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AL NOVEMBRE S’INICIARAN 
ELS TREBALLS PER ARRANJAR 
LES FRANGES DE PROTECCIÓ 
CONTRA INCENDIS 

EL PETIT FESTIVAL DE BEGUR, 
UNA ALTERNATIVA MUSICAL 
DE PRIMER NIVELL EN TEMPS 
DE COVID-19
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L’AJUNTAMENT
INICIA L’EXECUCIÓ 
DELS SERVEIS PÚBLICS
DE LA FONT DE BAIX

EL CASAL D’ESTIU 
DE BEGUR TANCA 
LA SEVA EDICIÓ MÉS 
ESPECIAL

El fi lm iranià ‘Cinema Donkey’ de Shahed Ahmandlou, que narra les aventures d’un equip de 

rodatge a l’Iran, ha guanyat el Coral d’Or, el màxim guardó del festival. El Festival també ha volgut 

homenatjar la recentment desapareguda actriu Rosa Maria Sardà atorgant-li el premi honorífi c.

Més de 3.200 persones assisteixen al 
6è Festival Internacional de Cinema

de Begur Costa Brava
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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 só n 
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 
cinecasino@begur.cat

•Àrea de Medi Ambient
Espai Mas d’en Pinc
Passeig Carmen Amaya, 12
Telèfon 872 214 977
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 
Ofi cina de Turisme 
Av. Onze de setembre, 5 
Telèfon 972 624 520 
turisme@begur.cat
Borsa de treball
borsatreball@begur.cat
•Àrea de Serveis Socials / Assistent 
Social
Pl. de l’Església, 8
Telèfon 639 028 243
•Àrea de Cultura-Escoles Velles
Carrer Bonaventura Carreras, 11 
Telèfon: 972 624 155
cultura@begur.cat
Arxiu Històric Municipal
Telèfon: 972 624 305
arxiumunicipal@begur.cat

•Mossos d’Esquadra
Telèfon 112 / 972 30118 (Palafrugell) 
972 541 188 (La Bisbal d’Empordà)
•Bombers
Telèfon 112 / 972 300 540
•Consultori Mèdic
Pl. Pella i Forgas 
Telèfon 972 622 025
•CAP Palafrugell
c. Àngel Guimerà, 6
Telèfons 972 610 607 (centraleta)
972 609222 (programació)
•Hospital de Palamós
Telèfons 902 609 222 (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 972 623 545
De dilluns a divendres, de 10.45 a 
14.30 h - dissabtes, d’11 a 13 h

972 624 302/03
radio@begur.cat

02 SUMARI

Sigues curiós

Per poc que voltem caminant pel terme 
municipal veurem que encara existeixen 
murs de pedra seca. Els murs de pedra seca 
són un tipus d’arquitectura tradicional on 
la pedra s’utilitza en sec, sense cap mena 
de morter, argamassa o material d’unió 
entre les diferents pedres. Les peces es van 
encaixant pel seu propi pes. Aquests murs 
servien per limitar camps i propietats, 
però també per a la creació de feixes en zo-
nes de pendents per així guanyar terrenys 
cultivables.
Actualment molts han perdut la seva fun-
ció original i en alguns casos ens trobem 
que s’estan ensorrant. Amb el mateix tipus 
de construcció es feien barraques i altres 
elements arquitectònics. En altres zones 
de Catalunya on aquestes construccions 
són possiblement més abundants s’han re-
alitzat estudis i catàlegs d’aquestes. No és 
el cas, però, de la nostra comarca, on pràc-
ticament no se n’han fet.  
Aquí en podeu trobar més informació: 
www.catpaisatge.net/dossiers/pedra_
seca/cat/presentacio.php

Arxiu Municipal de Begur



Amb l’inici de la tardor deixem enrere un estiu que a Be-

gur i a Esclanyà, com a la resta del país, ha estat ben atípic a 

conseqüència de la pandèmia de la Covid-19. Els mesos es-

tiuencs eren (i seran) sinònim de bullici cultural, d’alegria a 

les platges i d’esclat festiu. Enguany, però, tots i totes -admi-

nistració, veïns i veïnes, entitats, comerços i visitants- ens 

hem hagut d’adaptar a les restriccions per tal d’evitar el con-

tagi i la propagació del coronavirus.

I amb molt d’orgull puc dir que al nostre municipi ho hem 

fet amb molt d’èxit malgrat les adversitats. A Begur i a Es-

clanyà hem viscut un estiu segur, adaptat i de primer nivell, 

mantenint l’afl uència turística en tot moment gràcies al tu-

risme de proximitat i a l’estricte compliment del protocol de 

seguretat que hem establert des de l’Ajuntament a les nos-

tres platges, que ens ha fet valedors d’importants reconei-

xements per les seves mesures de seguretat. La col·laboració 

entre el sector públic i privat de la nostra vila ha estat clau 

per a assolir-ho i des d’aquí vull aprofi tar per a agrair-vos a 

tots i a totes el vostre compromís, solidaritat, responsabili-

tat, esforç i treball.

Superat l’estiu, com bé sabeu, ens esperen unes mesos molt 

complicats, però decisius per a superar aquesta pandèmia. 

Els brots de Covid-19 han augmentat a tot el país, la Gene-

ralitat de Catalunya ha aprovat noves restriccions i el coro-

navirus és més present que mai a casa nostra. Per això no 

podem abaixar els braços. Cal seguir perseverant. Des de 

l’Ajuntament seguirem amatents a totes les necessitats que 

es generin entre els diferents col·lectius del municipi, en es-

pecial entre les famílies que més ho necessitin. A totes elles, 

a tots vosaltres, us vull recordar que l’equip de govern i tot 

l’Ajuntament seguirà al vostre costat ara més que mai per a 

recolzar-vos, ajudar-vos i col·laborar plegats. 

Junts superarem aquesta crisi, més forts i preparats!

Maite Selva Huertas / Alcaldessa de Begur i Esclanyà

Junts superarem la pandèmia

Aquesta edició d’Es Pedrís Llarg ha estat tancada el 30 d’octubre de 2020. La informació sobre qualsevol activitat posterior a aquesta data 
es publicarà en el pròxim número de la revista. 

03ALCALDIA

#EnsEnSortirem
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L’ Ajuntament va executar abans de l’inici del nou curs escolar un 
seguit de treballs de millora a la pista poliesportiva de l’Escola Públi-
ca l’Olivar Vell d’Esclanyà. L’actuació va consistir en la substitució de 
les grades i el paviment de formigó de la pista poliesportiva, que no 
es trobaven en un bon estat de conservació. Aquests treballs de reno-
vació també van comportar la substitució de les porteries d’handbol i 
futbol sala per unes de reglamentàries i el pintat de les línies de sen-
yalització dels diferents jocs de la pista. A més, es va reemplaçar la 
xarxa de protecció a la zona de la pista i els tancaments  perimetrals 
del recinte de l’escola a la zona del carrer Martina, a la pista polies-
portiva i la continuació fi ns al camí del Pedregat.

Amb la col·laboració de la Diputació de Girona.

La pista poliesportiva de l’Escola
Olivar Vell se sotmet a

un rentat de cara

L’Ajuntament inicia l’execució dels serveis públics de la Font de Baix

El Ple de l’Ajuntament de Begur va aprovar per unanimitat la 
incoació d’expedient per a la contractació de la redacció dels 
projectes bàsic i d’execució, i de la direcció facultativa, del sector 
d’equipaments de la Font de Baix. Després que el passat mes de 
maig el consistori ja donés llum verda a l’aprovació inicial de la mo-
difi cació puntual del POUM al sector d’equipaments de la Font del 
Baix, el projecte -un dels plans més estratègics en matèria urbanís-
tica i de serveis de l’actual mandat- encara aquesta tardor una nova 
fase decisiva.
El projecte bàsic i d’execució, amb un import previst de 313.285,48€, 
preveu l’habilitació a la zona de la Font del Baix dels següents equi-
paments:

• Consultori mèdic local.
• Àrea d’atenció al públic de la Regidoria de Serveis Socials.
• Dependències de la Policia Local (entre elles, el parc mòbil).
• Dipòsit municipal de vehicles.
• Dependències de Protecció Civil (entre elles, el parc mòbil).
• Aparcament públic de rotació i per a residents al municipi.
• Espais públics exteriors.

L’ Ajuntament de Begur ha actuat a la façana sud del Pa-
velló Poliesportiu de Begur amb l’objectiu de modificar i 
restaurar la coberta per tal de garantir les prestacions ade-
quades d’aïllament i estanquitat. Els treballs han consistit 
en retirar tot el material existent fins a arribar a nivell de 
forjat i executar una coberta plana invertida amb acabat de 
grava. La reforma i actualització del Pavelló Poliesportiu, 
però, ha estat concebuda com una obra que no només ha 
de millorar aquest equipament esportiu central al poble, 
sinó que, a més ha de convertir-lo un referent en eficiència 
i sostenibilitat energètica. Així, abans de l’inici dels treballs 
de restauració a la coberta sud, el consistori va incorporar 
noves mesures per potenciar l’eficiència i la sostenibilitat 
energètica de l’edifici a través de l’habilitació d’un nou sis-
tema d’il·luminació led. 

Amb la col·laboració de la Diputació de Girona.

Nous treballs de millora del 
Pavelló Poliesportiu
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L’Ajuntament ha posat en marxa aquesta tardor el Consell Muni-
cipal d’Esclanyà, un nou espai de participació en el qual els veïns 
i veïnes d’Esclanyà s’hi poden implicar per tal de contribuir en la 
millora del municipi aportant nous punts de vista als projectes que 
es desenvolupen en qualsevol àmbit.
Aquest òrgan es va constituir formalment el 21 d’octubre i està for-
mat per un total de 9 membres; entre ells, representants de tots els 
grups municipals i representants d’associacions i de veïns i veïnes 
d’Esclanyà. El CME és un òrgan consultiu i d’assessorament que 
té com a objectiu estimular i canalitzar la participació ciutadana 
i de les entitats i associacions en la gestió dels afers locals, a més 
d’oferir un espai d’infl uència, expressió, cooperació i refl exió am-
plis i multisectorials que integrin les òptiques polítiques, tècniques 
i ciutadanes.

L’Ajuntament arranja els desperfectes provocats pel temporal Glòria

Al llarg dels darrers mesos el consistori ha anat realitzat diverses 
actuacions a l’espai públic amb l’objectiu de solucionar els desper-
fectes que el temporal Glòria va provocar al municipi a fi nals del 
passat mes de gener. 
A través d’una subvenció de la Diputació de Girona per valor de 
34.766,36€, l’Ajuntament ha dut a terme obres de reparació i man-
teniment de béns i serveis de titularitat municipal en espais com el 
Castell de Begur, Port d’Es Pi,  el pàrquing de Sa Riera, Illa Roja o el 
pàrquing del Sot d’en Ferrer.

Amb la col·laboració de la Diputació de Girona.

Es constitueix el Consell
Municipal d’Esclanyà
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El Consell Comarcal del Baix Empordà ha licitat recentment les 
obres d’execució de les franges perimetrals de Begur, que estan pre-
vistes que comencin a principis de novembre a Son Ric, Vessana, Can-
tallops, Residencial Begur, Son Moles, Catalonia, els voltants del nucli 
de Begur i La Borna.
Pel que fa als particulars, es demana que netegin les seves parcel·les i 
els voltants de les seves cases, especialment aquelles persones afecta-
des per la franja de protecció d’incendis de les urbanitzacions. Davant 
de qualsevol dubte, s’ha habilitat el correu electrònic protecciocivil@
baixemporda.cat. També, durant el mes de novembre, els divendres 
al matí, es respondran preguntes i es resoldran consultes presencial-
ment al Mas d’en Pinc. Els veïns i les veïnes poden apropar-se per 
saber com han de netejar les seves parcel·les i els voltants de les seves 
llars, així com per rebre més informació sobre les obres d’execució de 
les franges perimetrals que estan previstes al municipi.

Al novembre s’iniciaran els treballs per a arranjar les franges
de protecció contra els incendis forestals del municipi

Ja pots recollir la 
teva targeta per 

accedir a les àrees 
d’emergència 

L’ Ajuntament ha iniciat l’entrega 
de targetes d’accés a les àrees 
d’emergència entre els usuaris par-
ticulars del municipi. En aquest 
sentit, tots aquells veïns i veïnes 
que en requereixin ja poden adqui-
rir de forma gratuïta aquests dispo-
sitius a l’Àrea de Medi Ambient, de 
dilluns a divendres i en horari de 
10h a 13h.
Finalment, des del 15 d’octubre 
s’ha obert el període d’entrega de 
targetes per a les activitats econò-
miques del municipi i els veïns de 
Regencós. En aquest cas, per a la 
gestió de l’entrega del dispositiu és 
imprescindible aportar el número 
de contracte de la factura d’aigua 
o el rebut bancari. A partir del ge-
ner aquestes targetes també seran 
necessàries per a accedir a la deixa-
lleria. Per a més informació i per a 
qualsevol dubte, podeu trucar al 
telèfon 872 214 977 o enviar un co-
rreu electrònic a pap@begur.cat.

Francesc Mauri presenta la nova Estació
Meteorològica de Begur i Esclanyà 

El 18 de setembre va tenir lloc a l’Espai Mas 
d’en Pinc la presentació i inauguració de la 
nova Estació Meteorològica homologada 
de Begur i Esclanyà. L’acte va comptar amb 
la presència de Marc Arazo, CEO de Darre-
ra, l’empresa dissenyadora i instal·ladora de 
l’equipament, i Francesc Mauri, meteoròleg de 
TV3 i membre del Consell Assessor del Servei 
Meteorològic de Catalunya. D’una banda, Marc 
Arrazo, qui ha dirigit la part operativa i tècnica 
de la posada en marxa de l’estació, va efectuar 
un repàs del seu funcionament i, seguidament, 
el popular meteoròleg de TV3 va obsequiar els 
assistents amb una xerrada divulgativa sobre el 
medi ambient.
L’estació està conformada per un conjunt 
d’instruments de mesuratge, així com sen-
sors que permeten obtenir dades en temps 
real de l’estat meteorològic de la nostra zona. 
L’equipament funciona des del passat juliol.
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El 5 de setembre el grup empordanès Natura Lliure de Re-
sidus -format per moviments de la comarca com SOS Costa 
Brava, Salvem Pals, les Kellys del Bosc, entre d’altres- va re-
alitzar una jornada de neteja a Begur amb l’objectiu de re-
collir deixalles en diferents punts de la vila i conscienciar 
població i administracions de la importància de dur a terme 
una correcta gestió dels residus i de preservar l’entorn privi-
legiat del municipi. L’activitat es va dur a terme sota la coor-
dinació de l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Begur 
i de l’empresa gestora del servei de recollida de residus.
Per a dur a terme la neteja els participants es van dividir 
en dos grups i els residus es van recollir mitjançant les bos-
ses facilitades per l’Àrea de Medi Ambient, procedents de la 
campanya ‘Let’s clean up Europe!’ gestionada per l’Agència 
Catalana de Residus. Així, al llarg de la jornada es van om-
plir prop d’una vintena de bosses amb deixalles de diferent 
tipologia. 

La Regidoria de Medi Ambient informa que des del 16 
d’octubre ja es poden començar a sol·licitar al consistori 
les autoritzacions de crema. La comunicació de crema la 
poden sol·licitar tots els propietaris de fi nques que vul-
guin realitzar cremes de restes de jardí o focs d’esbarjo, i 
el tràmit administratiu no té cap cost per als veïns i veï-
nes.
Aquest tràmit es pot fer presencialment a l’Àrea de Medi 
Ambient (Espai Mas d’en Pinc / Passeig Carmen Amaya, 
12) en horari de 09h a 13h, o bé per correu electrònic a me-
diambient@begur.cat indicant les dades següents: nom i 
cognoms de la persona que sol·licita la crema, adreça ha-
bitual, DNI, telèfon mòbil, i adreça del lloc on es realitzarà 
la crema. L’autorització es pot fer per tota la temporada 
(fi ns al 14 de març de 2021) i per a més informació podeu 
trucar a l’Àrea de Medi Ambient (872 214 977).

El grup Natura Lliure de Residus organitza una jornada
de neteja per diferents punts de Begur

Obert el període de sol·licitud d’autoritzacions 
de crema en terrenys forestals

Els horts comunitaris Es Sot compten amb dues noves places

L’ Ajuntament va presentar du-
rant el mes d’octubre una nova 
convocatòria per a l’adjudicació de 
dues places als horts comunitaris 
Es Sot. Les dues parcel·les perme-
tran conrear hortalisses, verdu-
res i fl ors, sempre que no estiguin 
prohibides i sota els criteris de 
l’agricultura ecològica. En aquest 
sentit, estarà totalment prohibit 
fer ús de productes fi tosanitaris i 
adobs químics. Així mateix, no es 
podrà conrear el mateix producte 
en més d’un 50% de la superfície 
de la parcel·la, realitzar cap classe 
d’obra, aportar materials que alte-
rin l’estètica de l’espai o la tinença 
o cria d’animals i bestiar. Al recinte, 
es disposarà d’una zona on guardar 
els estris i les eines necessàries.
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El begurenc Nacho Rovira 
presenta l’exposició 

‘Máscaras del mundo’

Fins al 15 de gener el begurenc Nacho Rovira presenta la 
seva exposició ‘Máscaras del Mundo: Alas y Viento’, realitzada 
amb l’entitat Amics de la UNESCO de Barcelona. Apassionat 
dels viatges i autor del bloc ‘Alas y Viento’, Rovira col·lecciona 
màscares d’arreu del món des de fa més de 40 anys i ara ha 
decidit exposar-les perquè tothom pugui gaudir-les. La mos-
tra es pot visitar al carrer Mallorca 207 de Barcelona, i a cau-
sa de la situació sanitària es recomana reservar cita a info@
amicsunescobarcelona.cat o al 93 452 05 52.

El Petit Festival de Begur, una 
alternativa musical

de primer nivell en temps
de Covid-19

Durant el mes d’agost va néixer al municipi el Petit Festival de 
Begur, una alternativa al tradicional Festival de Música de Begur 
que enguany hauria arribat a la seva 43a edició i que s’ha hagut de 
suspendre a causa de la pandèmia. 
De la mà de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Begur i de 
la promotora RGB Músic, es va poder gaudir del 4 al 21 d’agost de 
les actuacions musicals d’Alba Carmona, Miquel Abras, Glaucs i 
David Mauricio. Tot plegat en un certamen de primer nivell, en 
format reduït i adaptat, celebrat al pati de les Escoles Velles i a 
l’Església d’Esclanyà. 

Lliurament dels guardons del 35è Concurs d’Arts Plàstiques de Begur

El passat 3 d’octubre es va celebrar l’acte 
de lliurament del 35è Concurs d’Arts Plàsti-
ques de Begur. Després de recomptar les 110 
butlletes vàlides, el primer premi va ser per 
l’obra “Taronges, Begur i les Medes” d’Albert 
Giménez Torrent amb 394 punts. Durant 
l’acte, Giménez va rebre un xec per valor de 
1.500 euros i la possibilitat d’exposar les se-
ves obres al Centre Cultural Escoles Velles al 
llarg de la temporada 2021. 
La votació popular va escollir com a primer 
fi nalista, amb 375 punts, “Retrato resguarda-
do” de Roger Sanguino. El segon lloc va ser 
per “L’onada” de Pere Bàguena i Mireia Pujol 
amb 325 punts, i el tercer per “La badia” de 
Josep Maria Corominas amb 294 punts. El 
quart fi nalista va ser Miquel Vilà amb l’obra 
“Sopera” i 262 punts, que també va rebre el 
premi a millor artista local i la possibilitat de 
formar part del jurat tècnic i artístic la pròxi-
ma edició del certamen.
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Begur celebra la Festa Major de Santa Reparada
amb èxit de participació

Begur va viure del 18 al 20 de setembre la Festa Major de Santa Repara-
da. La celebració, que va donar per acabat l’estiu i va suposar la benvin-
guda d’un nou curs, va ser un èxit de participació i va demostrar qualitat 
en els actes organitzats: entre ells, la inauguració de l’Estació Meteorolò-
gica de Begur, el concert solidari en benefi ci de l’Associació Amb les Te-
ves Mans, la presentació del llibre ‘Refl exions de dos bacanards’ de Joan 
Pi i Ventós, l’espectacle infantil a càrrec del Màgic Frank, l’actuació de 
l’humorista Meugenio, la jornada de neteja de l’àrea de Son Rich organit-
zada per les Kellys del Bosc, el concert de sardanes i l’actuació de La Sal 
de Mars amb l’espectacle ‘Colors del món’.

La Diada Nacional de Catalunya 
s’adapta a les restriccions de la 

pandèmia

Begur va celebrar, un any més, la Diada Nacional de Cata-
lunya. Enguany, però, el context excepcional arran de la crisi 
sanitària derivada de la Covid-19 va condicionar la celebració 
dels actes. Per aquest motiu, el municipi va proposar sumar-
se a la festivitat amb l’organització el 10 de setembre  d’una 
cerimònia oberta a tots els veïns i veïnes i entitats del muni-
cipi. La jornada va començar amb una trobada a la plaça de la 
Vila, i seguidament es va fer la pujada al Castell de Begur amb 
torxes i la hissada de la senyera. La commemoració va cloure 
a la mitjanit amb la interpretació del Cant dels Segadors. 
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Gran acollida del 6è Festival Internacional de Cinema de Begur Costa Brava

De l’1 al 12 d’octubre el municipi es va bolcar en la sisena edició 
del Festival Internacional de Cinema de Begur Costa Brava. Tot i 
l’actual situació derivada de la Covid-19, més de 3.200 persones, 
entre veïns del municipi i visitants d’arreu del territori, van assistir 
al reeixit certamen que va comptar amb un estricte protocol per ga-
rantir la seguretat i el benestar del públic. 
Enguany, el fi lm iranià ‘Cinema Donkey’ de Shahed Ahmandlou 
va guanyar el màxim guardó del festival, el Coral d’Or, atorgat per 
unanimitat del jurat. Pel que fa als premis als millors intèrprets, el 
guardó a la millor interpretació femenina va ser per a Juliette Bino-
che a ‘La bonne épouse’, i a la millor interpretació masculina per a 
Guillermo Francella a la pel·lícula ‘El robo del siglo’. El festival també 
va tenir un record molt especial per a la recentment desapareguda 
actriu Rosa Maria Sardà atorgant-li el premi honorífi c, que va reco-
llir en el seu nom l’actriu Mercè Pons.
L’any vinent, el Festival Internacional de Cinema de Begur Costa 
Brava comptarà amb una novetat. Palafrugell serà subseu del cer-
tamen i acollirà part de les projeccions i activitats programades. La 
presentació es va fer ofi cial en un acte a l’Hotel Far de Sant Sebastià, 
on l’alcaldessa de Begur, Maite Selva, i l’alcalde de Palafrugell, Josep 
Piferrer, van coincidir en celebrar l’acord, ja que és una gran opor-
tunitat per fer arribar la cultura i el cinema arreu de la Costa Brava.

FESTES I CULTURA
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Begur acomiada l’agost amb la tradicional Festa de Sant Ramon

L’Ajuntament posposa fi ns al 2021
el 15è Concurs de Fotografi a de Begur 
Josep Carreras a conseqüència de la 

Covid-19

El fotògraf banyolí Joan Pau 
Cassez torna a exposar a Begur 

L’Ajuntament ha decretat l’ajornament de la quinzena edició del Con-
curs de Fotografi a de Begur Josep Carreras. El certamen d’aquest 2020 
ha quedat posposat per a l’any vinent -en una data encara per a confi r-
mar- a conseqüència de l’evolució epidemiològica del país i de les noves 
mesures i restriccions aprovades per la Generalitat de Catalunya per a 
reduir l’augment de brots de Covid-19 arreu del territori català.
Gemma Coll, regidora de Cultura, explica que “volem garantir que totes 
aquelles persones que vulguin prendre part del concurs tinguin l’opció 
de fer-ho. A més, un projecte cultural tan important per a la nostra vila 
com és aquest mereix se celebrat en unes condicions òptimes que digni-
fi quin el guardó i el llegat d’en Josep Carreras”.

La Sala d’Exposicions de les Escoles Velles va oferir del 25 
d’agost al 12 de setembre una nova proposta cultural en el 
marc de la temporada d’estiu. Es tractava d’una mostra del 
fotògraf de Banyoles Joan Pau Cassez, que va presentar 
una sèrie d’imatges on les protagonistes eren la llum i les 
ombres. Cal recordar que Joan Pau Cassez no era el primer 
cop que oferia als begurencs i begurenques el seu treball 
artístic. I és que l’any 2015 ja va exposar a les Escoles Ve-
lles amb una gran acollida. 

El 31 d’agost una seixantena 
de feligresos van prendre part 
del tradicional acte religiós amb 
motiu de la Festa de Sant Ra-
mon de Begur. Malgrat la pan-
dèmia, l’ofici solemne oficiat 
pel rector de la parròquia es va 
poder celebrar amb normali-
tat a l’esplanada situada davant 
l’ermita dedicada a Sant Ramon, 
seguint el protocol i les mesures 
de seguretat i protecció establer-
tes per tal d’evitar el contagi i la 
propagació de la Covid-19.

FESTES  I CULTURA
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La begurenca Noa Cuadros 
aconsegueix el bronze al 
Campionat de Catalunya

de Doma Clàssica

La celebració de la SwimRun Costa Brava by Head, programada per al 26 
de setembre, haurà d’esperar, ja que després que l’entitat organitzadora 
analitzés i estudiés en profunditat l’actual situació provocada per la pan-
dèmia de la Covid-19, va decidir ajornar-la per motius de seguretat. Ara, els 
organitzadors ja pensen en l’edició 2021 d’aquesta cursa marítima, que es 
preveu per a l’abril de l’any que ve. Besttrail ja ha informat als participants 
que tots els dorsals inscrits es guardaran per a la propera edició. 
Aquesta suspensió se suma a la d’altres esdeveniments esportius que 
s’havien de dur a terme en dates pròximes i que Begur acollia o hi donava 
suport logístic. Aquestes proves són la Marnaton (31 d’octubre), l’Oncotrail 
(3 i 4 d’octubre) i l’Stage Run (4 d’octubre). L’Ajuntament espera que durant 
els pròxims mesos el context de la pandèmia millori i es pugui celebrar la 
Marxa Puja i Baixa ajornada per al 20 de desembre. 

Se suspèn la SwimRun Costa Brava by Head que tenia
el Castell de Begur com a punt de sortida

El cap de setmana del 3 i 4 d’octubre les instal·lacions de 
l’Hípica Can Vila, a Sant Esteve de Palautordera, van acollir per 
segona edició consecutiva la celebració del Campionat de Cata-
lunya de Doma Clàssica en les categories menors. I una de les 
grans protagonistes del certamen va ser la begurenca Noa Cua-
dros, que a lloms del seu cavall Naranjito XIV va aconseguir 
una meritòria medalla de bronze en categoria infantil. Tot un 
èxit que l’Ajuntament de Begur vol posar en valor. El torneig va 
acollir un total de sis categories (benjamí, aleví, infantil, juve-
nil 0, juvenil i jove genet) i hi van prendre part genets vinguts 
d’arreu del territori.  

La VI Regata Aiguablava Finn 
Master Copa Catalunya Finn 

reuneix una quinzena
de participants 

Begur va ser seu el 3 i 4 d’octubre de la sisena edició de la Rega-
ta Aiguablava Finn Master Copa Catalunya Finn, organitzada pel 
Club Nàutic Aiguablava per delegació de la Federació Catalana 
de Vela i en col·laboració amb el Club Finn Masters i Finn Cat. La 
prova va reunir un total de 15 participants distribuïts en tres cate-
gories, que van poder competir en un entorn natural privilegiat.
Xavier Penas va aconseguir el primer lloc en la classifi cació gene-
ral per davant de Pep Campi; i el mateix resultat es va repetir en 
la categoria Gran Master. Mentrestant, en Grand Grand Master el 
triomf va ser per a Paso Castañer, seguit de Joan Grau i Josep Ma-
ria Pujadas, que van completar el podi. Finalment, a la disciplina 
Legend el millor registre el va marcar Miquel Álvarez. 
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La Cantada d’Havaneres recapta
prop de 400€ per a la Fundació

Josep Carreras

A mitjans del mes d’agost la plaça Esteve i Cruañas va tornar a en-
galanar-se i a brillar com en les grans ocasions durant la celebració 
de la 41a edició de la Cantada d’Havaneres impulsada per la Regido-
ria de Festes de l’Ajuntament de Begur. 
Malgrat les restriccions d’aforament i les mesures higièniques per 
tal d’evitar el contagi i la propagació de la Covid-19, l’esdeveniment 
va resultar un any més tot un èxit organitzatiu i d’assistència, i va 
comptar amb un nodrit públic que durant la nit del 8 d’agost va po-
der gaudir d’una agradable vetllada al ritme dels grups Port Bo i Peix 
Fregit.
Per cinquè any consecutiu, a més, la Cantada d’Havaneres de Begur 
va tenir un component solidari. I és que durant la trobada es van 
recaptar un total de 378,50€ que han anat destinats íntegrament a la 
Fundació Josep Carreras contra la leucèmia. 

El Casal d’Estiu de Begur tanca la seva edició més especial

El 31 d’agost va fi nalitzar el Casal d’Estiu 2020 organitzat per 
l’Esplai Autèntic Municipal de Begur, en la que va ser amb tota 
probabilitat una de les edicions més diferents i especials d’aquesta 
iniciativa lúdica i educativa al municipi. 
La pandèmia de la Covid-19 no va aturar el Casal d’Estiu, i la seva 
programació i disseny es van adaptar amb èxit a les mesures de se-
guretat i restriccions desplegades pel Govern de la Generalitat de 
Catalunya. En aquest sentit, des de l’inici del Casal (22 de juny) fi ns
a la seva fi nalització no es va detectar cap positiu per coronavirus

ni entre els infants participants ni entre l’equip de voluntaris i pro-
fessionals que els van acompanyar durant més de dos mesos.
Enguany el Casal d’Estiu 2020 anava dirigit a nens i nenes de P1 a 
1r d’ESO i hi van prendre part un total de 72 infants. Amb l’objectiu 
de complir amb el protocol i amb les directrius de seguretat esta-
blertes pel Departament de Salut durant la pandèmia, es van adop-
tar mesures excepcionals com l’establiment de grups formats per 
un màxim de 10 infants.

El 8 de setembre va tenir lloc el lliurament del diploma 
i de les credencials als dos agents que van superar el curs 
bàsic de policia a l’Institut de Seguretat Pública de Cata-
lunya (ISPC). L’alcaldessa de Begur, Maite Selva, i el regidor 
de Governació, Pere Feliu, van ser els encarregats de fer 
l’entrega dels reconeixements. Amb la seva incorporació, 
es reforcen els efectius del cos, que ara disposa d’un sots-
inspector cap, un caporal, sis agents funcionaris de carre-
ra, cinc agents interins, tres agents interins d’estiu i una 
responsable d’administració.

La Policia Local incorpora dos 
agents que han superat el curs 

bàsic de l’ISPC
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El més vist al perfi l de
Facebook de l’Ajuntament
de Begur ha estat...

El més vist al perfi l de
Twitter de l’Ajuntament
de Begur ha estat...

Segueix-nos a @AjBegurSegueix-nos a @AjBegur

BEGUR ACTIU

Aquestes darreres setmanes és probable que 
no us hagin passat desapercebudes un conjunt 
d’actuacions que l’Ajuntament ha desenvolu-
pat al Parc de l’Arbreda: una tanca de fusta que 
separa la zona de jocs dels més petits i petites 
de la tirolina, o la construcció d’una pista de 
futbol paral·lela i bessona a la ja existent de 
bàsquet. Els elements que s’hi han instal·lat 
són desmuntables, fet que permet disposar 
d’un nou espai polivalent. Aquestes són dues 
actuacions ben visibles que han tingut una 
gran acollida per part dels veïns i veïnes. 
Mentrestant, ja fa uns mesos que s’estan por-
tant a terme treballs al local jove de l’Arbreda. 
Des de l’Ajuntament s’ha encarat l’Arbreda 
com un projecte per treballar-hi i invertir-hi; 
no només sobre els equipaments, sinó inten-
tant que sigui factible la polivalència entre els 
dos espais i que aquests estiguin a disposició 
dels veïns i veïnes de Begur i Esclanyà per a ce-
lebrar-hi, prèvia instància, festes d’aniversari, 
xerrades, tallers i diferents tipus d’activitats. 
Però encara no hem acabat, estigueu a l’aguait!

El mur jove: el Parc de l’Arbreda renova la seva fi sonomia
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El nostre municipi. 
Les torres de defensa pirata del segle XVI
La majoria de visitants que ens han visitat aquest estiu passat, volent conèixer amb més detall totes les particularitats pròpies de Begur, s’han interes-
sat per allò que la població pot exhibir. Una de les singularitats més rellevants que la població pot oferir són les torres de moros.     
Quan Salvador Raurich ens ho explica dins la seva “Història de Begur”, presentant aquell agrupament feudal d’estatges amb les seves torres de defensa, 
podem veure el que representava aquella petita concentració humana protegida dels pirates, amb aquestes torres.   
Les torres de defensa varen néixer per la necessitat de la imprescindible protecció contra els pirates berebers. Aquella protecció va ser d’obligació pri-
vada fi ns que l’any 1.577 Felip II va autoritzar la construcció defi citària de torres de defensa per protegir-se dels atacs d’aquells malvats. Malgrat tot, el 
menester a Begur ja havia obligat a la seva construcció abans d’aquesta autorització. Durant  tot aquest temps de necessitat i molt més, Begur va arribar 
a reunir unes tretze torres entre les de defensa i les de vigilància.  Actualment només disposem de cinc elements íntegres que corresponen a defensa, 
construïts dins aquella fi nalitat i disposats així:
1. Torre d’en Pella i Forgas, entre el carrer Sant Pere i la plaça Pella i Forgas, (anterior a l’any 1622). Pertany a la casa adjunta que sempre ha tingut la 
seva importància històrica a Begur.
2. Torre Hermanach, adjunta a la casa del carrer Ventura Carreras nº 8. Pertany de sempre als hereus d’una família molt begurenca. Consta de dos pisos 
i un terrat coronat de merlets.
3. Torre de Can Marques, està afegida a la casa del carrer Frederic  Sires i Puig, nº 8. És una bessona de la torre Hermanach i la proximitat la confon. 
Porta esculpida una mà sobre la porta.
4. Torre d’en Caixa (1ºconsistori de la població de Begur, any 1604 ). Carrer Sant Ramon  nº 1. El seu 
5. Torre Mas d’en Pinch, emplaçada als afores del casc urbà, situada al nord-est. El seu exterior és igual a les altres, amb l’avantatge de gaudir de molts 
punts de vista immillorables.
Torres desaparegudes:
6.  Torre de la masia Carmany, o Can Mauri de Vall, datada a 1490. Existeix el fonament i el primer pis del seu origen. Fa de capsal al carrer Raval amb 
el nº 1. Amb seguretat fou la torre més representativa a conseqüència de la seva alçada. Fou la més alta de totes les torres de Begur. Amb tota seguretat 
fou la primera torra de moros que es va edifi car, amb molta diferència de temps, afegint que aconseguiren una obra exemplar.  El seu fonament està  
amidant 4’10 m. de diàmetre interior.                         
7. Torre del carrer Ventura Carreras  nº 7 - 9. Han desaparegut totes les seves restes.
8. Torre del Mas Carreras de les Roques, carrer Ventura Carreras  nº13. Es va enderrocar  per l’aprofi tament del seu material per la construcció de 
l’edifi ci del Casino Vell. Era l’any 1869.
9. Torre de Can Ferriol, sense cap resta. Estava al carrer Clos i Pujol  nº 2.
10.  Torre del mas de Son Geli, o Son Forné,  a un kilòmetre als afores de la població en direcció a Llevant, al costat del camí que porta al semàfor del Cap 
de Begur.  El pas dels molts anys la va convertir  en un gran munt de pedres. A poc a poc també ha desaparegut aquest vestigi.
11.  Any 1553, (anys abans de l’autorització estatal del 1577). Al costat de l’ermita del convent s’estava construint una torre, suposadament de defensa. 
Consta en la pag. nº 824 del llibre de visites del Convent de Santa Reparada. La història no ens explica cap més detall.
12. Torre de Sa Tuna. Havia estat sempre propietat de l’Ajuntament de Begur. És de les primeres en antiguitat de totes les torres de Begur. La seva data 
de construcció no s’ha trobat, encara que el poc que es disposa és d’algun dels seus arranjaments, que parlen dels anys 1598 i 1600. El 10 de desembre de 
1810, durant la  Guerra de la Independència, fou destruïda pel general anglès Doyle, per evitar el seu ús a les tropes franceses.     
13.  Torre del castell, com a fi nal. Aquesta torre va néixer com a torra de l’homenatge, al mateix temps que el castell i va adquirir la màxima  superiori-
tat, exhibint el seu orgull com a màxim poder autoritari. És de suposar que amb la seva assistència presumia  de la màxima autoritat dins un espai tan 
extens com la seva presència  abastava. Donava el to d’un poder màxim dintre els seus vassalls, exigint la seva autoritat dins el dret feudal. Aquesta  
torre del castell va néixer per exhibir-se i donar a conèixer qui era el que imperava dins aquest estat de feudalisme.

Ponç Feliu

Una botiga emblemàtica

Imagineu-vos un dia de novembre. Soc de camí a la plaça i no em trobo a ningú. És la furgoneta de Peixos Arnau, puntual com sempre, que descarrega. 
No cal que miri el rellotge per saber quina hora és, són les 7. A la botiga ja hi ha els primers begurencs que esperen. Els vilatans i vilatanes se senten 
uns privilegiats per tenir l’oportunitat de poder menjar peix fresc cada dia. Què menys en un poble de costa.
La peixateria i altres comerços varen tancar arran de la pandèmia de la Covid-19. Tots han tornat a obrir excepte la peixateria. La botiga de Peixos 
Arnau a Begur tanca per sempre. És una de les botigues emblemàtiques, és ja la segona generació de peixaters. El 1956 la meva família va arribar al 
poble i tan propera sentim la botiga que quan al meu noi, que ja té 40 anys, li vaig posar Arnau, a casa, automàticament els va recordar el cognom dels 
peixaters.
Tant em va sorprendre el tancament de la peixateria que em va passar pel cap escriure a Es Pedrís. Però el que em va esperonar a fer-ho va ser una 
carta que vaig rebre per correu postal. Fa una setmana la vaig recollir de la bústia i anava al meu nom, però sense remitent. Em va cridar l’atenció la 
cal·ligrafi a. La lletra tenia un estil molt acurat, però la mà que l’executava no era d’una persona jove. Escrivia en nom “de un grupo de personas nume-
roso”, i vaig saber del cert el problema que els representava el tancament de la peixateria.
Peixos Arnau ofereix els seus productes a altres botigues, però la més propera és al Jodofi  de camí a Aiguablava. I les persones que no tenen vehicle per 
desplaçar-s’hi? I les que a més, no tenen a ningú que les pugui acompanyar? Voleu dir que un poble com Begur es mereix deixar de tenir peixateria?

Núria Tortras
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La família Forgas Estrabau

L’amistat  i la relació de la meva família amb la dels Forgas ve de molt lluny. Els primers inicis foren cap a l’any 1897. No se sap la data exacta. El Sr. 
Salvador Forgas, propietari de l’edifi ci, llogà al President del “Centre Artístic” Societat Fontova, l’edifi ci de nova construcció per 500 pessetes anuals.  
S’inaugurà el local pel lleure dels treballadors de la seva fàbrica de taps i també pel poble en general. Segons diu el diari La Vanguardia, hem de suposar 
que primer s’inaugurà la sala de cafè i més tard la d’espectacles.
El diari La Vanguardia diu aproximadament el següent: Los dias 17,18 y 19 de septiembre de 1893, en Begur celebran su Fiesta Mayor de Santa Reparada y 
han inaugurada la sala de espectáculos del Centro Artístico con La Orquestra “Els Fatxendes de Sabadell” adornando el salón con alfombras, globos aeros-
táticos y fuegos artifi ciales.
Escolliren per  conserge del  nou establiment  a la meva àvia materna Emília Carreras Ferrer, se suposa que per ajudar-la una mica, ja que va enviudar 
molt jove amb quatre criatures petites.  Se li  morí l’únic fi ll baró als 12 anys i també va perdre un germà a la guerra de Cuba. La meva àvia estava bre-
gada amb el món d’hostaleria, ja que els seus pares, en Pere i l’Anna, eren els conserges de l’altre Casino dels senyors americanos vinguts de les Antilles. 
S’ha de fer constar que vaig tenir la sort de conèixer la meva besàvia materna Anna. Difícilment en aquells anys passats.
És interessant constatar que quan  la família Forgas feren construir  el Centre s’inspiraren o volgueren imitar aquells luxosos cafès vienesos o de les 
grans ciutats europees que havien visitat,  ja que amb el seu toc de classe, fou molt diferent d’altres sales de cafè de pobles de la mateixa categoria de 
Begur. 
Jo vaig tenir la sort de conèixer els germans  Salvador i Joanet Forgas; el primer, casat amb la Sra. Dolores López, que vivien davant per davant de casa 
meva. Joanet, crec solter, tenia la casa on avui hi ha el Bar Restaurant Tothora. La fi lla Matilde, casada amb Bonaventura Sabater, gerent de la Fàbrica, 
vivien a la casa avui Ajuntament, per això la gent gran encara avui en diem a can Matilde.  No vaig tenir el goig de conèixer-la. El Sr Salvador passava 
moltes estones al Centre tartulejant i jugant a cartes amb els amics socis. El que més recordo del senyor era que quan jugava i perdia, perquè se li girés 
la sort, tenia el costum d’aixecar-se de la cadira fent un bol a la mateixa i s’hi tornava a asseure. El Sr. Joanet era molt reservat i serio.
El matrimoni Salvador Forgas-Dolors López van tenir quatre noies i un noi. La Teresa casada amb el Dr. Arruga, la Matilde amb el Sr. Pujades, la Lolita 
amb el Sr. Julià, la Isabel amb el Sr. Xicoi, la Montserrat amb el Sr. Balil d’Igualada i en Paquito solter. A tots els vaig conèixer, però amb els que més vaig 
freqüentar foren amb el  Sr. Paquito i també amb la Montserrat que va ser l’última en casar-se i d’abandonar la casa pairal. A en Paquito li deien es noi 
Nut,  ja que era el diminutiu de noi menut de la família. Els estius els passava al Paradís a Fornells sempre molt elegant i vestit de blanc. Els hiverns  a 
Begur era un dels millors clients del bar, ja que li agradava jugar al poker i pledejar amb els amics.
És important recalcar, que abans d’obrir el Bar a la plaça, vaig demanar al Sr. Paquito si em podria subministrar l’aigua corrent que els arribava des de 
la fàbrica a casa seva. Altrament, no hagués estat possible inaugurar  l’establiment, ja que al poble llavors hi havia molta sequedat d’aigua. 
Quan la Sra. Lola enviudà, vivia amb el seu  fi ll  i el servei que la cuidava. Ja velleta molt sovint venien a buscar-me al bar per ajudar a pujar-la al seu 
dormitori amb  en Frederic Cullell que havia estat el seu xofer. Recordo com si fos ara una criada o “ama de llaves” que li deien na Yoies que segons he 
sabut més tard, era germana de l’avi Pilsà.  També a l’Anita Bataller  (Bolera) que era la cuinera.  La nostra fi lla Carmina de molt petita passava moltes 
estones a ca la Sra. Lola, ja que era molt criaturera i li feia molta gràcia.
Els dos fi lls de Sr. Bonaventura Sabater, Francesc i Paquito, viatjants de la fàbrica a l’estranger, també passaven els estius  al Paradís de Fornells  i puja-
ven a saludar a la meva família al Centre ja que tenien molta amistat amb el meu pare. En Francesc, era el pare d’en Xiquet de l’Hotel Aiguablava i en 
Paquito tenia en Jordi amic meu i de la mateixa edat. Recordo que els dos germans eren calbs com boles de billar, però molt simpàtics,  elegants i els 
estius sempre vestien amb pantalons i camisa blanca.
 Els Pujades van tenir dos nois, en Salvador i l’ Ignasi, i el Dr. Arruga tres noies i un noi. La Lolita casada amb en Ràfols, advocat de La Bisbal, la Totuna 
amb en Torras, crec conseller de l’Ajuntament de Barcelona d’aquells anys, i la Mimot amb en Gabarró. L’Alfred, conegut més pel “Cedet”, va seguir la 
carrera del pare i els últims anys ja jubilat de tant en tant pujava a fer la xerrada amb els amics  des pedrís llarg de l’Església. També va col·laborar a la 
revista local.  Una de les fi lles de la Lola, del mateix nom,  crec que vivien a Vallirana, recordo que va passar una temporada a casa l’àvia i venia a col·legi 
o a repàs amb els nois i noies de Begur. De joveneta crec que va treballar un temps a les ofi cines de la Companyia de Seguros Winterthur on jo li trobava 
perquè teníem les assegurances a aquesta companyia.
La Sra. Lola sempre va ser molt estalviadora.  A tota la casa crec que només tenien una salamandra per escalfar-se els hiverns. Perquè no passés fred, el 
seu gendre Doctor Arruga li regalà una estufa elèctrica i la sogra va dir: “Que s’ha pensat aquest que tinc tants diners per pagar l’electricitat?”.
El  Dr. Arruga tenia la clínica al passeig Méndez Vigo  de Barcelona on hi havia de conserge en Pere Pi, germà de la popular Tató.  El doctor, un any 
per Sant Pere de retorn a Barcelona, després d’haver passat la Festa Major, va tenir  un desgraciat accident on va perdre la seva esposa. Tot el poble va 
plorar aquest desenllaç.
Quan la fi lla de la Montserrat, la malaguanyada Esperenceta, era molt joveneta passava temporades d’estiu a casa la seva àvia Lola i venia molt sovint 
al bar a passar l’estona amb nosaltres. Era molt maca, simpàtica i bona persona. Continua l’amistat amb els seus germans Ricard cantant d’havaneres 
amb la seva fi lla i en Salvador  que els amics voldríem que passés més estones amb els begurencs. No cal dir també amb l’ Ignasi Pujades que viu a For-
nells tot l’any i  freqüenta molt amb la gent del poble.
Recordo moltíssim un viatge que férem a Barcelona a ple hivern el Batlle, el Secretari i un servidor, llavors Conseller, per negociar amb la família For-
gas el terreny de la seva antiga  fàbrica.  Ens interessava molt condicionar la plaça per obrir el nou vial i enllaçar amb la carretera de circumval·lació i 
la de Fornells i Aiguablava. Després de discutir llargues hores  amb el Sr. Pujades representant de la família, ens posàrem d’acord aconseguint el nostre 
propòsit  amb la condició que la plaça portés el seu nom, cosa que acceptàrem de bon grat. De tornada a la matinada se’ns posà a nevar però arribàrem 
contents i eufòrics després  d’haver aconseguit aquesta gran donació tan important pel poble. Sempre més, hem d’estar agraïts a aquesta  volguda 
família.  

Marià Frigola
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A Begur, es meu poble, hi ha referències de signe positiu que el fan ser autèntic. Aquest adjectiu, usat com a determinació de quelcom, precisa 
un concepte singular per aplicar-lo. Canviem d’adjectiu en exemples d’aclariment. Una casa pot ser bonica, alta, admirada i desitjada. Tots els 
adjectius qualificatius precisen d’un nom al qual s’apliquin aquestes qualitats. Inclús, és del tot corrent l’ús exclamatiu d’admiració que es pot fer, 
tot mirant l’objecte de la nostra atenció. Que bonic!
La moda femenina en el vestir ens pot servir d’exemple en un diàleg entre fèmines. “Quin vestit més bufó que portes. L’estrenes?”. “Sí, l’he portat 
avui, aprofitant que he anat a Fires, al Palau de Congressos, on sempre des de fa uns quants anys, hi ha un concert de música de cobla, interpretat 
per La Principal de La Bisbal”. “També jo hi he anat. I cal dir-ho, fa goig de veure com de mudat  va tothom”. “Sí, i malgrat que està ple a vessar 
tot el local, no hi he vist texans estripats, moda de carrer tan estesa entre la joventut”. “És que hi he vist poc jovent”. Aquesta evidència ens fa 
considerar que els hàbits i costums tenen ben definides les diferències entre el sector d’edat madura i el de la joventut. Alguns dels d’ahir encara 
es conserven entre la gent gran. Entre els joves, no existeixen. Ni es coneixen, ni es volen conèixer. “Són figues d’un altre paner”.
Tornem amb l’adjectiu autèntic en un diàleg d’anàlisi de l’esmentat concert. A ningú se li pot ocórrer dir que les peces interpretades per La Prin-
cipal de La Bisbal foren autèntiques. Si algú ho fes, immediatament sortiria la pregunta de concreció “en què ha estat autèntic?”. I aquí vindria 
el subjecte autentificat. Podria ser en la selecció de les obres, en la seva interpretació, en el marc del concert, en el comportament del públic...
Imaginem un cartell anunciador de les Fires de Sant Narcís a Girona amb la següent inscripció: “Fruïu d’una Girona autèntica”. Renoi, quin pro-
blema es posa en evidència! No seria agosarat de pensar que algú podria preguntar “en què és autèntica?”, però la majoria ho hauria agafat com 
a genèric d’una determinada circumstància. 
Tots els adjectius, tant qualificatius com determinatius, tenen la missió d’emmarcar el nom en una singularitat. Una persona pot ser autèntica-
ment simpàtica. Un gos pot ser un exemplar de carrer o dels de raça autèntica. La música dels Beatles no es pot considerar com a autènticament 
clàssica. Parlant de la música clàssica, es pot raonar que Bach és un autèntic representant d’ella.
Es pot argumentar, com a utopia no buscada, però si admesa, dir que la Girona autèntica es vesteix de Festa Major per les Fires. I aquí, vindria 
la  interpretació personal d’aquesta promoció elogiosa. Cada un podria escollir aquell aspecte de la seva autenticitat que més complaent li és.
“Begur és autèntic” no deixa de ser una entelèquia. Es pot caure en la presumpció d’una perfecció, que mai no s’ha de considerar. El nucli urbà 
d’“es meu poble” té un regust de tradició encomiàstica. 
El tarannà dels begurencs és d’un acolliment molt bonic. Es pedrís llarg de l’Església té la pedra lluent de tantes assegudes de cents anys. 
L’empatia begurenca té com a marc distintiu un costum que sempre ha volgut ser així. 
Aquest hàbit autèntic d’atenció, respecte i valoració és el segell que ha superat una moda. És la seva ponderada singularitat d’acolliment.
“Begur, es teu poble”. Benvingut i gaudeix-ne! 

Autèntic
 Joan Pi Ventós

El miner, personatge de Begur

En Josep Pla, en el seu llibre “Aigua de Mar”, fa esment de diferents personatges singulars que passaren pel Mas Pla quan ell era encara adolescent. 
La descripció dels personatges i el seu tarannà la fa, com és habitual en els seus escrits, d’una forma tan detallada que fa sentir-te en l’entorn de 
l’esdeveniment. Entre ells, em va cridar l’atenció quan va referir-se a un vilatà de Begur, de motiu “el Miner” i que era manc, que sovintejava el Mas 
mantenint llargues converses amb el seu pare. De jove aquest personatge havia estat pescador, potser podríem dir pescador furtiu, doncs havia arribat 
a pescar amb explosius; i de fet, per culpa d’ells, va perdre part del braç. Un dia no va estar prou atent a la maniobra i l’explosiu li va explotar a la mà 
seccionant-li el canell en rodó. Potser d’això li venia el motiu de Miner. Segons en Josep Pla, el fet li va succeir estan pescant al voltant des de Furió de 
Fitor. Devia ser un home fort, de caràcter i fortalesa, doncs amb el seu propi esforç va portar la barca fi ns a Sa Tuna, on un metge conegut, va amagar 
com s’ho havia fet, el va curar i li va deixar un manyoc al braç prou arregladet. Tot i no poder fer servir el braç va aprendre a desenvolupar-se amb 
molta habilitat. Era un home solitari a qui no li agradava treballar per altri, i menys en aquestes condicions, que tenia una mena de casa al carrer Vera, 
però poc la feia servir doncs. Per altra banda, deien que disposava d’una barraca a cada cala, el que feia difícil saber on trobar-lo, ja que no tenia cap 
mena d’horari. Corrien molts rumors en vers la seva vida i trifulgues; i, fi ns i tot, en alguna circumstància es deia que la Guàrdia Civil considerà oportú 
vigilar-lo.
Un dels dies que va anar al Mas Pla, li va explicar al seu pare una història que li va succeir quan la guerra del 14, i em va cridar molt l’atenció. Un dia dos 
senyors alemanys, ja coneguts per haver trafi quejat junts amb suro, li van demanar parlar d’amagat, sense ningú al voltant. Van quedar en un punt de-
terminat de la carretera del Semàfor. Alhora no dos si no tres es varen presentar i li van oferir treballar per a ells amb una bona setmanada, vint duros, 
i la feina seria, per la seva experiència, embarcar-se quan fos l’hora en un submarí per fer de pràctic de la costa. No havia de fer res estant embarcat, 
sols respondre les preguntes o fer el que li manés el comandant del submarí. Si quelcom passava rebria una indemnització, qui ell digués, de tres mil 
pessetes, i tot plegat era tan confi dencial que enfront d’alguna indiscreció s’hauria d’atendre a les conseqüències. Ja tot seguit va rebre la primera set-
manada a L’Estartit on va quedar enrolat en una barca de pesca, també involucrada en l’afer, per no caure en sospites, i així va estar per bastant temps.
Un vespre, pescant, va arribar l’hora. Una goleta prop de les Medes els va fer senyals, si van acostar i el Miner va embarcar-se, tornant la barca de pesca 
cap a L’Estartit. Negra nit, tot fosc, el patró de la goleta el va portar a popa i allà, sota l’aigua va descobrir el submarí. Del submarí va sortir el Comandant, 
que fora el tercer alemany en la conversa del Semàfor, i el va fer embarcar amb el seu lleuger equipatge. Va veure el submarí per dins, li van assignar 
una llitera on va quedar adormit de cansat que estava. Al despertar, l’aire viciat carregat de la fl aire del fuel el va deixar baldat, acostumat com estava 
a respirar a l’aire lliure, fi ns a sortir a coberta. El Comandant li va explicar que estaven patrullant a 25 milles de la costa entre Sant Sebastià i el Cap de 
Creus, amunt i avall, esperant el moment. Aquest va arribar al cap d’uns dies en veure un comboi de més de vint vaixells de guerra en direcció a Mar-
sella. El submarí es va submergir estant en tot moment el Comandant guaitant pel periscopi. Els vaixells passaren a prop del submarí que navegava 
en paral·lel al comboi i en cap moment els va atacar, doncs hauria quedat engabiat i malparat davant la seva superioritat. Rere passar el comboi, tot 
reressagat, va aparèixer un altre vaixell que el Comandant observà pel periscopi fent una rialla. Estaven dotze milles fora de Sant Sebastià. Aquell sí el 
van torpedinar fent-lo escorar amb un gran esvoranc, sortint la tripulació esverada, cridant, cercant les llanxes de salvament, i de sobte sentint el renill 
de centenars de cavalls, sortint per l’esvoranc i tirant-se a l’aigua. El vaixell va anar al fons, la tripulació amb les llanxes bogant cap a terra i els cavalls 
nedant infatigables també cap a terra. El Miner, escriu en Josep Pla, plorava com una criatura. Bé, aquesta és la història i pel que he esbrinat sembla 
certa, doncs m’han comentat que fi ns i tot van arribar cavalls a Calella de Palafrugell. 

Pere Rodríguez
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En el moment de tancar l’edició número 140 d’Es Pedrís 

Llarg no s’havia rebut l’escrit d’opinió sol·licitat a aquest 

grup municipal.

Treballant pel poble i les persones

Tardor 2020

A
cabada la temporada d’estiu, fem una valoració 

positiva de com el nostre municipi ha gestionat 

les mesures i tot el que afecta i ens està afec-

tant el SARS-CoV-2. Ens endinsem en una tardor i hivern 

incert i no menys complicat, però el treball en equip ha 

demostrat que és la bona línia a seguir i així ho conti-

nuarem fent.

Des de Serveis Socials estem preparats per ajudar a totes 

les famílies que ho necessitin. La crisi sanitària i econò-

mica que estem vivint ens ha portat a estar preparats 

per ajudar al màxim les persones que ho necessitin. Hem 

pogut iniciar el nou curs escolar a les nostres escoles de 

Begur i Esclanyà i a la Llar d’Infants, que és molt impor-

tant i necessari que estiguin obertes per la socialització. 

Al novembre, s’iniciaran els treballs per a arranjar les 

franges de protecció contra els incendis forestals del nos-

tre municipi.  I restem a l’espera de com resoldrà la Gene-

ralitat el Pla Director Urbanístic. Aquest mes d’octubre, 

es constituirà el Consell Municipal d’Esclanyà. Hi hem 

treballat amb modifi cacions als estatuts per donar-li 

una via de treball i així poder arribar als veïns i veïnes 

d’Esclanyà. 

Per fi , després de moltes promeses i demagògies fetes per 

altres formacions polítiques que ens deien que estava 

“engegat” -i la realitat era una altra: res engegat, res co-

mençat, res fet-, ara sí que podem dir amb especial il·lusió 

que hem encetat el concurs de la redacció dels projectes 

bàsic i d’execució, i de la direcció facultativa, del Sector 

d’equipaments de la Font de Baix, on està previst que 

hi hagi el nou Consultori Mèdic, Serveis Socials, les de-

pendències de la Policia Local i les de Protecció Civil i 

aparcament públic i espais públics exteriors. Continuem 

treballant, perquè la nostra prioritat sou tots vosaltres i 

el nostre poble.

Quan rebeu aquest Pedrís Llarg estarem a tocar les festes 

de Nadal. És cert que es presenten també incertes, però 

no podem deixar de desitjar-vos de tot cor unes bones 

festes de Nadal i una entrada d’any millor que els que ens 

ha tocat viure enguany. 

E
ls dies s’escurcen i comença a refrescar amb ganes. 

Deixem enrere aquest estiu tan especial i compli-

cat que hem viscut. Ha estat una temporada difícil 

de gestionar per a tots plegats, però podríem considerar 

que el resultat ha sigut prou satisfactori tot i les circum-

stàncies en les que hem hagut de treballar.

Amb la campanya “A Begur cuidem de tu”, l’Ajuntament 

va posar en marxa tota una sèrie de mesures per tal 

d’acompanyar i ajudar a les empreses turístiques i co-

merços locals. Formació en mesures de prevenció; submi-

nistrament d’EPIS; cartellera Covid-19 per tot el munici-

pi, negocis i platges; mesures de distanciament i controls 

d’aforament a les cales; informadors turístics itinerants; 

o una campanya als mitjans de comunicació i xarxes 

socials, han estat algunes de les mesures que hem anat 

implementant.

La certifi cació “Safe Tourism” obtinguda per la gestió de 

les platges de Begur ha portat al nostre municipi a es-

tar present en tots els diaris i televisions del país. D’altra 

banda, ens fa molta il·lusió que després de molts anys de 

no estar actiu, hem posat en marxa el consell Municipal 

d’Esclanyà  per tal d’apropar les propostes de la ciutada-

nia a l’Ajuntament. I també el projecte de la Font de Baix, 

punt de coincidència en els programes de totes les forma-

cions polítiques del consistori que  ha començat a agafar 

forma després d’aprovar el concurs de projectes. 

Estem negociant amb correus una millora en el servei de 

repartiment de correspondència mitjançant la concen-

tració de bústies en diferents entrades de les urbanitza-

cions. També volem remarcar que reforcem la borsa de 

treball per tal d’ajudar i acompanyar a les persones que 

ho necessitin en la cerca d’un lloc de treball. D’altra ban-

da, la Festa Major de Santa Reparada va poder donar un 

toc de “normalitat” al fi nal de temporada, amb totes les 

mesures de prudència necessàries. També les havaneres 

es varen poder salvar de tot el seguit d’actes que es varen 

tenir que anul·lar al llarg de l’estiu.

Seguim treballant per poder continuar en aquesta línia 

i poder oferir unes festes de Nadal el màxim de lluïdes 

possibles. Les llums dels carrers, el Tió, l’arribada dels 

Reis Mags... Des de l’Ajuntament estem treballant perquè 

no falti la il·lusió de tots i el somriure dels nens en aques-

tes festes ni a Begur ni a Esclanyà. Mentrestant, a l’espera 

que arribi una solució per part de la comunitat científi ca 

a aquesta dura pandèmia, us volem desitjar un molt Bon 

Nadal i un millor any 2021.
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Gràcies

F
a aproximadament set mesos i escaig que estem 

tots sotmesos a circumstàncies complicades. Tots 

estem aprenent a conviure amb aquesta nova si-

tuació que ens està plantejant la pandèmia provocada 

pel coronavirus. Begur i Esclanyà no són pobles petits, 

i no ens referim a la quantitat de gent que hi vivim, ni 

a l’extensió del terme municipal; creiem que podríem 

dir que som grans. Hem passat un estiu d’allò més in-

cert, espantats per una banda i preocupats per una altra. 

L’afl uència típica de les dates d’estiu aquest any compor-

tava el que ja sabem: el risc de patir els efectes de la pan-

dèmia, com molts d’altres municipis veïns i de la nostra 

costa. Ha estat intens, no ha estat senzill, però sense el 

vostre compromís i gran esforç no hauria estat possible. 

Només podem dir als veïns i veïnes de Begur i Esclanyà, 

comerços, hotels, restaurants, bars, treballadors i treba-

lladores de temporada, personal dels serveis municipals 

(policia, brigada, turisme, seu de l’Ajuntament, comuni-

cació, personal de lleure com l’esplai, personal de nete-

ja ara més que mai...) gràcies per la gran feina feta i pel 

vostre compromís amb els vostres i amb els altres; en de-

fi nitiva, amb el poble que som tots i totes. Ara ens toca 

encarar els dies que venen, i tenim molta feina per fer, 

projectes que fa temps que estan en marxa i han de fi na-

litzar i d’altres que han de començar. I així ha de ser, no 

ens podem aturar, s’han de continuar arreglant carrers, 

adequant espais, millorant equipaments i mantenint-ne 

altres; i el més important, perquè tots i totes en puguem 

gaudir: grans i petits. I seguirem reforçant l’atenció als 

veïns i veïnes de Begur i Esclanyà com hem anat fent 

fi ns ara.

S’apropen les festes de Nadal, supeditats a la situació 

marcada per la pandèmia, amb directrius que es van pu-

blicant quasi setmanalment pels departaments en matè-

ria sanitària de la Generalitat de Catalunya. I nosaltres 

seguirem sent un exemple de compromís i civisme amb 

els de casa i amb els que potser vindran, i haurem de fe-

licitar-nos, però també haurem de ser curosos i fer-ho el 

millor possible com ho hem fet al llarg de tot l’estiu, i que 

ben segur seguirem fent.

Els municipis podran invertir!

C
omençarem aquest escrit dient que el Govern de 

Madrid, a instàncies dels grups independentistes, 

fi nalment ha acceptat que els municipis puguin 

disposar dels seus estalvis per a poder invertir en les se-

ves poblacions. Els hi ha costat, però fi nalment han entès 

que l’actual crisi requereix aquesta mesura. Ara caldrà 

veure com gastem aquests diners a Begur. 

D’entrada, volem celebrar l’aprovació en l’últim Ple del 

concurs públic pels equipaments públics de la Font de 

Baix. Aquest projecte l’anterior equip de govern ja el 

tenia sobre la taula i, per tant, ens alegrem que l’actual 

equip tiri endavant aquesta obra que tant necessitem a 

Begur. Seguim esperant alguna idea per Esclanyà. Per 

cert, per fi  sembla que aviat es constituirà el Consell 

Municipal d’Esclanyà. Esperem que funcioni aviat i si-

gui útil per a donar cobertura a les necessitats de la gent 

d’Esclanyà. Vista la total inoperància del regidor (a part 

d’enredar, cal preguntar-se quina és la feina que fi ns ara 

ha fet) i la manca d’idees de l’equip, esperem que aquest 

Consell serveixi per fer visible Esclanyà.

En clau local, no podem deixar de parlar del trencament 

entre Junts per Catalunya i el PDeCAT. Això signifi ca 

que a Begur tenim l’alcaldessa que abandona el partit 

del president Mas i recolzarà el president a l’exili Puig-

demont, mentre que el seu anterior cap de fi les a Con-

vergència i Unió continua al PDeCAT amb càrrec dins 

de l’assemblea provincial. Tindrem dos partits d’ex-con-

vergents a Begur i Esclanyà? Només el temps ens ho dirà. 

Posa’t en contacte amb els grups municipals

Sempre-JxCAT  Portaveu: Maite Selva / mselva@begur.cat

TxBE-TE    Portaveu: Eugeni Pibernat / epibernat@begur.cat

+BiE-UPMcat  Portaveu: Jordi Carreras  / jcarreras@begur.cat

Junts-ERC   Portaveu: Joan Loureiro / jloureiro@begur.cat

PSC    Portaveu: Francesc Pilsà  / fpilsa@begur.cat



Carta d’Emili Mas, 
metge titular de Begur
i Regencós

El 30 d’octubre de 1983 (ja fa 36 anys) vaig arribar a un poble que 
només coneixia d’un parell de visites d’un dia i d’un cap de setmana 
al Càmping del Maset. El dia 2 de novembre vaig rebre el nomena-
ment de Metge Titular de Begur i Regencós, incloent-hi Esclanyà, 
i vaig passar per primera vegada consulta al consultori que tant 
conec i que porta 5 mandats pendent de jubilar-se com ara faig jo.

Venia de la formació en una especialitat pionera, la Medicina Fa-
miliar, essent part de la primera promoció. Era una nova manera 
d’afrontar l’atenció primària que prioritzava l’atenció integral i la 
prevenció.

Vaig passar uns anys de feina molt dura fi ns al 1997, en què va ini-
ciar la seva activitat el CAP de Palafrugell. Era metge 24 hores al 
dia tot l’any, exceptuant les vacances, i ho era tant de nens com de 
grans. Les tasques dels anomenats metges titulars, funcionaris de 
la Generalitat i personal de l’ICS, al mateix temps incloïen, a part de 
l’atenció sanitària, tasques de control sanitari com era el control de 
les activitats classifi cades (des dels restaurants i bars fi ns a les can-
teres, el control de possibles epidèmies, les revisions de piscines, les 
revisions escolars...). Era realment una feina molt absorbent, però 
al mateix temps era engrescadora. La salut dels meus veïns depenia 
en part de la meva activitat. 

I després d’aquesta etapa tan intensa, va venir el CAP de Palafru-
gell. Prèviament s’havia inaugurat l’Hospital de Palamós com a 
hospital comarcal, millorant molt l’assistència pel fet de no haver 
d’anar a Girona per qualsevol prova o visita d’especialista. Ara 
sembla impossible, però per una simple analítica o radiografi a calia 
anar a Girona i els resultats arribaven al cap d’uns dies per correu. 
Aquestes dues circumstàncies van millorar molt tant l’assistència 
sanitària com la meva vida laboral, i vaig poder gaudir més del meu 
temps. Del CAP vaig acabar-ne sent durant un període de 6 anys 
el director, però des d’allà sempre vaig vetllar molt pels interessos 
de Begur i de Regencós, que era l’altre poble que tenia signat. Vaig 
tornar a Begur al mateix consultori de fa 36 anys. Cada vegada que 
hi havia eleccions l’havien de fer nou, però aquí segueix. 

El fet de conèixer tanta gent de diverses condicions socials, però 
tota compromesa amb el seu poble, del que estaven orgullosos, de 
veure des del naixement i durant tota la vida les persones a càrrec 
meu, la bellesa del poble on treballava i el caràcter de la seva gent 
de provinences geogràfi ques diverses (des dels empordanesos de 
tota la vida descendents de pescadors, d’indians o de treballadors 
del suro, als immigrants provinents majoritàriament del sud de 
l’Estat, sobretot de la zona de Guadix i de Cazorla, juntament amb 
els altres països europeus, i darrerament també persones provi-
nents de fora d’Europa amb cultures diferents), em van convertir 
en un fervorós begurenc. 

Begur és el lloc on més anys de la meva vida han transcorregut. 
Sempre dic que, després de la meva mare, la Mari Pepa, la persona 
que ha treballat a casa meva des que vaig arribar, és la dona que 
més anys m’ha suportat. Em sento begurenc i empordanès sense 
oblidar mai el meu origen centellenc i d’Osona, i estimo “es meu 
poble” com ningú. 

Aquí hi he passat alegries i penes (com tothom); algunes personals 
i d’altres col·lectives. He vist néixer i créixer a molts begurencs, en-
tre d’altres les meves fi lles, he fet les revisions de salut de l’escola, 
he ajudat a confeccionar menús escolars, he fet de metge forense i, 
el més trist, he vist morir a gent que estimava, a vegades amb una 

vida completa, d’altres una vida al davant. Per sort, la mortalitat 
infantil en aquests anys ha estat molt i molt baixa, però cada ve-
gada que ha mort un nen o un jove ho he sentit com quelcom molt 
dolorós. 

Moltes vegades, quan ja s’acostava l’edat de jubilació, imaginava 
com seria el meu últim dia al consultori i val a dir que ho imagina-
va com un dia molt especial. Sóc de poc plorar, però pensava que 
potser seria difícil contenir alguna llàgrima. Però el destí ha volgut 
que el darrer fos un dia en què el dolor de la meva columna era  més 
intens del que podia suportar i vaig haver d’agafar la baixa. M’han 
operat de l’esquena, i tot i una evolució correcta no em veig capaç 
d’assumir la feina que comporta atendre al contingent mèdic més 
gran del Baix Empordà. Per tant, ja no seré més el metge titular de 
Begur. Seguiré sent begurenc i si l’esquena m’ho permet, faré una 
feina molt més tranquil·la a la meva consulta del Mirador de Sant 
Ramon. 

He compartit amb els begurencs tota mena de situacions, més 
confi dències que els diferents mossens que han passat, moments 
difícils i festes populars, i sempre, des de la meva activitat he in-
tenta ajudar de la millor manera que he pogut. Segur que en algu-
na ocasió no hauré fet el que hom esperava, si en 36 anys sempre 
hagués estat perfecte seria un deu. A qui en algun moment hagi 
decebut, li demano disculpes i li asseguro que no ha estat mai per 
falta d’interès. Als que em pareu pel carrer i em doneu les gràcies, 
us les dono jo. Després de veure néixer, créixer i envellir  la majoria 
de begurencs, el reconeixement de la gent del carrer és el premi 
més gran que tinc. 

Ja no em trobareu al consultori de tota la vida, però ens veurem pel 
carrer i espero que un dia, no llunyà, ens veiem en la inauguració 
d’un nou consultori del nivell que ens mereixem a Begur i la seva 
gent. Jo aniré donant la tabarra als regidors i alcaldessa perquè així 
sigui.

Recordaria a molta gent que ens ha deixat, però la llista en tants 
anys és llarga i no vull fer distincions.

Gent de Begur, us portaré sempre al cor!

EL PERFIL20

Emili Mas,
Metge Titular de Begur i Regencós


