto a 
dins i ho voldria continuar visquent, sempre que pugui i em deixin...»
Com veus el futur del cinema a Begur?
«La veritat és que tots els ajuntaments que hi ha hagut, han tingut 
sempre interès pel cinema, com una activitat cultural més. I no és un 
servei tan deficitari com es pot pensar. Al contrari, com que la progra-
mació és bona, fins i tot hi ha gent de Barcelona que s’espera a venir 
el cap de setmana per anar aquí al cinema. Estem fent cultura durant 
tot l’any.»
Deus voler agrair a molta gent el suport durant tots aquest anys...
«I tant! En primer lloc, a en Pere Casadevall, en Marià Frigola i en Joan 
Estivill. També, a l’Associació del Casino Cultural, a l’Ajuntament i a 
tota la gent que ha confiat en mí i en el cinema.»

El Club Excursionista Els Perduts de Begur, us proposa un conjunt de sortides de ½ jornada o jornada 
sencera, un o dos cops al mes. Normalment es fan el penúltim diumenge de cada mes. Aquest 2019:

• FEBRER: PER L’ARDENYA, CARCAIXELLS I MONTCLAR (SOLIUS). DIUMENGE MATINAL.
• MARÇ: LA MOLA I STA. AGNÈS (SERRA DE L’OBAC I ST. LLORENÇ DEL MUNT). DIUMENGE TOT EL DIA.
• ABRIL: LES GORGUES DE CARANÇÀ (VILAFRANCA DE CONFLENT-FRANÇA). DIUMENGE TOT EL DIA.
• MAIG: RECORREGUT PELS AIGUAMOLLS DEL BAIX TER (SORTIDA FAMILIAR). DIUMENGE MATINAL.
EN BICICLETA PER L’EMPORDANET “CLOTS DE ST. JULIÀ” (FAMILIAR). DIUMENGE MATINAL.
• JUNY: 10ª EDICIÓ DE LA MARXA POPULAR PUJA I BAIXA DE BEGUR. DIUMENGE 23 DE JUNY.
• JULIOL: NOCTURNA - BANY A LA PLATJA. SEGONA QUINZENA DE JULIOL (DIVENDRES NIT).
PIC DE VALLIBIERNA (3059m) TUCA DE LAS CULEBRAS (3053m). PIRINEU OSCA. CAP DE SETMANA.
• AGOST: AMB CAIAC PER LA COSTA (COVA D’EN GISPERT). DIUMENGE MATINAL.
• SETEMBRE: ELS 7 GORGS DEL TORRENT DE LA CABANA (CAMPDEVÀNOL). DIUMENGE TOT EL DIA.
• OCTUBRE: CAMÍ DE LES CENTRALS I CANAL DEL FRESER (QUERALBS) . TOT EL DIA.
UNA VIA FERRADA A MONTSERRAT. TOT EL DIA.
• NOVEMBRE: PER LA ZONA VOLCÀNICA D’OLOT. DIUMENGE TOT EL DIA.
• DESEMBRE: CAMINADA SOLIDÀRIA PER LA MARATÓ DE TV3. DIUMENGE MATINAL.

• Les excursions es realitzaran gene-
ralment el diumenge al matí, però 
s’aniran definint a mesura que es va-
gin fent. Tota la informació de cada 
sortida: horari, dificultat, material 
que cal dur, durada... serà posada a 
l’abast de la gent uns dies abans
pels canals habituals informatius, 
mitjançant uns fulletons o cartells 
que es repartiran pel poble. També 
ho penjarem al nostre Blog-Web, 
Xarxes Socials i a Ràdio Begur. Si 
voleu, us podem enviar el programa 
mensual de les sortides per “email”.

perdutsbegur@gmail.com
www.perdutsbegur.cat
www.facebook.com/perdutsbegur
www.instagram.com/perdutsbegur
www.twitter.com/Perdutsbegur


