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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 vulgui eme- tre la seva opinió o col·laborar en la
revista ha de lliurar els originals a la redacció,
fent-hi constat les se- ves dades personals i el
seu telèfon, sense que això comporti cap compromís de publicació dels articles.
A fi de complir amb l’article 25.1m, de la Llei
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edres de la façana de l’església que dóna
al carrer Boadella. En l’últim Sigues Curiós parlàvem de l’existència d’un cementiri
antic a tocar de l’església. Salvador Raurich
esmenta que, quan es va fer el trasllat del
cementiri, s’excavà un metre en el contorn de l’església per tal de traslladar-hi
les sepultures. Aquesta excavació deixà a
la vista, a la paret de la façana del carrer
Boadella, diferents pedres que es veu clarament que van ser reaprofitades per a la
construcció de l’església. Desconeixem com
va anar la descoberta d’aquestes pedres, tot
i que Salvador Raurich i Pella i Forgas les citen en els seus textos, perquè les van veure
quan es va fer l’excavació. Tot i això, nosaltres posem en dubte que no es poguessin
veure abans d’aquesta excavació.
Segurament són fragments de pedres que
formaven part de l’antiga església.
Arxiu Municipal de Begur

972 624 302/03
radio@begur.cat

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

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

•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
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ALCALDIA

Ha estat un orgull molt gran poder representar la gent de Begur i Esclanyà
Joan Manel Loureiro Vall / Alcalde de Begur-Esclanyà

Aquest número d’Es Pedrís Llarg és l’últim d’aquesta legislatura. Aquesta editorial no serà un recull d’opinions favorables a la feina feta per l’equip de govern actual. Les eleccions
municipals són el millor examen que es pot fer per valorar
la feina feta per l’equip de govern actual. Per tant, deixarem
que la ciutadania expressi la seva opinió amb el seu vot.
Voldria aprofitar aquesta editorial per fer un agraïment especial a la gent que ha col·laborat amb la feina feta durant
els quatre anys. Als treballadors de l’Ajuntament en especial,
els quals, des d’una feina fosca i, moltes vegades, no percebuda, fan possible que les idees, activitats i projectes proposats es converteixin en realitat. Moltes gràcies per la feina
professional que han fet i per la implicació en el projecte de
govern d’aquests quatre anys.
A les associacions, clubs i entitats del poble, per la seva tasca dinamitzadora i inclusiva. Són el veritable cor del nostre
poble, que impulsa l’energia necessària per fer de Begur i Esclanyà un municipi dinàmic, ple d’esdeveniments i accions,
que ens omple d’orgull i atrau visitants. És amb ells que la
nostra societat és més inclusiva i solidària, en la qual aprenem a caminar junts i a aconseguir objectius comuns. Moltes
gràcies a tots i a totes per la vostra implicació i il·lusió.
Moltes vegades m’han preguntat sobre què destacaria com
a fet important en aquesta legislatura. Sempre contesto que
si hi ha alguna cosa a destacar és el grau d’implicació i participació de la gent del poble. Ja sigui mitjançant processos
participatius o informatius proposats per l’Ajuntament, o en
un munt activitats i esdeveniments organitzats per les associacions i entitats. Ens hem de felicitar tots i esperar que en
els pròxims anys, tot això augmenti encara més.
També m’agradaria agrair la seva feina a tots els regidors
que han format el plenari de l’Ajuntament. Als regidors de
l’oposició, per la seva crítica constructiva, perquè aquesta
sempre és ben rebuda i ens millora a tots, i pel tarannà normalment assenyat. Als regidors del govern, un agraïment
especial per la seva dedicació, il·lusió i compromís vers el
poble. No ha estat gens fàcil. A la feina de regidor, ja de per si
difícil, s’hi ha sumat el procés polític del nostre país. Des de
la discrepància, sempre hem trobat ponts i camins per arribar a l’acord. Crec que, en aquest sentit, hem estat bons models, en què la ciutadania s’hi ha vist reflectida. Una societat
plural i diversa, on les discrepàncies han de trobar un camí
pacífic i democràtic.
El país està immers en un procés llarg i difícil. El referèndum
de l’1 d’octubre, la violència policial, i les represàlies del govern central en forma de 155 o de l’empresonament i exili
dels nostres representants polítics i activistes culturals, han
fet que la nostra societat hagi de lluitar per refer-se socialment, alhora que ha de seguir amb la seva lluita democràtica
i pacífica per defensar els drets civils, socials i humans que

tant van costar conquerir i que en aquests moments estem
en perill de perdre. Un perill augmentat per l’aparició de
grups d’extrema dreta que, amb discursos populistes, tenen
com a objectiu la desestabilització de la nostra societat.
Per acabar, desitjaria sort a tots els grups municipals que
es presenten a les eleccions, demanant-los una campanya
tranquil·la, serena i positiva, que respongui al tarannà del
nostre poble.
Ha estat un orgull molt gran poder representar la gent de
Begur i Esclanyà aquests quatre anys. El sentit del deure i
el servei al poble han estat l’objectiu i el camí que ens hem
marcat tot l’equip de govern municipal. Si hem fallat en alguna cosa, cal demanar perdó. I en l’encert, humilitat i un petit
somriure de satisfacció.
Salut i felicitat per a tots i totes!

Aquesta edició d’Es Pedrís Llarg ha estat tancada el 4 de maig de 2019. La informació sobre qualsevol activitat posterior a aquesta data
es publicarà en el pròxim número de la revista. Donada la proximitat de les eleccions municipals, en aquest número no apareixen els
habituals escrits dels grups polítics de l’Ajuntament.
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MIL·LENARI DEL CASTELL

Comencen els actes de commemoració del Mil·lenari del Castell de Begur
Activitats culturals, cercavila. i actuacions teatrals i musicals donen el tret de sortida a la celebració

Batucada i ball dels capgrossos Perico i Reparada, al cim del castell de Begur. Foto: Mati Carreras

El poble de Begur va obrir, el 4 de maig, els actes commemora-

tius dels mil anys de la primera referència documentada (1019)
de l’existència del castell. El tret de sortida als actes del Mil·lenari
del Castell, que s’allargaran durant tot el 2019, el va donar una
conferència, al Casino Cultural, a càrrec del doctor en prehistòria
i arqueòleg Josep Maria Fullola Pericot, nét de l’historiador i arqueòleg Lluís Pericot, que va dirigir les excavacions que es van
fer al castell en els anys 40 del segle XX. Durant el mateix acte,
la regidora de Cultura, Mònica Martínez, va presentar el número
especial de la revista municipal Es Pedrís Llarg dedicat al castell
i es va mostrar el vídeo commemoratiu del mil·lenari. L’acte va
comptar amb la presència de la directora general de Patrimoni
Cultural de la Generalitat, Elsa Ibar, que va qualificar la fortalesa
de «joia monumental». L’alcalde, Joan Loureiro, va tancar la trobada amb un agraïment a les persones i entitats que s’han sumat al
mil·lenari. Més tard, a les Escoles Velles, va ser inaugurada una
exposició de fotografies antigues sobre el castell i el seu entorn. La
commemoració va continuar a la tarda, amb una cercavila fins al
castell. Ela assistents van iniciar la pujada al castell des de l’ermita
de Sant Ramon, acompanyats pel grup de batucada Bakanards i
els capgrossos Reparada i Perico. A dalt, el grup de teatre Es Quinze va representar una escena medieval, en què els begurencs es
rebel·laven contra el senyor feudal. A continuació, les corals Coral de Begur, Mar de Veus i Nota Sa Veu, sota la direcció de Quique Tudela, van interpretar El Cant de la senyera.

Actuació coral al cim del castell. Foto: Mati Carreras

L’alcalde, Joan Loureiro, tancant l’acte inicial del mil·lenari. Foto: M. Carreras

Josep M. Fullola Pericot, durant la conferència. Foto: Mati Carreras
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MUNICIPAL

L’Ajuntament renegocia tots els projectes urbanístics previstos en el municipi
El govern té la voluntat de revisar el POUM, que data del 2003, al llarg del pròxim mandat

L’Ajuntament de Begur renegocia tots els projectes urbanístics

previstos en el municipi, aprofitant la moratòria d’un any dictada per la Generalitat sobre les construccions que es planegen a
menys de 500 metres del litoral de la Costa Brava i l’impuls per
part també del govern català del Pla Director Urbanístic (PDU) de
reordenament de tota la costa gironina. A més, l’Ajuntamente ha
avançat la voluntat de revisar, durant el pròxim mandat, el pla
d’ordenació urbanística municipal, el POUM, que data del 2003.
La situació urbanística va ser explicada al poble per l’alcalde,
Joan Loureiro, durant un acte públic, al qual hi va assistir la subdirectora general d’Estratègies Territorials i Coneixement del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Maria
Rosa Vilella. La renegociació amb els agents promotors dels projectes que tenen en marxa es fa amb diferents objectius: intentar
aturar la destrucció irreparable del paisatge, acordar una reordenació per reduir l’impacte mediambiental, negociar una reducció
de la superfície construïda, i aconseguir millores sobre l’entorn i
la integració dels edificis. El pla director de la Generalitat implica
22 municipis de la Costa Brava. La representant de la Generalitat
va deixar clar, durant l’acte públic a Begur, que el PDU establirà
uns criteris que afectaran tots els sectors de creixement, amb la
finalitat de «donar a la Costa Brava una coherència de conjunt».
La moratòria a Begur afecta set projectes: Es Torradors (A), Es Torradors (B), Sa Riera, pedrera de S’Antiga, la urbanització de la cala
d’Aiguafreda, l’entorn de la platja de Sa Riera i l’entorn de la platja
d’Aiguablava. L’Ajuntament ha editat un díptic per informar la
població sobre la situació urbanística.

Acta de replantejament de les obres a Sant Josep. Foto: Ajuntament

Ordenança per regular l’edificació
El ple de l’Ajuntament va aprovar, el gener passat, per unanimitat, una ordenança municipal de regulació de l’edificació, amb
l’objectiu de normalitzar el desenvolupament del POUM, per tal
que esdevingui una eina útil per als professionals del sector, com
ara tècnics, constructors, jardiners i empreses en general, a més
d’evitar interpretacions que, en ocasions, han comportat dificultats en l’àmbit administratiu o despeses innecessàries.

Acte públic sobre els projectes urbanístics, al Casino. Foto: Ajuntament

Replanteig de les accions al barri de Sant Josep, per reduir les molèsties a les activitats de la zona

L’empresa Aglomerats Girona va fer, l’abril passat, davant representants del govern de Begur i tècnics municipals de Begur i Palafrugell,

una acta de replantejament del projecte de millora viària del barri de Sant Josep d’Esclanyà, amb l’objectiu d’adequar les actuacions a la
vida quotidiana del barri i causar-hi les menors molèsties possibles, com ara en l’activitat dels pagesos de la zona. L’empresa va dur a terme
un replanteig de totes les actuacions del projecte, que té un pressupost de 308.880 euros i que inclou l’obertura del vial paral·lel a l’actual
d’entrada al barri, per donar continuïtat als carrers transversals Mestral, Gregal i Xaloc, que ara acaben en un mur. Es preveu també
l’adequació de l’aparcament públic de l’avinguda Sant Josep, a més de la reubicació del parc infantil, situant-lo a tocar el vial d’entrada a la
zona, i la instal·lació d’una petita zona d’esbarjo, amb bancs i lledoners. Les obres tenen un termini d’execució de cinc mesos.

ERC guanyava les eleccions generals
a Begur, seguida del PSC i JxCAT
La llista d’ERC-Sobiranistes va ser la més votada a Begur en les

eleccions generals que es van celebrar el 28 d’abril passat, seguida
de la del PSC i JXCAT-Junts. Ciudadanos va ser la quarta força,
tot i que a una notable distància de les tres primeres i a poca diferència de la cinquena, En Comú Podem. El PP va registrar una
davallada important respecte de les anteriors eleccions generals,
les del 2016, i, per primera vegada, la formació Vox era votada a
Begur. Vox va obtenir 74 vots, deu menys que el PP. Les tres forces sobiranistes (ERC, JxCAT i Front Republicà) es van endur en
conjunt un 48 per cent dels vots, un percentatge més alt que en
els anteriors comicis, mentre que els unionistes (Ciudadanos, PP
i Vox) es van quedar només amb el 17,45 per cent, entre les tres
formacions.

6
EL NOSTRE MUNICIPI
Període alegre

L

La vila de Begur, amb la crisi de les darreries del segle dinou a
causa de la fil·loxera, va quedar desemparada, empobrida de
població i econòmicament minvada en un alt grau.
França, que també havia conreat molt la vinya, sobretot a la demarcació de Xampanya (dedicada a l’elaboració del vi escumó que nosaltres anomenem cava), davant la necessitat de tapar hermèticament
les seves ampolles, va descobrir el tap de suro, amb les seves qualitats.
L’alzina surera, productora del suro, és una planta autòctona del Mediterrani i França solament en disposava al sud, al límit de la província
de Girona. Els pobles gironins de la frontera, com Agullana, Darnius
i altres, en posseir la matèria primera en abundància, seguidament,
varen adaptar-se a la fabricació de taps de suro. La confecció dels taps
de suro era manual, amb règim individual, familiar o col·lectiu, i com
a utensilis de feina s’utilitzaven els ganivets propis, actuant el treball
en règim de ‘preu fet’ per als assalariats, guanyant així, segons la seva
habilitat, tot el que es proposaven. Durant aquest treball, com que era
sedentari, quan es reunien alguns operaris i sense desatendre la feina, s’acostumava a cantar i a parlar de política o de tot el que tingués
algun interès. Era habitual que l’operari amb més disposició llegís el
diari en veu alta, retribuint-li amb una quantitat de taps equivalent
al temps perdut.
La recent i forta demanda de la producció de taps va reclamar la formació d’importants nuclis de fabricació, aclarint que a Begur quasi
varen desaparèixer els grups familiars, naixent de tots ells una important fàbrica. En aquestes circumstàncies, tot era goig i alegria per
part del personal assalariat, sense les preocupacions d’haver de captar
clients o fer la distribució comercial, etc. La situació permetia exhibirse demostrant una íntima alegria d’uns assalariats que treballaven i
vivien satisfets i feliços. La majoria de tapers assegurava que aquesta indústria era una mina inesgotable; haurien d’haver calculat que
el fabricant havia de comptar que el seu guany, tot i tenir comandes
importants, estava fonamentat en el fet que “un important guany, es
feia reunint petits beneficis”. El treball sedentari del taper, junt amb
una retribució setmanal superior al salari normal, convidava al desig de celebrar el diumenge i dies festius, buscant una compensació

Record d’un begurenc republicà

S

egueixo parlant del naufragi d’aquells corallers begurencs que
van perdre la vida el 26 d’agost del 1757, mentre feinejaven per
aquells mars de la costa l’Alacant. A l’arxiu municipal de Xàbia
es conserva tota la documentació relativa a la tragèdia en què van
morir ofegats els quatre begurencs: el patró de l’embarcació, Francesc
Pi, i el mariner Antoni Barceló van arribar ja cadàvers a la platja, i
els altres dos de l’altre vaixell, engolits per la mar, foren Antoni Pi i
Francesc Serrallers, que estan enterrats al cementiri de la població ja
esmentada. El rector de la població es va encarregar de fer saber la
mala notícia als de Begur, on es feren els deguts funerals. Segur que
molts dels nostres avantpassats sabien d’aquest naufragi, però no la
gent de la nostra generació.
D’altra banda, fa temps vaig escriure a la revista sobre l’assassinat del
begurenc Josep Llenas, que va ocórrer els primers dies de l’octubre de
1936. Un begurenc de soca-rel, d’uns 25 anys d’edat, molt popular i
bona persona. Ostentava el càrrec de president del Centre d’Esquerra
i militava a la Unió General de Treballadors, i crec que també era regidor de l’Ajuntament. Feia de recader anant cada setmana al mercat
de Girona amb un carro i un cavall. Ja en aquell temps hi havia discrepàncies entre els membres del consistori d’ altres partits contraris. El
fill de l’Hostal de Flaçà, que viu o vivia en un poble de l’Alt Empordà,
es va assabentar del meu escrit i vaig rebre una carta d’aquest personatge explicant-me amb més detalls el motiu d’ aquest assassinat, ja
que havia fet molta amistat amb els hostalers quan hi feia parada i
dormia cada divendres per arribar a primera hora al mercat de Girona.
Diu que de jovenet havia sigut catòlic practicant, però en fer-se gran,
s’ho havia deixat córrer. Sabia que era amenaçat i perseguit per alguns
membres del partit contrari revolucionari de la CNT-FAI. Previngut i
assabentat, sempre anava armat. Pensant-se que algun dia l’esperarien
als voltants de les voltes de Torrent, un lloc on ja hi havia hagut altres
assassinats, va continuar aquest tram de carretera tranquil, dormint

COL·LABORADORS

Ponç Feliu
per gaudir d’un dia d’esbarjo, recreant
el paladar i assaborint la viva satisfacció de la gola amb el plaer desitjat.
S’acostumava a celebrar-ho en una de
les platges de Sa Riera o Sa Tuna, aprofitant que es podia aconseguir un conill de bosc amb la cacera, acompanyat
de bolets o espàrrecs, si era la ocasió, i
anar a mariscar i pescar, amb la finalitat d’obtenir algun pop o sèpia per fer L’àncora de Sa Tuna.
Foto: Ponç Feliu
un excel·lent arròs a la cassola. Aquest
dinar es realitzava, amb tots els requisits, com un àpat de gran compromís, aportant-hi els seus ingredients
preferits i acompanyat de una selecció de beguda ben escollida. No importa detallar, el concepte era que el déu romà Baco, responsable del vi
i de l’esperit alliberador, no comencés amb mal peu. Tampoc es podia
veure en cap ocasió ningú ebri, en tot cas, l’excés de vapor s’exhalava
amb cants a prova de tramuntana, encara que no tots fossin executats
amb harmonia. Havia arribat el moment de desafiaments entre els
homes, i si l’antiga àncora de Sa Tuna pogués explicar-ho, ens diria les
moltes vegades que com a juguesca, havia passat a pes de braços, en el
menys temps possible, des d’un cap de platja a l’altre.
Tot era treballar el suro, cantar i divertir-se; l’essencial era guanyar
diners, i de diners no en faltarien mentre la indústria del suro no fes
fallida. Tothom vivia al dia i a plena satisfacció, perquè qui volia treballar obtenia diners, encara que ningú no pensava en l’estalvi, ja que dels
seus salaris es podien jutjar, tal com diu la cançó del sacristà: «los dineros
del sacristán, que cantando se vienen y cantando se van».
Arribat al punt de xauxa, s’oblidaven els patiments que la crisi de la
fil·loxera havia ocasionat, no feia pas gaires anys. Més tard, en Josep
Pla ja va deixar-ho escrit, advertint que els treballadors del suro eren
mancats d’intel·ligència, en no aprofitar l’estalvi en els bons moments, i
no preocupar-se de la pròpia vivenda; tot tan oposat al que varen fer els
pescadors del corall amb els carrers de Vera i de Sant Antoni.

Marià Frigola
com de costum a les bosses del carruatge. Els assassins l’esperaren
amagats en un camí de la pujada de Terra Negra, a la carretera de Corçà, on fou covardament abatut. El cavall, que se sabia el trajecte de pe
a pa, continuà fins a l’hostal, on tenia el costum d’aturar-se. En veure
que ningú l’obria, amb les potes del davant picà a la porta i l’hostaler
va quedar paralitzat en trobar el cadàver. En Llenas, segons el relat
del fill de l’hostaler, havia salvat la vida a quatre capellans amics seus,
també amenaçats de mort, portant-los a un amagatall. Més tard, es va
saber que això no va agradar al grup revolucionari i per aquest motiu
l’assassinaren. Segons el diari Ara de Palafrugell, l’enterrament fou el
3 d’octubre i el fèretre anava embolcallat amb la senyera de Catalunya.
Darrere la presidència familiar, hi anaven el Comissari de la Generalitat, Sr. Jordi; el d’Ordre Públic, Sr. Oliva, i una multitud de begurencs i
de gent de molts altres pobles de la comarca. Al cementiri, el militant
d’esquerra i també begurenc Jofre va pronunciar unes paraules de
comiat, algunes de les quals en transcric: «Els fets són tan greus i tan
fondes les emocions, que tot el poble les sent al fons de la seva ànima,
intensament i d’una manera viva, per dipositar-les al peu del fèretre
gelat, en holocaust a l’amor predilecte. Llenas, amic, germà estimat:
aquest cor teu que ara ja no batega ha sentit fondament uns ideals, de
catalanitat, de republicanisme i de justícia social. Tot el poble és aquí
amb tu. Tot el poble! Et porten flors. Tot el poble t’estima i plora.»
Fins avui, poca cosa hem sabut d’en Josep Llenas i de la seva família,
ni tan sols el seu segon cognom. Sí que sabem que havia festejat amb
la també catalanista Concepció Pi, àlies Tató. El que més m’estranya és
que avui que el partit d’Esquerra Republicana torna a intentar guanyar les eleccions municipals, no n’hagi fet mai esment i ni tan sols un
merescut homenatge, dedicant-li una plaça carrer o passeig, ja que
crec que s’han dedicat carrers a altres personatges molt menys importants. Si algú sap el segon cognom d’en Llenas, s’agrairà que ho faci
saber a la redacció de la revista. Gràcies.
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ES TEU POBLE
Mar amb corall

S

ituem-nos a l’any 1957. El corall tenia un valor important en
joieria. A la costera del terme de Begur, n’hi havia. Feia molts
anys, pescadors begurencs s’aventuraren per anar a cercar-lo a
l’entorn de les illes del Cap Verd, en ple oceà Atlàntic. “La necessitat
aguditza l’ingeni”. A Begur es mal vivia per manca de treball de subsistència. El temps social canviant posà d’actualitat la pesca del corall
en indrets de la nostra costa. He tingut l’oportunitat de poder parlar
d’aquest tema amb un bon amic, en Joan Pons, de Girona. Ell s’havia
dedicat a aquest afer, com a professional. He separat algunes de les seves vivències, vivències que no es poden repetir, “mai no diguis mai”,
en els nostres dies, ja que l’extracció de corall de la mar no sols està
prohibida, sinó que tampoc es practicaria pel seu poc valor actual per
fer-ne joies. Escrit que m’ha lliurat un meu amic coraller sobre el mar
amb corall:
«En aquella època, una persona que tingués una concessió oficial del
‘Ministerio de Consenso’ estava autoritzat a disposar d’uns quants
bussos que treballessin per a ell. Així és com vàrem conèixer el senyor
Zamboni, el qual vivia a Sa Riera i després a Sa Tuna. Ell disposava
d’aquesta concessió, en la què ens va enrolar amb l’única condició que
havíem de vendre-li tot el corall que pesquéssim. Érem tres, els qui
formàvem l’equip de ‘corallers’: en Pere Comas i en Pere Vila, juntament amb mi. Per omplir d’aire els nostres estris d’immersió, ho fèiem
a Carburos Metálicos, de Girona. La professió portava afegit uns riscs,
que s’alleugerien si es tenien en compte unes precises instruccions de
protecció. Eren temps difícils.
Al principi, pescàrem a ses Illes Formigues, els Ullastres i la musclera
de Tamariu. Ens hi desplaçàvem, des de Tamariu, amb el senyor Peixalla i el pescador Redondo. Més endavant, vam tractar amb el pescador
de Fornells Martinet, el qual va ser un bon company. Ens portava des
de Tamariu fins a sa Punta de la Creu, Punta des Plom o al mateix cap
de Begur. També solíem ajuntar-nos amb la colla d’en Pasqual Clapera,
Campos i Lluís Mateu. Sortíem de Sa Riera amb l’embarcació del gran
coneixedor d’aquesta costa, el senyor Florian. Anàvem a Ses Negres,

Dia Internacional de la Dona

A

questa important efemèride que se celebra el 8 de març,
va restar proclamada l’any 1910 en la II Conferència Internacional de Dones Socialistes, reunides a Copenhaguen, a
proposta de Clara Zetkin, reiterant-se en la trobada la demanda de
sufragi universal per a totes les dones, amb l’objectiu de promoure la
igualtat de drets. Aquest mateix dia, el 8 de març de 1910, a Espanya
es va aprovar una reial ordre que autoritzava per igual la matrícula de
nois i noies a l’ensenyament superior. Cal assenyalar que pioneres del
segle XIX ja havien començat a anar a la universitat, doncs no existia
cap llei en contra, però el cert és que, amb la mentalitat de l’època, no
s’arribava a pensar que una dona pogués estudiar i molt menys que ho
precisés per ser una bona mare i muller.
És evident que al llarg del temps s’ha avançat en els drets de les dones,
però queda encara molt de camí a fer i assolir. Es va tornar a celebrar
el passat mes de març una diada plena de reivindicacions, posant-se
de nou de manifest les desigualtats existents en el tracte, sigui a la llar,
a la feina o a la societat en general. La discriminació és manifesta i cal
posar aturador a la situació. La revista Magazine de La Vanguardia del
passat 3 de març publicava un article de fons sobre el tema, en què es
presentaven unes xifres que no ens podien deixar indiferents, ni com
a persones ni com a societat, ni com a opinió pública, i molt menys als
qui poden posar remei a tanta desigualtat i injustícia. Permeteu-me
que transcrigui unes dades que impacten. En el camp de la judicatura,
per exemple, s’indica que el 53 % dels jutges i magistrats són dones,
però tan sols el 27 % ocupen llocs d’alta responsabilitat; cap dona en
l’òrgan de govern del Tribunal Suprem i tan sols dues dones dels dotze membres del Tribunal Constitucional. Sembla que és el mascle qui
domina les instàncies superiors de la justícia i qui no vol perdre la prerrogativa. Pel que fa a nivell salarial, la discriminació és greu, doncs no
hi ha forma humana d’arreglar el desequilibri, ni voluntat de fer-ho.

Joan Pi i Ventós
Cap Sa Sal i Ses Alzines. A sa Punta des Plom ens hi trobàrem un nero
que devia pesar entre 15 i 18 quilos. Ens feia voltes, acostant-se. Li agradava passar entre les roques i les nostres mans, tot i deixant-se amanyagar,
fins que va desaparèixer per sempre. Certament que el vàrem trobar a
faltar i que consti que nosaltres no el massacràrem, ja que tenir un amic
d’aquesta espècie en el seu element és poc freqüent, però al mateix temps,
molt agradable.
Recordo que un dia, pescant a Sa Punta des Plom, l’aigua era molt tèrbola
perquè havia plogut dies abans, per la qual cosa el riu Ter baixava ple,
cosa que enfosquia encara més aquell fons de 40-45 metres. Malgrat portar llum, a penes s’hi veia res. De cop vaig quedar enganxat amb quelcom
que cregué que es tractava d’un palangre. En tirar d’ell, per desenganxarme, vaig quedar embolicat amb una xarxa perduda. Dic perduda, perquè
sempre miràvem si hi havia algun ‘gall’ (senyal) a prop, i no n’hi havia cap.
Tenia l’aire molt acabat, ja que feia uns 15 minuts que era a baix. Tingué
la sort de no dur un punyal d’aquells tan bonics ‘d’inox’, que no tallen bé.
Portava un ganivet de cuina que, encara que es rovellin, són els únics que
tallen satisfactòriament. Vaig poder fer un esparrac a la xarxa i sortir,
pujant tan ràpid com em va ser possible i sense respectar cap norma, ja
que estava mig negat. A la poca estona, ja essent a bord, em feien mal els
canells i també se m’adormia el braç dret. La cura, per falta de cambra
hiperbàrica, era tornar-te a submergir amb un equip que sempre teníem
de recanvi. Havent fet aquesta descompressió, vaig quedar nou, però amb
una fredor tremenda. Un altre dia, baixant de Roses cap a Sant Feliu de
Guíxols, en passar davant la costa de Begur i molt aterrat, el compàs em
va fer un gir brusc cap a estribord. Mai no vaig saber el per què. Al cap de
molt de temps, un article del senyor Ponç Feliu sobre les mines de l’entorn
de Begur, a la revista Es Pedrís Llarg, explicava que a la mina de sa Punta
Espinuda hi ha magnetita, la qual desconcentra el compàs (brúixola marina). No sóc l’únic a qui li ha passat. Gràcies, senyor Ponç Feliu.»
És una transcripció literal de l’escrit original que m’ha lliurat en Joan
Pons. Els begurencs agraïm sempre les recordances de mar que ens fan
qui l’han conegut en la seva singularitat de respecte.

Pere Rodríguez
Hores d’ara, a igualtat de treball, la dona rep només el 77 % del que rep
l’home, el que és un greuge del tot injust. Cal indicar que, rere el treball, la dona passa moltes més hores fent tasques a la llar que l’home,
el que és un altre greuge. I en l’aspecte universitari, quelcom semblant;
les xifres presentades assenyalen que un 60 % dels estudiants que obtenen un grau universitari són dones i que hi ha un 54 % d’estudiants
universitàries mentre, per contra, tan sols hi ha un 41 % de professores, un 21 % de catedràtiques i un 14 % de rectores.
Ens podríem estendre en més estadístiques, com es feia en l’article,
però voldria fer esment a un altre tema rellevant i indignant que és
el de la violència de gènere. Sembla que vivim en un món descerebrat,
en el qual no existeix el més mínim respecte per les persones i menys
encara per les dones en concret. No podem tancar els ulls i quedarnos indiferents davant tanta brutalitat manifesta. Les denúncies per
aquest motiu creixen i creixen; la xifra donada pel 2017 s’alçava a
166.620, i tinc els meus dubtes que s’arribin a atendre i donar solucions
adients a totes. El fet concret el trobem també en el nombre de víctimes mortals per motius incomprensibles, tan sols hi veus manifest
l’ús de la força de l’home violent que vol marcar la dona com si fos la
seva propietat. I en el mateix camí de violència segueix el cada dia més
punyent assetjament sexual, aplaudit per més d’un com si fos l’antic
‘dret de cuixa’, aquesta potestat de la qual gaudien els senyors feudals i
que els permetia mantenir relacions sexuals amb qualsevol donzella o
serva del seu feu. I el pitjor és que cada dia es veu com gent sense principis, que volen governar per imposar la seva llei, s’estan alçant sense
miraments afavorint aquest masclisme desolador. Cal que anem molt
amb compte, que obrim els ulls, i no ens deixem entabanar. Està a les
nostres mans decidir com volem la nostra societat, que per descomptat ha de ser plenament respectuosa amb les dones, garantint drets i
igualtat.
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Obres a la plaça del Carme, Sa Fontansa i l’accés al port de Fornells

Amb el suport de:

A dalt, imatges de les obres a la plaça del Carme i a la zona de Sa Fontansa. A baix, el carrer d’accés al port de Fornells, ja acabat. Fotos: Ajuntament

En els últims mesos, s’han dut a terme diferents obres de millora i adequació de carrers i places del municipi. Entre aquestes obres, es va
urbanitzar el carrer de Francesc Sabater i Mécre ‘Xiquet’, que dóna accés al port de Fornells; l’adequació de bona part de la plaça del Carme
com a parc i la creació d’una petita part com a aparcament, a més del drenatge de les aigües pluvials, la instal·lació de punts de llum i el
soterrament de les línies de baixa tensió i de telefonia que creuen aquest espai, i la renovació del paviment de les voreres, la instal·lació de
punts de llum amb el sistema de tecnologia led i la canalització subterrània per a la fibra òptica, en la zona de Sa Fontansa. D’altra banda,
a finals de gener es van destinar 370.000 euros al manteniment i conservació de vies públiques i a la jardineria de zones verdes.

L’Ajuntament ofereix
Wi-Fi gratuït en diferents
espais del centre del poble

Des

del 18
d’abril passat,
l’Ajuntament
de Begur ofereix un servei
de Wi-Fi gratuït en diferents espais
del poble. El
servei
està
disponible, de
moment, a les
places d’Esteve i Cruañas, de l’Església, de
la Vila i Forgas.
El Wi-Fi gratuït Begur.cat funciona a una
velocitat de 6Mbs simètrics i cada dispositiu podrà accedir-hi durant un temps
màxim de dues hores al dia.
Per connectar-se, només cal entrar, doncs,
a la Wi-Fi Begur.cat i fer clic en l’apartat
que indica ‘per internet gratuït clica aquí’.

La píndola informàtica
En el darrer número d’Es Pedrís Llarg vàrem parlar de l’eina web Pixabay, que és un

banc d’imatges gratuïtes. En aquesta ocasió, us volem
parlar de Pixlr (www.pixlr.com), una eina d’edició
d’imatges online i gratuïta, que es pot utilitzar des
de qualsevol navegador que disposi de la tecnologia
Flash. A més, compta amb aplicacions per iOS i Android, el que permet utilitzar-la des de pràcticament
qualsevol dispositiu. Sorprèn el ràpid que es carrega
i treballa, suportant fins i tot enganxar imatges des
del porta-retalls. A més, al contrari d’altres aplicacions en línia similars, no cal pujar les nostres imatges a Internet per poder editar-les, es carreguen directament des del nostre disc dur gairebé a l’instant.
Tampoc cal fer cap tipus de registre, tot i que si ho
fem tindrem la possibilitat de guardar les nostres
imatges en el núvol. Pixlr Editor és una molt bona opció per a usuaris de Photoshop que
busquen fer una edició ràpida d’imatges des de qualsevol lloc.
I una darrera eina que us volem oferir amb aquesta píndola informàtica és ONLINE
TRANSLATOR (https://www.onlinedoctranslator.com). És un lloc web que us permet
traduïr documents Word i PDF a diverses llengües, conservant el mateix format. A diferència d’altres serveis, admet documents de força pàgines i els retorna en qüestió de
segons, traduïts sense perdre el format (especialment útil en format PDF).
Desitgem que us hagi estat de gran utilitat.

El
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Dotze restaurants participen en la 21a campanya del Peix de Roca de Begur

A dalt, els cuiners de la campanya, en una foto de grup dalt del castell. A la dreta, l’alcalde,
Joan Loureiro, durant la inauguració, i Helena Garcia Melero, conversant amb un dels cuiners participants. Fotos: Ajuntament

Dotze restaurants participen en la 21a campanya del Peix de Roca de Begur, que va començar el 27 d’abril i s’allargarà fins al 2 de juny.

La inauguració de la campanya, organitzada per l’àrea de Promoció Econòmica i Turisme, va anar a càrrec de la presentadora de TV3 Helena Garcia Melero, i hi van participar els mateixos restauradors i el pescador de Begur Florian Pi, també pintor de peixos. Els restaurants
adherits a aquesta edició de la campanya són Cal Bandarra, Carbó Restaurant, Casa Juanita, Diferent, Galena-Mas Comangau, Hostal Sa
Rascassa, Hostal Sa Tuna, Hotel Aigua Blava, Hotel Sa Punta, La Cuina, Taverna Son Molas i Toc al Mar. Cada restaurant ofereix un menú
propi basat en el peix de roca, amb preus que oscil·len entre els 37,5 i els 77 euros. El xef Marc Ribas, presentador dels programes Cuines
i Joc de cartes de TV3, formarà part del jurat del XII concurs de cuina popular de la campanya, que tindrà lloc el 18 de maig. Entre altres
activitats, el programa de la campanya inclou un taller infantil, una sessió de cinema gastronòmic, una exposició artística, una excursió
per conèixer les plantes amb les quals s’elabora la ratafia i una arrossada popular amb peix de roca.

Sessió de formació
sobre Instagram

Unes

quaranta persones van assistir
a una sessió de formació sobre la xarxa
social d’Instagram, que va anar a càrrec
d’Irina Molero. La sessió, titulada Com
aprofitar al màxim la xarxa social i donar a
conèixer el teu negoci, tenia com a objectiu
aprendre a gestionar de manera eficaç el
compte d’Instagram, ajudant a fidelitzar
clients, creant noves oportunitats de promoció i guanyant visibilitat a les xarxes
socials, a més de tramitar la venda i la comercialització de productes. Foto: Ajuntament

Curs de francès bàsic
per a professionals

Promocions a Vic,
Puigcerdà i Donostia

Des de l’àrea de Promoció Econòmica,

L’àrea de Promoció Econòmica i Turisme

es va organitzar un curs de francès, de
15 hores, dirigit a persones amb nocions
d’aquest idioma interessades a adquirir
un coneixement bàsic per a l’atenció al
client. El programa del curset comprenia el coneixement d’un nivell bàsic de
francès per poder atendre correctament
el client i interactuar-hi, a més d’afrontar
situacions específiques de cada establiment, segons el sector (comerç, agències
de lloguer, restauració, etc.). Foto: Ajuntament

ha dut a terme diferents actes promocionals del municipi. Del 8 al 10 de març,
es va organitzar un acte promocional al
centre de Puigcerdà, com en anys anteriors. Del 29 al 31 de març, Begur va ser
present a la Fira Sevatur, a Donostia-San
Sebastián, mitjançant el Patronat de Turisme Costa Brava Girona. I del 12 al 14
d’abril, la promoció es va fer en el Mercat
del Ram de Vic, un punt amb molt bona
resposta a l’oferta de Begur. Foto: Ajuntament
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La XVI Fira d’Indians de Begur estarà
dedicada als jardins de l’època
La XVI Fira d’Indians de Begur, que tindrà lloc del 6 al 8 de setembre

vinents, estarà dedicada als jardins indians. Així, la major part de les
activitats que s’hi programaran, com la decoració, les conferències i
les exposicions, giraran a l’’entorn d’aquesta temàtica. Durant la fira,
es podran degustar menjars típics cubans, hi haurà balls, l’arribada i
el comiat de l’indià, escenes teatralitzades pels carrers, concerts, i el
mercat de productes d’ultramar i d’oficis. La imatge que il·lustra aquesta edició de la fira és obra de l’olotina Roser Matas, professora de física
i il·lustradora de vocació, que va guanyar el Concurs del Cartell Fira
Indians de Begur d’enguany, amb l’obra GardenArt. Matas explica que
per elaborar el cartell es va documentar sobre la tipologia de les plantes dels jardins indians i també sobre la manera de vestir dels personatges de l’època. Fins ara, la fira ha tractat temes tan diversos com
l’havanera, la literatura, l’arquitectura colonial, els teixits, el comerç,
els oficis o el paper de la dona en el món indià.

Imatge del cartell de la XVI Fira d’Indians. A l’esquerra, la guanyadora del concurs de cartells, Roser Matas, amb el regidor de
Promoció Econòmica, Eugeni Pibernat. Foto: Mati Carreras

Begur sol·licita la seva adhesió
a les marques ‘Vila marinera’
i ‘Pobles amb encant’

L’ACIT celebra la III Setmana del Comerç
i la 2a Nit del Comerç i del Turisme

L’Ajuntament de Begur, per unanimitat del ple, ha

acordat sol·licitar la seva adhesió als segells turísticsde la Generalitat Vila marinera i Pobles amb encant. Els
dos segells estan dissenyats per identificar les qualitats
patrimonials, turístiques, gastronòmiques i mediambientals dels municipis adherits. «Creiem que les dues
marques ens obliguen a ser conscients de què tenim i
preservar-ho. Són un valor afegit a la nostra promoció
turística i econòmica», explica el regidor de Promoció
Econòmica i Turisme, Eugeni Pibernat. Les dues marques estan promogudes per l’Agència Catalana de Turisme de la Generalitat. Begur podria ser el primer municipi del Baix Empordà amb el segell de Vila marinera,
i el segon a la Costa Brava, després de Tossa de Mar. Pel
que fa al segell de Pobles amb encant, ja el tenen Forallac, Pals i Calella de Palafrugell.
El segell Viles marineres, creat l’any passat, identifica
poblacions litorals que conserven viva la cultura marinera, amb aspectes destacats com ara la història, la gastronomia, el paisatge o la relació entre l’home i el mar.
El segell Pobles amb encant es concedeix a pobles que
tenen un atractiu o bellesa especial, pels seus elements
arquitectònics, urbanístics, patrimonials, mediambientals i turístics.

L’Associació de Comerç i Turisme (ACIT) de Begur va celebrar, entre el 25

i el 31 de març, la III Setmana del Comerç. El dia 31 de març va tenir lloc
la 2a Nit del Comerç i del Turisme de Begur, amb un sopar al restaurant
Sa Punta i un final de festa amb el grup The Covers Band. A la fotografia,
el president de l’ACIT, Marc Carreras, amb Josep Font, cap de sala del restaurant Sa Punta, i l’alcalde de Begur, Joan Loureiro, durant la 2a Nit del
Comerç i del Turisme. Foto: ACIT
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L’escriptor bagenc Xavier Mas guanya el XXXIV Premi Vila de Begur

Imatge de conjunt dels premiats durant la jornada literària. A la dreta, la regidora Martínez i l’alcalde Loureiro, amb Xavier Mas. Fotos: Ajuntament

El novel·lista i poeta Xavier Mas Craviotto, de Navàs (Bages), va

guanyar la XXXIV edició del Premi Vila de Begur de Narrativa
Curta (1.000 euros), amb l’obra La sort. El finalista del concurs (150
euros) va serJoan Ruscalleda, amb l’obra Finestra d’emergència. Els
dos guardons van ser entregats el 27 d’abril, durant el lliurament
dels premis literaris de Sant Jordi organitzats per l’àrea de Cultura i la Biblioteca Salvador Raurich. L’acte, amb l’assistència de
l’alcalde, Joan Loureiro, i de la regidora de Cultura, Ensenyament
i Joventut, Mònica Martínez, va ser amenitzat amb actuacions
d’alumnes de l’Aula de Música de Begur. La biblioteca va entregar

el premi del Concurs Bookface, de fotografia a Instagram, que va
guanyar Zakarias Kouhli, i els premis del joc Rumia que rumiaràs
i l’endevinalla encertaràs, que van ser per a Laia del Rio, en la categoria petits; Laura Sánchez Martínez, en la categoria mitjans, i
Paula Marín Uréndez, en la categoria grans. Pel que fa al programa Lecxit, que impulsa la Fundació Josep Pallach a les escoles del
municipi, es va fer un reconeixement a Arnau Tomàs, Nil Jaén,
Isabel Pi, Paolo Campolo, Vàlia Verpelis i Enya Aguirre.
Finalment, es van entregar els premis del Concurs Escolar de
Contes de Sant Jordi.

La poesia va ser protagonista de la diada de Sant Jordi

Premis del Concurs Escolar
de Contes de Sant Jordi 2019
GRUP A
Premi: Clara Geli, amb
La bruixa que molestava
Accèssit: Sophia Naumczik,
amb Sol solet
GRUP B
Premi: Julieth Romero, amb
La princesa valenta
Accèssit: Lucía Bocanegra,
amb La petita unicorn
GRUP C
Premi: Martina Luis, amb
Maria cuinera youtouber
Accèssit: Marc Garcia, amb
Tinc un amic extraterrestre
GRUP D

A dalt, el recital de poesia dels alumnes de l’escola. A baix, mossèn Josep Taberner, durant la lectura
compartida, a les escales de l’església. Fotos: Ajuntament

La poesia va ser protagonista en la diada de

Sant Jordi a Begur. Els alumnes de P3 a 6è de
primària de l’Escola Doctor Arruga van oferir un recital que, a causa de la pluja, es va
haver de fer al pavelló municipal d’esports.
I l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) de
Begur i Esclanyà va tornar a organitzar la
lectura pública compartida de fragments
literaris, a les escales de l’església de Sant
Pere. La diada va transcórrer, doncs, entre
poesia, parades de llibres i roses, i una audició de sardanes a la plaça de la Vila, amb la
cobla Baix Empordà.

Premi: Vàlia Verpelis, amb
Una de menys
Accèssit: Enya Aguirre, amb
Qui és la Lara?
GRUP E
Premi: Mila Martin, amb
Ajuda’m, si us plau
Accèssit: Alba Arbonès, amb
El jardí màgic
GRUP F
Premi: Zoe Gil, amb
Però com? Què? Quan?
Accèssit: Maria Frigola, amb
Una verdadera amistat
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Solidaritat, homenatge a Macabich, obres d’Escardó i fotografia marinera, en
les temporades d’hivern i primavera de la sala d’exposicions municipal

Amb el suport de:

A dalt, inauguració de les exposicions sobre Gàmbia i Macabich. A baix, imatge de la mostra d’Aiguablava i Escardó, en el seu estudi. Fotos: Ajunt.

La sala d’exposicions del Centre Cultural Escoles Velles ha ofert, durant les temporades d’hivern i primavera, mostres artístiques ben

diverses. En primer lloc, l’exposició solidària de fotografies Gàmbia, a les teves mans, organitzada per l’associació ‘Amb les teves mans’, que
porta a terme diferents projectes al país africà. La mostra constava de 50 fotografies i es podien adquirir al preu de 25 euros cadascuna,
amb l’objectiu de col·laborar en els projectes de l’associació. La segona exposició de l’any es va convertir en un homenatge al dibuixant
Jordi Macabich (Barcelona 1925-2015), que vivia a l’Hospitalet de Llobregat, però passava llargues estades a Begur. L’exposició reunia
il·lustracions que el dibuixant va fer a veïns i veïnes de Begur, i que van ser cedides pels propietaris per a aquesta ocasió. La mostra es
complementava amb una part d’una exposició que el Centre Tecla Sala de l’Hospitalet va dedicar, fa uns anys, a Macabich. Durant la inauguració de l’exposició, va intervenir el cronista Marià Frigola, que va explicar anècdotes sobre Macabich. L’acte inaugural es va fer al pati
de les Escoles Velles, perquè la família Obrador-Pons, de Begur, va cedir el Seat 600 que havia estat propietat de Macabich. Les exposicions
de primavera van ser Retrats i paisatges de l’Empordà, de Josep Lluís Escardó, artista que té el seu taller a Begur; una mostra imatges del
primer Concurs de Fotografia del Club Nàutic Aiguablava, i els treballs dels tallers de labors i l’aula d’art de Begur (del 14 al 18 de maig).

Joan Dausà, Morgan i Duquende&Chicuelo, en el 42è Festival de Música

A l’esquerra, Joan Dausà, i a la dreta, Morgan, dues de les actuacions destacades del 42è Festival de Música de Begur. Fotos: RGB Produccions

La 42a edició del Festival de Música de Begur tindrà lloc del 27 de juliol al 24 d’agost vinents, amb una desena d’espectacles en diferents espais del municipi, d’entre els quals destaca, com a novetat, la plaça de la Vila. El festival, organitzat per l’Ajuntament de Begur
i produït per l’empresa RGB Produccions. s’inaugurarà amb la baixada del castell, una cercavila musicalitzada, fins a les Escoles Velles,
que aquest any anirà a càrrec de la formació gironina Bufant Fort, el dissabte 27 de juliol. El cartell d’actuacions el formen Joan Dausà,
Duquende&Chicuelo, Morgan, Los Mambo Jambo, Jofre Bardagí, David Busquets, Falciots Ninja i Xarim Aresté. Com l’any passat, el festival tancarà amb l’activitat complementària Homenatge a Carmen Amaya, organitzada per l’ACIT.

CULTURA

13

Teresa Juvé presentava la seva última novel·la publicada, ‘L’arbre trencat’
L’escriptora i pedagoga Teresa Juvé va presentar, a la Bi-

blioteca Salvador Raurich, la seva última novel·la publicada,
L’arbre trencat. L’obra, publicada per l’editorial Meteora, amb
el suport de l’Ajuntament de Begur, és una continuació del
llibre La trampa (2014) i pertany al gènere de novel·la negra.
Tracta sobre l’última investigació criminal del personatge
Jaume Plagumà, portantveus del rei a la Catalunya de finals
del segle XVI. A l’acte de presentació de l’obra hi van assistir
Josep Maria Soler, president de la Fundació Josep Pallach;
Jordi Fernando, representant de l’editorial Meteora; JoanElies Adell, director de la Institució de les Lletres Catalanes;
Mònica Martínez, regidora de Cultura, i Joan Loureiro, alcalde de Begur. Amb 98 anys, Teresa Juvé continua escrivint
novel·les, una part d’elles encara no publicades. Entre les que
sí han estat publicades, hi ha L’aiguamort a la ciutat: Memòria
d’exili (2005) i una sèrie de novel·les de tall detectivesc i històric, amb Jaume Plagumà de protagonista, com ara Un crim
a l’armada invencible (1997), La Commedia dell’arte sota sospita
(2000), Els assassins eren més d’un (2002), Juguesca mortal
(2002) i La trampa (2014).

Teresa Juvé, a la biblioteca, acompanyada de Jordi Fernando, Joan Loureiro, Mònica Martínez, Joan-Elies Adell i Josep M. Soler. Foto: Ajuntament

El nou llibre de Martín ‘Llegendes
de nit’, presentat a la biblioteca

‘Sa Riera, els verals de l’aigua’ tanca
la trilogia de poemes de Sánchez

L’escriptor Miquel Martín Serra va presentar, a la biblioteca,

L’escriptor i historiador Miquel Sánchez va presentar, a la bi-

Emotiu homenatge a l’Ernest Sais

Declaren desert el Premi Pallach

L’ àrea de Cultura va reconèixer a l’Ernest Sais la feina en el

El jurat del 5è Premi Pallach de Narrativa Curta de Begur, inclòs

el seu últim llibre, Llegendes de nit, que conté il·lustracions de
David Granato i ha estat publicat per Edicions Sidillà. El llibre
recull un centenar de llegendes de 200 pobles catalans, en relació a Sant Joan, Tots Sants, i Nadal i Cap d’Any. Foto: Ajuntament

cinema del municipi durant més de 40 anys. Per al reconeixement, es va fer projectar Cinema Paradiso i el documental entrevista L’home de la cabina, amb l’Ernest com a protagonista, que es
va gravar per al primer Festival de Cinema. Foto: Ajuntament

blioteca, el llibre de poesies Sa Riera, els verals de l’aigua, que tanca la trilogia iniciada amb Entre escletxes i Assegut al pedrís. El
llibre inclou 65 poemes. La presentació de l’acte va anar a càrrec
de Pere Rodríguez i Montse Carreras. Foto: Ajuntament

en els premis educatius de la Fundació Pallach, va declarar desertes les categories d’aquesta edició. Va atorgar, però, un accèssit a Oriol Pagès, de l’Institut F. Martí Carreras de Palafrugell. A
la foto, autoritats i guanyadors d’altres premis Pallach. Foto: Ajunt.
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L’àrea de Medi Ambient protegeix les espècies
del sistema dunar de la platja del Racó
L’àrea de Medi Ambient de
l’Ajuntament de Begur porta a
termet un projecte de protecció del sistema dunar a la platja
del Racó, on hi creix l’espècie
Stachys marítima, una planta
en perill d’extinció i que des del
2008 es troba protegida per un
decret de la Generalitat de Catalunya. Aquesta planta és típica
de dunes i cada cop és més difícil trobar-la al llarg de la Costa
Brava i del litoral de la península
ibèrica en general. A la platja del
Racó hi ha, a més, l’espècie Polygonum robertii, que també està
amenaçada, a causa de la transformació urbanística del litoral.

Traspàs de sorra de Sa Riera
cap a Sant Feliu de Guíxols

A finals de gener va tenir lloc una nova
Una de les dunes de la platja del Racó, protegida per
preservar l’espècie ‘Stachys marítima’. Foto: Ajunt.

L’Ajuntament treu a adjudicació les catorze
llicències d’ús dels horts d’Es Sot d’en Ferrer

portada de sorra de la platja de Sa Riera
cap a Sant Feliu de Guíxols. La platja de Sa
Riera és l’única de la Costa Brava que no
para d’acumular sorra. El carregament,
que es va fer amb l’autorització del Servei
de Costes de la Generalitat, va ser de 1.734
metres cúbics de sorra. Foto: Ajuntament

Estudiants de la UB fan
pràctiques a Begur

L’Ajuntament

de Begur ha
convocat l’adjudicació de les catorze llicències d’ús dels horts
ecològics comunitaris de la zona
d’Es Sot d’en Ferrer. El termini per presentar les sol·licituds
per optar a les llicències, que
s’atorgaran mitjançant un sorteig públic, acaba el 17 de maig.
Paral·lelament, l’alcalde, Joan
Loureiro, va oferir, setmanes
enrere, una xerrada informativa sobre la història i l’execució
del projecte, el reglament d’ús
intern dels horts, i el funcionament de la col·laboració d’aquest
sistema amb l’entitat Càritas.

Un total de 47 alumnes del 3r curs del
Imatge de la xerrada de l’alcalde sobre els horts, al
Mas d’en Pinc. Foto: Ajuntament

La recollida selectiva va arribar al 57% el 2018

La recollida selectiva a Begur va arribar al 57% del total de residus sòlids durant el

2018, quatre punts més que al llarg del 2017, segons un informe de valoració del servei,
realitzat per l’àrea de Medi Ambient. Aquest percentatge està molt a prop d’arribar a
l’objectiu marcat per la Generalitat amb vista al 2020, que és del 60%, i sobrepassa el
de la Unió Europea, que és del 50%. Tot i això, l’informe exposa una sèrie de reptes per
millorar el sistema de recollida porta a porta, com ara la finalització de la seva implementació en tot el municipi. Actualment l’utilitzen 2.672 usuaris, un 52,84 per cent
del total. L’Ajuntament va començar a implantar el sistema de recollida porta a porta,
complementat amb àrees d’aportació, l’1 de febrer de 2017, en uns sectors del municipi
i, al llarg del 2018, ho va anar ampliant. L’1 de juliol de 2018, el sistema cobria tot el municipi, a excepció de les urbanitzacions Casa de Campo i Ses Costes. Amb l’ampliació del
porta a porta s’han anat reduint les àrees d’aportació, que ara són 9, però amb la idea
d’acabar només amb 5. Segons els estudis evolutius de la recollida selectiva dels dos
sistemes, el del porta a porta dóna més bons resultats que el de les àrees d’aportació.
La recollida selectiva del porta a porta durant el 2018 va ser del 82%, mentre que a les
àrees d’aportació era del 38%. A més, també es detecta, en fer l’estudi per mesos, que
l’agost i el setembre són els millors, amb una recollida selectiva que s’acosta al 90%. Si
algú té interés a adquirir un compostador, es pot posar en contacte amb l’àrea de Medi
Ambient, al telèfon 872 214977 o en el correu electrònic pap@begur.cat.

Grau de Ciències del Mar de la Universitat de Barcelona (UB) van realitzar, del 29
d’abril al 3 de maig, pràctiques de camp a
l’Espai Mas d’en Pinc de Begur, que gestiona l’àrea de Medi Ambient. Foto: Ajuntament

Segona campanya municipal
del 2019 d’esterilització
de gats domèstics

L’Ajuntament

de Begur i l’Associació
Progat Begur-Esclanyà van organitzar, el
27 de febrer, la segona i última campanya d’aquest any d’esterilització de gats
domèstics, amb seu al Mas d’en Pinc. La
finalitat d’aquesta campanya, com la que
ja realitza l’associació Progat des de l’any
2000 entre els gats abandonats al carrer,
és la d’evitar la proliferació d’aquests
animals, poder controlar-ne les colònies
existents i aconseguir així una millora de
la qualitat mediambiental. Per incentivar
l’esterilització, el govern local i l’entitat
Progat han finançat conjuntament la major part del cost de les intervencions, per
tal que els propietaris dels gats, que havien
d’estar empadronats al municipi, haguessin d’abonar només un preu únic de 35 euros per operació.
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Escolars de Begur i Esclanyà
celebren el Dia de la Terra

El festival Begur en Flor omplia el poble
de decoracions i activitats diverses

Plantació d’arbres davant del Jodofi. Foto: Ajuntament

Decoració de carrers, durant la celebració de Begur en Flor. A baix, actuació
musical, a la terrassa del Casino Cultural. Fotos: ACIT

Del 26 al 28 d’ abril va tenir lloc

Premiats del concurs de cartells a Begur. Foto: Ajuntament

una altra edició del festival Begur
en Flor, organitzat per l’Associació
de Comerç i Turisme (ACIT). A banda de la decoració dels carrers, hi va
haver exposicions florals en trenta
espais diferents del poble, actuacions musicals, exposicions fotogràfiques, cantada de corals, xerrades, visites guiades, tallers, visites
a jardins privats, i els concursos de
fotografia a Instagram, d’aparadors
i de balcons, entre altres accions.

La benedicció de palmes del Diumenge de
Rams tornava a l’ermita de Sant Ramon
Plantació de flors a Esclanyà. Foto: Ajuntament

Premiats del concurs de cartells d’Esclanyà. Foto: Ajunt.

«L’escola l’Olivar Vell d’Esclanyà i la llar d’infants

municipal Ses Falugues de Begur van celebrar el Dia
de la Terra, amb una plantació de flors. La regidora de
Cultura, Ensenyament i Joventut, Mònica Martínez,
va entregar els premis del concurs de cartells del Dia
de la Terra. Uns dies després, alumnes de l’Escola Doctor Arruga de Begur, acompanyats dels seus pares i
familiars, van participar en una plantació de 15 alzines davant la zona de l’aparcament del supermercat
Jodofi. Seguidament, la regidora Martínez i l’alcalde,
Joan Loureiro, van entregar els premis del concurs de
cartells entre els alumnes de l’escola.

Mossèn Taberner, fent la benedicció de palmes, a Sant Ramon. Foto: Ajuntament

El poble de Begur va recuperar la tradició de fer la benedicció de les palmes del Diumenge de Rams davant l’ermita de Sant Ramon. El rector, mossèn Josep Taberner, ja ho volia fer l’any passat, però la pluja que va caure
en aquella ocasió, ho va impedir. A la benedicció d’enguany, hi van assistir
unes 200 persones, que després van anar a l’església de Sant Pere per seguir
la missa solemne. L’ermita va quedar oberta durant la benedicció i va poder
ser visitada pels assistents a la celebració.
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Activitats de Carnaval ben lluïdes i animades, a Begur i Esclanyà

Desfilada dels nens de la llar d’infants pels carrers del poble i comparsa de la colla Els Pipots de Palamós. Fotos: Ajuntament

Grups participants en la festa de Carnaval d’Esclanyà i una imatge del ball amb el qual va acabar la celebració. Fotos: Ajuntament

Els alumnes de la llar d’infants municipal Ses Falugues, acompanyats de mestres i familiars, van encetar les festes de Carnaval a Begur.

Infants i adults anaven guarnits d’animals, per ambientar la cançó El lleó vergonyós, del Pot Petit. La despertada de Carnaval va anar a
càrrec del grup de batucada Bakanards. Mitja hora més tard, començava el ball, a la plaça Lluís Esteva i Cruañas, amenitzat pel grup Els
Farsants, amb l’espectacle Per Carnaval tot s’ho val. Seguidament, es va fer una cercavila amb el grup de batucada Bakanards i un vermut,
amb música de DJ Nasi. El Carnaval de Begur es va acabar amb una cercavila pels carrers més cèntrics de Begur, amb la participació de la
colla de Palamós Els Pipots. A Esclanyà, la festa del Carnaval es va celebrar amb animació infantil a càrrec de Jordi Tonietti, exhibicions
de grups amb coreografies molt diverses i un ball amb música dels Sheriff’s.

Nou vehicle per a Protecció Civil

Reconeixement a policies locals jubilats

L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Begur ha es-

L’Ajuntament va fer un acte de reconeixement als policies locals

trenat un nou vehicle, que permetrà millorar els seus serveis.
El vehicle disposa de material de suport a emergències, com ara
elements de senyalització, extintor i material sanitari, a més d’un
desfibril·lador per actuar en cas d’emergència. Foto: Ajuntament

Antonio Rodríguez, José Esteban i Josep Lara, que s’han jubilat.
Cadascun dels policies va rebre una placa en què l’Ajuntament
expressava «afecte i reconeixement per aquests anys de treball i
dedicació al cos de la Policia Local de Begur». Foto: Ajuntament
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Conferència sobre l’Alzheimer

Excursió de dones al castell de Púbol

Una trentena de veïns van assistir a la conferència Alzheimer i

una cinquantena de dones de Begur i Esclanyà van visitar el

altres demències. En quin moment m’he de preocupar?, a càrrec del
psicòleg psicoterapeuta Jordi Pujol, que va tenir lloc al local de la
Gent Gran de Begur. La conferència estava organitzada per l’àrea
de Gent Gran de l’Ajuntament i l’Associació Gent Gran de Begur,
amb la implicació de la farmàcia Sònia Torres i Ginseng. Foto: Ajunt.

castell Gala Dalí de Púbol, en el marc dels actes de commemoració del Dia Internacional de la Dona, organitzats per l’àrea de
Serveis Socials de l’Ajuntament i el Punt de Trobada de la Dona
de Begur i Esclanyà. L’excursió es va completar amb un dinar de
germanor al restaurant Can Bosch de Púbol. Foto: Ajuntament

Canvi temporal de local de l’ambulatori

Aturada en suport dels presos polítics

Des de mitjans de març, els serveis del consultori mèdic de Be-

Una trentena de veïns de Begur, amb l’alcalde, Joan Loureiro,

Josep Font, del Sa Punta, Premi G!

Vaga a favor dels drets de les dones

Josep Font i Casadevall, cap de sala de l’hotel Sa Punta de Begur i

Una part de la plantilla de treballadors de l’Ajuntament de Be-

gur es troben al Casal de la Gent Gran. El trasllat es va fer amb
l’objectiu de facilitar les obres de remodelació de l’antic edifici.
Amb el nou emplaçament, l’horari del consultori mèdic és els dilluns, dimecres, dijous i divendres, de 8 a 13 h, i els dimarts, de 16
a 20 h. Foto: Ajuntament

Pals, va ser guardonat amb el premi Juli Soler i Lobo a la gastronomia, un dels Premis G! 2019, reconeixements impulsats pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona des de fa tretze anys. L’alcalde
de Begur, Joan Loureiro, i el regidor Eugeni Pibernat van assistir a
la gala dels premis, celebrada a Lloret de Mar. Foto: Ajuntament

al capdavant, es van concentrar davant l’edifici de l’Ajuntament
per fer una aturada de protesta pel judici dels presos polítics.
L’aturada es feia seguint una convocatòria de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i d’Òmnium Cultural, coincidint amb
l’inici del judici pels fets de l’1-O. Foto: Ajuntament

gur va decidir fer vaga durant dues hores, en suport als drets de
les dones, seguint la convocatòria dels sindicats majoritaris. La
vaga, escenificada davant mateix de l’Ajuntament, va rebre el
suport de diversos veïns, de l’alcalde, Joan Loureiro, i del segon
tinent d’alcalde, Martí Aldrich. Foto: Ajuntament
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Participació dels equips aleví i cadet de Begur en el MIC de futbol

Els equips aleví i cadet de la Fundació Esportiva Begu que van participar en el MIC de futbol. Fotos: Àrea d’Esports

Els equips aleví i cadet de la Fundació Esportiva Begur van participar, durant la Setmana Santa, en la XIX Mediterranean International

Cup (MIC), competició que se celebra a la Costa Brava i de la qual Begur n’és seu des de la 2a edició (la primera en terres catalanes). «Els
nostres jugadors han pogut compartir esport amb equips vinguts d’arreu del món en la que sens dubte ha estat una experiència ben enriquidora. Felicitats a tots els nostres jugadors i monitors per la feina ben feta», comentaven responsables de la fundació. Després d’una
primera fase de grups disputada i emocionant, ambdós equips de Begur van jugar la fase de consolació, guanyant el seu primer partit i
quedant eliminats en el segon. Així, en la primera fase, l’aleví de la fundació, que va jugar a Begur, va guanyar l’Olympian de Grècia, però
va perdre contra el València CF i el RBC Roosendaal d’Holanda. En la fase de consolació, es va imposar al FC Alligiance dels Estats Units
i va perdre després contra l’Alianza FC Pereira de Colòmbia. L’equip cadet, que va jugar en diversos camps gironins, va guanyar el CF
Palautordera i va perdre contra el FC Shakhtar Donetsk d’Ucraïna i el Hapoel Herzelia d’Israel. En la fase de consolació va imposar-se a
l’Atlético Lusaka de Zàmbia i va perdre contra el GPS Spain de València.

Pablo Sánchez rep el primer premi
solidari de la Federació Catalana de
Futbol al millor entrenador

Pablo Sánchez, entrenador auxiliar de l’equip Infantil B de la Fundació Esportiva Begur, va rebre el primer premi solidari de la Federació Catalana de Futbol al millor entrenador, durant la gala celebrada
a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona, el 26 de febrer. Sánchez va rebre el premi per haver ajudat un dels seus jugadors, l’Izan
Garcia, i la seva família durant tot el temps en què el jove va estar
ingressat a la UCI. Després del premi, el missagte de l’entitat va ser el
següent: «La Fundació Esportiva Begur sempre té present els valors
del esports i no deixarem de treballar en ells. Felicitats Pablo i felicitats al nostre petit valent, Izan Garcia. Hem après molt de tu aquesta
temporada!»

Pablo Sánchez, entre responsables de la Fundació Esportiva Begur,
durant la gala d’entrega dels premis. Foto: Àrea d’Esports

Trobades d’escoleta de futbol i bàsquet de diversos clubs de la comarca

La Fundació Esportiva Begur, en col·laboració amb el Consell Esportiu del Baix Empordà, ha organitzat durant aquest any diverses trobades
d’escoleta de bàsquet i futbol, al pavelló i al camp de futbol. Les jornades reuneixen clubs de la comarca, amb una participació molt important
dels més menuts i menudes de cada casa, en un ambient lúdic i esportiu, i amb molt bona companyonia entre pares, monitors i participants. A
les fotografies, imatges d’equips begurencs participants en les jornades de bàsquet i futbol. Fotos: Àrea d’Esports

19

ESPORTS

La Fundació Esportiva estrena escuts per a cadascuna de les seves seccions
La Fundació Esportiva Begur, conscient de

la necessitat de disposar d’un escut en condicions, d’acord amb la imatge del club i els
seus valors, ha creat un escut que representi tots els jugadors i jugadores de les seves
tres seccions: futbol, bàsquet i patinatge. El
projecte s’ha ideat per tal que cadascuna de
les seccions disposi de la seva pròpia adaptació de l’escut. Es tracta, segons destaquen
responsables de la fundació, d’un pas molt
important i necessari: «Som un sol club, el
format serà el mateix per a totes les seccions, però creiem que els jugadors se sentiran sempre molt més ben representats
lluint l’anagrama de l’esport que estimen i
amb el qual defensen els colors de la fundació.»
El projecte s’ha dut a terme gràcies a la
col·laboració de l’estudi de disseny D+Font
Comunicació Creativa, de David Font, exentrenador de la fundació, L’entitat demana la màxima comprensió en el procés
d’adaptació que necessitarà per al procés
d’implementació del nou escut (haurà de
conviure durant un temps amb l’antic) i
aprofita per posar a disposició de tothom la
possibilitat d’esponsoritzar qualsevol equip

de qualsevol secció amb equipaments de
partit de la propera temporada i samarretes d’escalfament que portin el nou escut,
per als dies de partit o tornejos determi-

nats. També es posaran a l’abast de cada
secció pancartes i banderes identificatives
que representin el club en aquells esdeveniments en què convingui fer-ho.

La X Marxa Popular Puja i Baixa
tindrà lloc el 23 de juny vinent

Sortides dels Perduts a la Castellassa
de Can Torres i a Rocacorba

La desena edició de la Marxa Popular Puja i Baixa, organitzada

El 24 Març, el Club Excursionista Els Perduts va fer una sortida

pel Club Excursionista Els Perduts de Begur, tindrà lloc el 23 de
juny vinent. Aquest any es modificarà novament el recorregut
per tal de poder mostrar nous indrets i paisatges. Begur és una
font inacabable de camins, corriols i espais que l’organització va
redescobrint a mesura que prepara la marxa. També, com en les
últimes edicions, s’organitzen un seguit d’activitats durant el
cap de setmana de la marxa, per a totes les edats. Aquest any,
l’organització promet alguna sorpresa «molt atractiva».
Enguany, es limita la participació a 1.600 persones i només
s’obren inscripcions online per saber exactament quanta gent
hi haurà i així poder organitzar millor tots els detalls de la marxa i de l’avituallament. El club fa una crida a tothom qui vulgui
col·laborar aquell dia i en les tasques de preparació del recorregut. La marxa del 2018 va reunir més de 1.700 participants i a
l’organització, molt modesta pel que fa al nombre de gent, li faria falta ajuda per assolir el punt d’exigència i de qualitat que ha
donat prestigi a aquest esdeveniment. Les inscripcions es poden
fer a la web del club, www.perdutsbegur.cat, o a l’enllaç directe
https://www.iter5.cat/inscripcions/formCursa.php?id=1324

Les activitats esportives tenen el suport de:

al Monestir de la Mola (Sant Llorenç del Munt), per l’Ermita de
les Arenes (Castellar del Vallès), fins a la base de la Castellassa de
Can Torres, una roca imponent. El 14 d’abril, la sortida va ser de
Canet d’Adri fins al Santuari de Rocacorba. Foto: Els Perduts

La travessa entre s’Eixugador i
Aiguafreda serà el 21 de juliol

La 21a travessa de natació de s’Eixugador a Aiguafreda, organitzada per l’àrea d’Esports de l’Ajuntament de Begur, tindrà lloc enguany el diumenge 21 de juliol. La travessa, oberta a participants
de totes les edats a partir dels 12 anys, cobreix una distància d’uns
mil metres. Els premis es divideixen en set categories, segons
edats, amb guardons per al guanyador absolut, i per al nedador i
la nedadora més veterans. Us hi esperem!

L’ENTREVISTA

Puri Abarca

La Nancy Lathan i l’Ann Dieusaert i són dues veïnes de Begur que han iniciat una campanya de recaptació de diners per poder esterilitzar
gats del carrer, guarir els que estiguin malalts o ferits i trobar-los un lloc per quedar-s’hi. Aquest estiu enfocaran la campanya cap als turistes.

Nancy Lathan i Ann Dieusaert. Impulsores d’una campanya per tenir cura dels gats de carrer

«Cada dia ens enfrontem amb el trist destí dels gats vagabunds»
aquesta problemàtica, amb la realitat sobre el terreny del trist destí
dels gats del carrer, que són vagabunds, a la zona de Begur. Malauradament, els gats no esterilitzats i les seves cries són la causa de l’abandó.»
La proposta va encaminada a la gent d’aquí, però també als turistes
que ens visiten...
«Sí. planegem fomentar aquesta iniciativa durant la temporada turística, per intentar aconseguir més ajuda per al nostre objectiu. Volem
informar-ne el màxim de turistes i intentar, així, que arribin més diners d’un públic internacional per ajudar en l’esterilització de gats del
carrer i en el seu benestar.»
De fet, heu dissenyat un cartell adreçat a aquest públic.
«Una imatge diu més que mil paraules. Aquest colorit cartell està
adreçat expressament a un públic internacional en zona turística i en
època d’estiu. Explica clarament, amb humor i algunes imatges, el propòsit de la nostra iniciativa. Sota el títol Un cor per als gats vagabunds,
informem sobre les finalitats de la campanya: esterilitzar, guarir els
gats malalts o ferits, i crear un punt progat.»

La Nancy i l’Ann, mostrant el cartell de la campanya.
Quina és la vostra motivació per dur a terme aquesta campanya?
«Som dues amigues compromeses des de fa anys a ajudar els gats del
carrer. Afortunadament, hi ha molts altres voluntaris que s’han implicat en aquesta tasca. Tots els voluntaris s’enfronten, cada dia, amb

La vostra acció també va encaminada a aconseguir més voluntaris.
Com es poden posar en contacte amb vosaltres les persones que hi
estiguin interessades?
«Tothom amb cor per als gats i amb temps lliure a l’estiu, pot participar en aquesta acció. Els interessats, només cal que ens donin el seu
consentiment per contactar amb ells, per correu electrònic (garantim
l’aplicació de la llei de privacitat), fent-nos saber el seu número de
whatsapp, per a una major fluidesa en la comunició. El nostre correu
electrònic és lovecatsbegur@gmail.com.»
Desitgem que tingueu èxit en aquesta tasca desinteressada que porteu a terme i que siguin molts els voluntaris disposats a ajudar-vos...
«Us ho agraïm de tot cor.»

