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BEGUR I ESCLANYÀ RETEN 
HOMENATGE A TERESA JUVÉ 
EN L’ANY DEL SEU CENTENARI

NOUS AVENÇOS EN EL PLA 
D’EQUIPAMENTS DE LA 
FONT DE BAIX
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L’AJUNTAMENT 
RENOVA EL PARC DE 
L’ARBREDA 

FINALITZA EL 
TANCAMENT DE LES 
ÀREES D’EMERGÈNCIA

La campanya tindrà lloc fi ns al 6 de juny amb la participació de 12 restaurants, 

que presenten diferents menús amb el peix de roca com a denominador comú.

Begur celebra la 22a edició 
de la Campanya Gastronòmica 

del Peix de Roca
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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 900 927 000
•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

L’any 1999 l’alzina centenària del Mas 
d’en Llor es calculava que feia 15 metres 
d’alçada i 16 metres de capçada, i que la 
seva soca era de 3’45 metres de perímetre. 
És de suposar que avui en dia pugui haver 
augmentat aquestes mides, però no ho 
hem pogut calcular. 
Apareix citada al llibre «Arbres monu-
mentals. 69 vegetals colossals del Baix Em-
pordà» de Carles Serra, però no als llistats 
d’arbres monumentals del Departament 
de Territori i Sostenibilitat. 
Està situada a l’oest del Mas d’en Llor, que 
es troba en procés de rehabilitació, en un 
marge junt amb altres espècies d’arbres 
que la fan passar força desapercebuda des 
del camí. 
A l’Arxiu Municipal de Begur es conser-
ven diferents documents del segle XVI 
que esmenten a Marc Mauri del Llor, però 
desconeixem si tenia vinculació amb el 
Mas d’en Llor. 

Arxiu Municipal de Begur



A Begur i a Esclanyà ja ho tenim tot a punt per a donar 

la benvinguda a la tan esperada temporada d’estiu. Després 

d’un darrer any molt complicat a causa de la Covid-19, i amb 

l’arribada del bon temps, al llarg dels pròxims mesos els nos-

tres carrers, places, platges, cales, comerços, bars i restau-

rants... tornaran a omplir-se de vida per a oferir a tots els 

veïns i veïnes i visitants una oferta turística, cultural, lúdica 

i gastronòmica de primer nivell, sostenible i de proximitat.

Estem convençuts que la temporada d’enguany a casa nos-

tra serà molt millor que la que vam viure l’any passat en 

plena pandèmia, i que resultarà tot un èxit organitzatiu i de 

participació. En tenim moltes ganes i hi hem dedicat molts 

esforços i treball des de les diferents àrees de l’Ajuntament 

per a fer-ho possible. Volem que tothom pugui gaudir al 

poble d’un estiu plenament segur i adaptat als gustos i in-

teressos de totes i tots; i que Begur i Esclanyà recuperin el 

dinamisme, la vitalitat i la calidesa que sempre els han ca-

racteritzat.

Però tot això no hauria estat possible si no haguéssim comp-

tat amb el suport i la col·laboració de totes les entitats, co-

merços, empreses i veïns i veïnes. A tots ells, a tots vosaltres, 

moltes gràcies! La vostra responsabilitat, el vostre esforç, el 

vostre compromís... han estat imprescindibles per a supe-

rar el 2020 tan complicat i anòmal per a tothom que ja hem 

deixat enrere, i per arribar on som avui: a les portes d’un es-

tiu que suposarà un punt d’infl exió per a la recuperació so-

cial i econòmica del nostre poble, i per a començar a recupe-

rar la normalitat que ens ha manllevat aquesta pandèmia.

Vull aprofi tar, doncs, aquestes línies per a desitjar-vos en 

nom de tot l’Ajuntament de Begur una molt bona tempora-

da d’estiu a totes i a tots; i per a convidar-vos a prendre part 

activament del programa d’activitats lúdiques i culturals 

dels pròxims mesos i a gaudir del nostre entorn, el nostre 

patrimoni i la nostra gastronomia tan privilegiats.

Molt bon estiu!

Maite Selva Huertas 

Alcaldessa de Begur i Esclanyà

Molt bona temporada d’estiu a totes i a tots!

Aquesta edició d’Es Pedrís Llarg ha estat tancada el 26 de maig de 2021. La informació sobre qualsevol activitat posterior a aquesta data 
es publicarà en el pròxim número de la revista. 

03ALCALDIA

#EnsEnSortirem



04 AMB LUPA

El Local Jove del Parc de l’Arbreda obre de nou les seves portes!

El passat mes de març el Local Jove ubicat al Parc de l’Arbreda va 
reprendre de nou la seva activitat un cop l’Ajuntament ha donat 
per acabades les tasques de millora i d’arranjament dutes a terme a 
l’equipament al llarg dels darrers mesos, amb l’objectiu de resoldre 
els desperfectes existents i dotar aquest espai de tots els recursos 
bàsics per acollir en condicions òptimes l’activitat juvenil del mu-
nicipi i donar resposta a les necessitats i interessos dels joves.

QUINS TREBALLS S’HAN EXECUTAT?

• Habilitació d’un nou sòl tipus pista d’atletisme que cobreix el 
formigó viu.

• Instal·lació de cortines motoritzades que cobreixen els grans 
panells de vidre.

• Instal·lació elèctrica nova i substitució dels antics fl orescents 
per nova il·luminació led.

• Reparació i adequació de les neveres i dotació de l’espai de nous 
electrodomèstics.

• Protecció de les arestes i cantonades de ferro, fent més segur el 
conjunt de l’espai.

• Disposició de reixes metàl·liques que cobreixen l’espai que hi 
ha entre el formigó i els vidres.

• Revisió i reparació del sistema de sonorització. QUÈ S’HI PODRÀ FER AL LOCAL JOVE DEL PARC DE 
L’ARBREDA?

Amb l’obertura del Local Jove, la primera acció que ha proposat la 
Regidoria de Joventut ha estat reubicar al nou equipament l’esplai 
dels caps de setmana de l’escola. Mentrestant, els dimarts també 
poden fer ús del Local Jove els membres del grup de batucada d’Els 
Bakanards.
I com a principal novetat el Local Jove també passarà a estar dis-
ponible perquè els infants i famílies, prèvia instància, puguin 
sol·licitar aquest equipament per a fer-hi festes d’aniversari.

ELS TREBALLS DE MILLORA I ARRANJAMENT ES FAN 
EXTENSIUS AL CONJUNT DEL PARC DE L’ARBREDA

Al llarg dels darrers mesos l’Ajuntament també està actuant a tot el 
Parc de l’Arbreda per a millorar-ne les seves prestacions per a tots 
els veïns i veïnes:

• Habilitació de la nova pista de futbol adjacent a la pista de bàs-
quet.

• Separació de la zona de joc infantil de la de la tirolina mi-
tjançant una tanca de fusta.

• Plantació de 21 alzines i cercis per dotar el parc de més presèn-
cia d’arbres.

• Habilitació d’un espai amb ombra.
• Creació d’una zona de pícnic amb taules.



05EL REPORTATGE

Begur i Esclanyà reten homenatge a Teresa Juvé
en l’any del seu centenari

Aquest 2021 l’escriptora esclanyenca i degana dels escriptors en 
català, Teresa Juvé, ha celebrat el seu centenari; i tant l’Ajuntament 
de Begur com el Departament de Cultura de la Generalitat de Cata-
lunya han volgut commemorar aquesta important efemèride amb 
diversos actes d’homenatge per a posar en valor, preservar i donar a 
conèixer la seva fi gura i el seu llegat.

TERESA JUVÉ COMPLEIX 100 ANYS DE VIDA

El passat 7 de febrer l’escriptora i pedagoga Teresa Juvé va celebrar 
el seu 100è aniversari i el consistori li va fer entrega, a través de 
l’alcaldessa Maite Selva i de la regidora de Cultura, Gemma Coll, 
d’un ram de fl ors; com ja és tradició a la vila amb tots els veïns i 
veïnes que compleixen 100 anys de vida.

“EL DEGOLLADOR DE VALLVIDRERA”, EL SEU DARRER 
TREBALL

El 19 de març la Sala de 
Plens de l’Ajuntament va 
acollir un acte d’homenatge 
a Teresa Juvé convocat per 
la Regidoria de Cultura. Du-
rant la trobada Teresa Juvé 
va presentar públicament 
“El degollador de Vallvidre-
ra”, el seu darrer treball i la 
vuitena entrega de la sèrie 
del Portantveus del Rei.
A més, Teresa Juvé també 
va rebre de mans de Mai-
te Selva la medalla cen-
tenària; el reconeixement 
que la Generalitat de Cata-
lunya lliura a través del De-
partament de Treball, Afers 
Socials i Famílies a totes les 
persones residents a Ca-
talunya que han complert 
100 anys d’edat. 

EL PREMI VILA DE BEGUR DE NARRATIVA CURTA 
HOMENATJA A TERESA JUVÉ

A partir de l’any 2022, coin-
cidint amb la 37a edició del 
certamen, el tradicional Premi 
de Narrativa Curta Vila de Be-
gur convocat anualment per 
l’Ajuntament canviarà de de-
nominació. I és que en el marc 
dels actes de commemoració de 
l’Any Teresa Juvé la Regidoria 
de Cultura ha proposat rebate-
jar amb el nom de l’escriptora 
un dels certàmens literaris amb 
més tradició i prestigi.
Finalment, durant el mes d’abril 
Teresa Juvé també va rebre la 
visita de la consellera de Cul-
tura de la Generalitat, Àngels 
Ponsa. 
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Nous avenços en el pla d’equipaments de la Font de Baix

El projecte del sector d’equipaments de la Font 
de Baix impulsat per l’Ajuntament segueix 
avançant amb pas ferm i a bon ritme, i enca-
ra una nova fase decisiva. Durant el mes de 
febrer es va celebrar la segona reunió del jurat 
encarregat de seleccionar l’empresa que haurà 
de redactar els projectes bàsic i d’execució. En 
aquest sentit, s’han presentat un total de 21 
propostes; i d’aquestes, el jurat n’ha seleccionat 
cinc fi nalistes que són les escollides per a pre-
sentar l’avantprojecte.
Prèviament, a fi nals del passat mes de setem-
bre de 2020, el Ple de l’Ajuntament 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. I 
anteriorment, durant el mes de maig de l’any 
passat, el consistori havia donat llum verda a 
l’aprovació inicial de la modifi cació puntual del 
POUM al sector d’equipaments de la Font de 
Baix.

EN QUÈ CONSISTIRÀ EL PROJECTE?

El projecte bàsic i d’execució, amb un import 
previst de 313.285,48€, preveu l’habilitació a la 
zona de la Font de Baix dels següents equipa-
ments:

• 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 resi-

dents al municipi.
• Espais públics exteriors.

Una de les prioritats que s’ha fi xat l’Àrea de Serveis 
Socials des de l’inici de la pandèmia ha estat mantenir 
i reforçar la col·laboració amb Càritas Diocesana de Gi-
rona i amb Càritas Begur per tal de seguir donant su-
port i acompanyament al SIE, el Servei d’Intervenció 
Especialitzada.
En aquest sentit, al llarg dels darrers mesos s’ha seguit 
desplegant el SIE de primària entre les nenes i nens re-
sidents a Begur; i des del passat mes de gener de 2021 
el consistori també ha obert un SIE de secundària que 
atén a joves que cursen els seus estudis als instituts de 
Palafrugell, però que viuen al municipi de Begur, i que 
també ha esdevingut un punt de trobada i d’interacció 
social entre elles i ells.  
Finalment, també cal destacar que aquest 2021 
l’Ajuntament també ha endegat el projecte “Ser gran 
amb dignitat”, que ofereix acompanyament a persones 
grans que viuen soles a través de xerrades, passejos, 
activitats… Així, a cada persona que participa d’aquest 
pla se li assigna un voluntari que és qui l’acompanya en 
aquestes tasques.

La Regidoria de Servies Socials reforça la cobertura
a infants, adolescents i famílies vulnerables
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El Servei de neteja viària ja compta
amb una nova escombradora

14-F: resultats de les 
eleccions al Parlament 

de Catalunya 2021

Subvencions per a la modernització 
dels establiments comercials

i de les terrasses urbanes

L’Ajuntament ha adquirit una nova escombradora mecànica per al Servei de neteja 
viària del municipi. Es tracta d’una Dulevo 6000, que substitueix la Dulevo 5000 que 
s’utilitzava fi ns aquests moments i que ha passat a funcionar com a reforç en el tram 
fi nal de la seva vida útil.
La nova maquinària -que té un preu de 279.899,24 € (IVA inclòs)- permetrà augmentar 
la capacitat de treball, ja que disposa d’un nou sistema de lubrifi cació centralitzat, un 
grup d’aspiració de partícules, major capacitat de tremuja (fi ns a 6,2 metres cúbics), tanc 
d’aigua de 500 litres, i fi ltre de teixit en GORE-TEX; donant compliment, així, als estàn-
dards europeus.

El 14 de febrer es van celebrar les elec-
cions al Parlament de Catalunya 2021. A 
Begur i a Esclanyà els comicis es van po-
der desenvolupar amb normalitat i la par-
ticipació es va situar en el 56,92%, el que 
representa un descens del 22,6% respecte 
als comicis catalans celebrats l’any 2017 
(83,56%). L’abstenció va ser del 43,08%; i es 
van registrar un total de 26 vots nuls i 17 
vots en blanc. Els resultats de la convoca-
tòria electoral van ser els següents:

• JxCat: 463 vots (29,19%)
• ERC: 338 vots (21,31%)
• PSC: 326 vots (20,55%)
• VOX: 105 vots (6,62%)
• CUP-G: 88 vots (5,55%)
• ECP-PEC: 71 vots (4,48%)
• Cs: 64 vots (4,04%)
• PP: 49 vots (3,09%)
• PDeCAT: 38 vots (2,40%)
• UEP: 7 vots (0,44%)
• MPIC: 6 vots (0,38%)
• RECORTES CERO-GV-M: 4 vots (0,25%)
• FNC: 4 vots (0,25%)
• PUM+J: 3 vots (0,19%)
• PCTC: 2 vots (0,13%)
• PNC: 1 vot (0,06%)
• IZQP: 0 vots
• ALIANZA C V: 0 vots

L’Ajuntament va endegar durant el primer trimestre de l’any dos nous ajuts econò-
mics dirigits al sector comercial i de restauració del municipi: 

• Línia de subvencions per a la millora i modernització de l’estructura dels establi-
ments comercials.

• Línia de subvencions per a la millora de l’estructura i disseny de les terrasses dels 
bars i restaurants del nucli antic de Begur.

Aquestes dues prestacions tenien com a objectiu sufragar part dels costos que han ha-
gut d’assumir des del 2018 i fi ns aquest 2021 els establiments comercials, bars i restau-
rants de la vila per tal de donar compliment a l’Ordenança municipal reguladora de 
l’ocupació comercial de la via pública que va aprovar el consistori l’any 2017.



08 VIA PÚBLICA

Al llarg dels darrers mesos el consistori ha impulsat diferents actuacions a l’espai públic de Begur i Esclanyà per a executar noves 
obres, arranjar desperfectes, dur a terme un manteniment continuat de les instal·lacions, i garantir una millora dels serveis que es 
presenten als veïns i veïnes.

L’Ajuntament actua a la via pública de Begur i Esclanyà 

ARRANJAMENT DEL CARRER DE LA CREU. AMPLIACIÓ DEL PORXO DEL MAS D’EN PINC.

ARRANJAMENT DE L’ACCÉS A LA DEIXALLERIA 
MUNICIPAL.

MILLORA DE LA VORERA EN MAL ESTAT DEL CARRER 
FONT MARTINA D’ESCLANYÀ.

ARRANJAMENT DEL PAVIMENT DE L’ENTRADA I 
SORTIDA DE LA PLAÇA DELS INDIANS.

ARRANJAMENT DE L’APARCAMENT PROPER A LA 
PLATJA DE SA RIERA.

ARRANJAMENT DE L’EMBARCADOR D’AIGUAFREDA.
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REFORÇ DE LES VORERES EN MAL ESTAT DE LES 
URBANITZACIONS; ENTRE ELLES, EL SECTOR SUD 
D’AIGUABLAVA.

ADAPTACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ A LA NOVA 
MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT GENERAL DE 
CIRCULACIÓ I EL REGLAMENT GENERAL DE VEHICLES 
EN MATÈRIA DE MESURES URBANES DE TRÀNSIT.

HABILITACIÓ DE NOUS EMBORNALS AL RASANT DEL 
CARRER, A LA CASA DE CAMP.

RENOVACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ VIÀRIA 
HORITZONTAL QUE HI HA HABILITADA ARREU 
D’ESCLANYÀ.

S’HA REPLANTAT LA ILLETA D’ENTRADA DE SA TUNA.

RENOVACIÓ DELS TANCAMENTS DE DIFERENTS 
EQUIPAMENTS MUNICIPALS.

ARRANJAMENT D’UN DELS ACCESSOS A LA PLATJA DE 
SA RIERA.
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MANTENIMENT DELS PRINCIPALS CAMINS DE TERRA 
DEL MUNICIPI.

PAVIMENTACIÓ DE LA VORERA QUE UNEIX EL 
CARRER PERDIU AMB EL CARRER FONT MARINA 
I EL PARC INFANTIL ADJACENT AL POLIVALENT 
D’ESCLANYÀ.

MANTENIMENT DELS ESPAIS VERDS DEL MUNICIPI.

MANTENIMENT DELS PARCS INFANTILS.

DOTACIÓ DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM A 
L’ESQUERRA DE SA RIERA.

ARRANJAMENT DE LA VORERA DEL CARRER SA 
PUNTA D’ES FORN.

CONSTRUCCIÓ DE LES PARETS D’UN POU QUE ES VA 
TROBAR A PROP DEL MAS D’EN PINC.

ARRANJAMENT DE LES ESCALES D’ACCÉS DES DEL 
CARRER ILLA ROJA CAP A LA PLATJA DEL RACÓ I A LA 
PLATJA D’ILLA ROJA.
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Ja és aquí la 22a edició de la Campanya Gastronòmica del Peix de Roca!

Fins al pròxim 6 de juny Begur acull una nova edició -la 22a- de 
la Campanya Gastronòmica del Peix de Roca. Aquest 2021 la cam-
panya compta amb la participació d’un total de 12 restaurants 
que ofereixen als comensals diferents menús amb el peix de roca 
com a denominador comú. 

LA CAMPANYA ES NODREIX AMB DIFERENTS 
ACTIVITATS 

El tret de sortida a la campanya es va donar el 8 de maig amb 
el tradicional acte d’inauguració a la plaça Esteva i Cruañas i un 
concert musical a càrrec d’Els Cremats.

El 16 de maig l’Esplai Autèntic Begur va organitzar a Sa Riera el 
taller infantil “Pintem pedres del Peix de Roca”. I del 22 al 24 de 
maig cinema i gastronomia es van tornar a donar la mà un cop 
més a Begur amb un cap de setmana de cinema gastronòmic de 
la mà del Cinema Casino. Al llarg d’aquests tres dies es va poder 
visualitzar la pel·lícula de temàtica gastronòmica “El cocinero de 
los últimos deseos”.
Finalment, el cap de setmana del 28 al 30 de maig la Campanya 
Gastronòmica del Peix de Roca va coincidir amb el “Begur en fl or”, 
organitzat per l’Associació de Comerç i Turisme de Begur. Durant 
tot el cap de setmana el poble i els seus carrers es van guarnir amb 
fl ors, música i concursos per a donar la benvinguda i celebrar la 
primavera.
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Begur acollirà a fi nals d’estiu una exposició itinerant sobre el llegat indià

Nou cicle de conferències
de refl exió de futur 

turístic 

Sarfa, SL rep un reconeixement per la seva 
responsabilitat social 

El regidor de Turisme Eugeni Pibernat va as-
sistir el 19 de febrer a l’acte d’inauguració de 
l’exposició “El llegat indià. Un passat en comú 
per descobrir”, celebrat a la Sala d’exposicions 
del Teatre Municipal de Palafrugell.
Aquesta mostra està produïda per la Xarxa 
de Municipis Indians i pretén explicar i co-
municar el relat indià als municipis amb un 
passat en comú i apropar o interpretar els tes-
timonis del passat, de forma material, als des-
tinataris. L’exposició té un caràcter itinerant 
i al llarg dels pròxims mesos recorrerà els 18 
municipis que formen part de la xarxa; entre 
ells, Begur, que serà l’escenari d’aquest pro-
jecte a fi nals d’aquest estiu, coincidint amb les 
dates habituals de la Fira d’Indians.
Entre els diferents continguts que nodreixen 
l’exposició “El llegat indià. Un passat en comú 
per descobrir” destaquen uns plafons que ex-
pliquen la història de l’aventura indiana, amb 
exemples de tots els pobles intercalats en els 
textos. 

La Regidoria de Promoció Econòmica i Tu-
risme ha impulsat aquest segon trimestre 
de l’any dues noves conferències turístiques 
adreçades al sector turístic i comercial de 
Begur i Esclanyà. Amb aquestes sessions, el 
consistori ha apostat per seguir nodrint el 
teixit productiu local de recursos i eines de 
primer nivell que ajudin a afrontar i a supe-
rar amb èxit les complicacions derivades en 
el sector a causa de la pandèmia de Covid-19; 
i fomentar la competitivitat i el posiciona-
ment d’aquests negocis al mercat.
Les ponències estaven adreçades a petits i mi-
tjans empresaris del sector de l’allotjament, 
empreses d’activitats, restauració, comerços 
i serveis; i portaven per títol “Reptes post 
Covid-19: comunicació, storytelling, i comer-
cialització per arribar al nostre client” i “In-
novació, nous públics, noves experiències i 
productes en el sector turístic”.

El passat 19 de març el Teatre Municipal de Palafrugell va acollir l’acte de reconeixe-
ment convocat pel Consell Comarcal del Baix Empordà per a distingir aquelles em-
preses del territori que durant la pandèmia de Covid-19 han demostrat ser socialment 
responsables.
L’empresa begurenca Sarfa, SL va ser un dels 17 negocis guardonats per la seva aposta 
per a adaptar-se i consolidar-se com una empresa socialment responsable malgrat 
les difi cultats de la pandèmia. Les distincions han estat proposades per una comissió 
tècnica i en el cas de Sarfa, SL l’organització ha premiat la seva col·laboració habitual 
amb els serveis locals d’ocupació, participant en els programes de formació i acom-
panyament a la inserció laboral de les persones aturades; la inclusió a la seva plantilla 
de persones amb diversitat funcional; i l’aportació econòmica que ha dut a terme a 
l’Hospital de Palamós.
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Finalitza amb una molt bona valoració la formació per aprendre
a gestionar els comptes a les xarxes socials

12 empreses locals ja formen part de la
plataforma de comerç local en línia 

El 20 d’abril va fi nalitzar la sisena i última 
sessió del taller per aprendre a potenciar la 
comunicació digital dels negocis impulsat per 
l’Àrea de Promoció Econòmica amb l’objectiu 
d’oferir al teixit empresarial local noves eines 
i recursos encaminats a potenciar la seva po-
sició de mercat.
La formació tenia com a objectiu introduir als 
participants en la gestió dels diferents comp-
tes digitals i explicar les principals claus per 
a fi delitzar clients, crear noves oportunitats i 
potenciar la comunicació a les xarxes socials. 
Les classes es van dur a terme de la mà d’Irina 
Molero, especialista en social media i gestió 
de la comunicació digital; i es van celebrar de 
forma presencial, en petits grups i de forma 
personalitzada per enfocar les sessions a les 
necessitats i interessos particulars de cada 
negoci participant.

La Diputació de Girona ha impulsat recentment una nova plata-
forma de comerç local en línia per a tots els municipis de la de-
marcació -entre ells, Begur- a fi  de facilitar la compravenda du-
rant la pandèmia de la Covid-19. 
En aquests moments ja són una dotzena els establiments de Be-
gur i Esclanyà que s’han adherit a aquest marketplace que té com 
a objectiu incentivar el consum de proximitat i ajudar el petit 
comerç promovent la compravenda online. Tots aquells establi-
ments del municipi interessats a adherir-se al projecte cal que en-
viïn un correu a promocioeconomica@begur.cat.

A través d’aquesta plataforma, doncs, es promourà la presència 
digital dels establiments que s’hi adhereixin perquè puguin arri-
bar als consumidors i incrementar la seva visibilitat i les possibi-
litats de negoci. Els clients, per la seva part, podran fer les com-
pres als comerços del municipi des de casa, amb més facilitats tant 
pel que fa a l’horari de recollida del producte com d’entrega a do-
micili; amb tot, la plataforma no 
ofereix directament el servei de 
pagament, però cada comerç sí 
que pot especifi car com a servei 
propi el pagament telemàtic.



14

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

El passat 23 d’abril, diada de Sant 
Jordi, l’Esplai Autèntic Municipal de 
Begur va celebrar el seu cinquè ani-
versari. I per a commemorar aques-
ta efemèride tan important l’entitat 
va organitzar el dia 24 al Parc de 
l’Arbreda -que està sent sotmès a un 
profund projecte de renovació i mi-
llora- una tarda lúdica oberta a tots 
els joves, infants i famílies del muni-
cipi.
L’esdeveniment va resultar tot un 
èxit organitzatiu i de convocatòria 
i els assistents van poder gaudir 
d’activitats com una gimcana o un 
espectacle de màgia a càrrec de Da-
vid el Mag. 

El mur jove

BEGUR ACTIU
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L’Ajuntament trasllada tots els detalls del projecte de prevenció d’incendis 

Prop d’una trentena de veïns i veïnes van assistir el 20 de febrer 
a la xerrada informativa que l’Ajuntament va organitzar al Casi-
no Cultural per a desgranar els objectius i les accions que s’estan 
duent a terme a Begur i a Esclanyà en el marc del projecte de pre-
venció d’incendis forestals al municipi.
A la xerrada informativa hi van intervenir l’alcaldessa de Begur, 
Maite Selva; el regidor de Medi Ambient, Pere Feliu; el meteoròleg 
Francesc Mauri; Edgar Nebot, sotsinspector del cos bombers; Xa-
vier Turró, tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Begur; Ma-
riona Virgili, tècnica de Medi Ambient del Consell Comarcal del 
Baix Empordà; i Josep Fontacaba, director de les obres d’execució 
de les franges perimetrals de protecció contra incendis. Al fi nal de 
la sessió, a més, els assistents a la trobada van tenir l’oportunitat de 
resoldre els seus dubtes o suggeriments sobre aquest projecte.

Les obres de les franges es duen a terme a les fronteres entre les zo-
nes amb bosc consolidat i les zones on hi ha habitatges o parcel·les 
per a ser construïdes. A més, s’actua sobre diferents franges que ja 
havien estat executades en un passat, i abans de l’inici dels treballs 
es va sol·licitar la pertinent autorització als diferents propietaris 
afectats per les franges. 
El projecte contempla diverses actuacions sobre la vegetació que 
cal executar a les franges de protecció contra incendis, així com a 
les parcel·les i zones verdes interiors; entre elles, limitar la vegeta-
ció i reduir la densitat d’arbrat i l’estassada del sotabosc. Així, les 
zones on s’executen les franges de protecció contra incendis són:

• Son Ric
• Vessana
• Cantallops
• Residencial Begur
• Son Moles
• Catalonia
• Els voltants del nucli de Begur i La Borna

Els vídeos de les diferents ponències que es van celebrar durant 
la xerrada informativa es poden consultar al canal de YouTube de 
l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament.
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Tota la informació de l’Àrea de Medi 
Ambient, a només un clic!

Has detectat un niu de vespa 
asiàtica? Informa’n a l’Àrea 

de Medi Ambient

Consell Comarcal i Ajuntament retiren 
diferents residus llançats al bosc

L’Àrea de Medi Ambient de 
l’Ajuntament de Begur disposa 
d’un perfi l ofi cial a les xarxes so-
cials Instagram i Facebook des d’on 
els usuaris poden consultar totes 
les novetats sobre el Mas d’en Pinc; 
informació pràctica sobre la recolli-
da i separació de residus, les àrees 
d’emergència o el model de reco-
llida de residus; detalls sobre les 
campanyes mediambientals que es 
despleguen al municipi i al territori; 
entre d’altres.

www.facebook.com/EspaiMasPinc

@espaimasdenpinc

Amb l’arribada del bon temps comencen a aparèixer al municipi i 
arreu del territori i de les comarques gironines els primers nius de 
vespa asiàtica. Així, amb l’objectiu d’actuar preventivament i faci-
litar a la població noves eines i recursos per a detectar-ne i contro-
lar-ne la seva activitat, l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament 
ha activat un formulari en línia que permet als veïns i veïnes aler-
tar ràpidament al consistori de la presència d’aquesta espècie in-
vasora.
El formulari es pot emplenar dirigint-se a la secció de Medi Am-
bient del web de l’Ajuntament dedicada al mosquit tigre; i té com 
a objectiu facilitar la ubicació dels nius de vespa asiàtica al munici-
pi dins la campanya de sensibilització a la població sobre la vespa 
asiàtica. Al formulari només caldrà indicar la data, coordenades i 
hora d’observació del niu, un número de telèfon de contacte, i una 
fotografi a del niu.

Durant l’execució dels treballs d’habilitació de les franges pe-
rimetrals contra incendis l’Ajuntament i el Consell Comarcal 
del Baix Empordà han detectat en diferents punts del municipi 
abocaments improcedents de residus acumulats al llarg de molts 
anys. Un cop descoberts, s’han començat a retirar aquests residus 
que generen un fort impacte mediambiental, econòmic i visual i 
que també representen un perill per l’elevat risc d’incendi que 
comporten.
Per tot plegat, des del consistori es recorda a tots els veïns i veï-
nes la importància de dipositar adequadament els residus als 
contenidors o cubells corresponents, i de no llançar cap tipus de 
residus al bosc; ja que aquestes actituds incíviques perjudiquen 
el benestar de tota la població i comporten un risc de seguretat.
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A les àrees d’emergència ja només s’hi pot accedir amb targeta 

El 3 de maig l’Ajuntament va completar el 
tancament total i defi nitiu de les diferents 
àrees d’emergència que hi ha distribuïdes 
arreu del municipi. Des d’aquell dia, qualse-
vol persona que ha de fer ús d’aquests espais 
només hi pot accedir si compta amb una tar-
geta acreditativa.
Els veïns i veïnes que encara no disposin 
d’aquesta targeta poden recollir el dispo-
sitiu a l’Àrea de Medi Ambient els dilluns i 
divendres, de 09 a 13 h, portant una factura 
o rebut d’aigua. Mentrestant, en el cas dels 
responsables d’activitats econòmiques, cal 
recordar que aquests només poden fer ús de 
la deixalleria municipal i que per a accedir-
hi també necessiten presentar la targeta 
corresponent. En cas de no disposar-ne po-
den recollir-la a l’Àrea de Medi Ambient els 
dilluns i divendres de 9 a 13 h, presentant la 
documentació acreditativa. 

PER QUÈ ES TANQUEN LES ÀREES 
D’EMERGÈNCIA? 

L’Ajuntament fa una crida als veïns i veï-
nes a col·laborar i a implicar-se activament 
en el manteniment i la cura de les àrees 
d’emergència amb l’objectiu d’erradicar els 
abocaments improcedents de residus que 
s’hi duen a terme. I és que en aquests espais 
s’hi ha detectat la presència de voluminosos 
i de diferents elements abandonats que no 

hi corresponen i que haurien de ser tractats 
a la deixalleria municipal. En aquesta línia, 
l’equip de govern també té previst redimen-
sionar les AE i adequar-les tot habilitant 
nova il·luminació i videovigilància.

QUÈ SÓN LES ÀREES D’EMERGÈNCIA?

Les àrees d’emergència són espais amb con-
tenidors de totes les fraccions destinades a la 
població que no pugui acollir-se al calendari 
establert de manera puntual o bé per als re-
sidents estacionals. A més, només s’hi poden 
dipositar els següents residus:

• Paper-cartró
• Envasos
• Matèria orgànica
• Resta
• Restes vegetals
• Roba

I LES RESTES VEGETALS? COM ES RE-
CULLEN?

Les restes vegetals s’han de dipositar a la 
deixalleria municipal. En el cas dels parti-
culars, a més, també es poden dipositar a 
les àrees d’emergència. Amb tot, per a aque-
lles persones que no tinguin mitjans per 
a desplaçar-se a la deixalleria o a les àrees 
d’emergència amb vehicle, l’Ajuntament 

posa a disposició un servei de recollida a do-
micili d’aquests residus. 
La recollida de restes vegetals es realitza un 
dia a la setmana i s’ha de sol·licitar -com tam-
bé la recollida dels voluminosos- a través de 
l’aplicació Civiwaste, concertant un dia. Un 
cop feta la sol·licitud, l’usuari rep una notifi -
cació amb el dia que li ha estat assignat per 
tal que en aquella data exacta deixi el conte-
nidor de restes vegetals a la via pública per 
a la seva recollida. Aquest contenidor ha de 
ser de 240 litres i per a disposar-ne d’un es 
pot sol·licitar enviant un correu electrònic a 
l’adreça pap@begur.cat o trucant al telèfon 
872 214 977.
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Els Premis Literaris 2021 ja tenen guanyadors!

Zaida Bouta Elies i Oriol Pagès Soler 
guanyen el VI Premi Josep Pallach 

de Narrativa Curta de Begur

La consellera Àngels Ponsa
visita Begur per a conèixer 

el seu projecte cultural

36È PREMI VILA DE BEGUR DE NARRATIVA CURTA

El jurat del certamen ha escollit el treball del palamosí Xavier To-
bajas Bru, “Arreplegant”, com a guanyador del premi i s’endú com 
a compensació un xec de 1.000€. Mentrestant, el begurenc Marc 
Collado Gurillo ha quedat com a fi nalista del certamen amb la seva 
obra “Situació cítrica”, i s’endú un premi de 150€.

L’auditori dels Caputxins de Figueres va acollir el 20 de març 
l’entrega dels Premis d’Educació Josep Pallach 2020-2021 impul-
sats per la Fundació Josep Pallach en tot l’àmbit català. Durant 
l’acte es van entregar els guardons dels diferents concursos que 
integren enguany aquest projecte; entre ells, el VI Premi Josep Pa-
llach de Narrativa Curta.

• Categoria A: Zaida Bouta Elies (alumna de 2n d’ESO de l’Institut 
Montgrí de Torroella), pel treball “Sospites o certeses?”. 

• Categoria B: el premi queda desert per falta de participació en 
aquesta categoria.

• Categoria C: Oriol Pagès Soler (alumne de 2n de Batxillerat de 
l’Institut Jaume Vicens Vives de Girona), pel treball “Apa-
rents contradiccions”. 

El 21 d’abril Begur va rebre la visita institucional de la consellera 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Àngels Ponsa, que es 
va desplaçar fi ns al municipi en el marc d’una ruta literària que 
va dur a terme pel Baix Empordà coincidint amb la celebració de 
la diada de Sant Jordi.
Àngels Ponsa es va reunir durant el matí a l’Ajuntament amb 
l’alcaldessa Maite Selva i amb la regidora de Cultura, Gemma Coll; 
va signar el llibre d’honor de l’Ajuntament; va rebre de la mà de 
Maite Selva un obsequi institucional; i va aprofi tar la visita per a 
conèixer de primera mà els projectes culturals que hi ha en mar-
xa a Begur i a Esclanyà, i aquelles iniciatives que hi ha previstes 
al llarg dels pròxims mesos.

CONCURS DE CONTES DE SANT JORDI

Grup A: escolars de 1r de primària
 

• Premi: Alguer Taberner (Escola Doctor Arruga
• Accèssit: Aina Cufi nyà (Escola Doctor Arruga)

Grup B: escolars de 2n de primària

• Premi: Berta Brea (Escola Doctor Arruga)
• Accèssit: Oriol Mora (Escola Doctor Arruga)

Grup C: escolars de 3r de primària

• Premi: Afra Martí (Escola Olivar Vell)
• Accèssit: Theo López (Escola Olivar Vell)

Grup D: escolars de 4t de primària

• Premi: Blai Grimal (Escola Doctor Arruga)
• Accèssit: Maria Martín (Escola Doctor Arruga)

Grup E: escolars de 5è de primària
• Premi: Julia Anglada (Escola Olivar Vell)
• Accèssit: Maia Espinàs (Escola Olivar Vell)

Grup F: escolars de 6è de primària

• Premi: Sophie Mariel Lara (Escola Doctor Arruga)
• Accèssit: Fiona Martí (Escola Olivar Vell)
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Martina Van Noort dona a 
l’Ajuntament una de les seves obres 

dedicades a Carmen Amaya

Un Sant Jordi especial al ritme de 
sardanes, roses i llibres 

L’inventari d’obres d’art propietat de l’Ajuntament s’amplia i 
suma una nova creació artística de primer nivell al seu catàleg. 
Es tracta d’un dels quadres fets per l’artista holandesa Martina 
Van Noort, que ha decidit donar al consistori una de les seves 
pintures dedicades a Carmen Amaya.
El quadre, de 60×60 cm, mostra en ple ball a la cèlebre bailaora 
fi lla adoptiva de Begur; i es tracta d’una obra molt rellevant a 
l’hora de contribuir a la dignifi cació, preservació i difusió de la 
fi gura i el llegat de l’artista barcelonina. 

La commemoració de la diada de Sant Jordi a Begur i Esclanyà 
ha estat marcada per segon any consecutiu per la pandèmia de 
Covid-19. Amb tot, durant el mes d’abril es van poder celebrar al 
municipi diferents propostes lúdiques, culturals i festives per a 
festejar la diada:

• Presentació del llibre “¡Manuel!”, de Marc Boix.
• Presentació del llibre “Una passió per la vida i la llibertat”, de 

Rogeli Nieto.
• Actuació sardanista a la plaça Esteva i Cruanyes amb la par-

ticipació de la Cobla Baix Empordà. 
• Parades de roses i llibres al carrer a càrrec de diferents asso-

ciacions i comerços locals.

La Sala d’Exposicions de les 
Escoles Velles obre la temporada 

de primavera

A fi nals del passat mes de març es va donar el tret de sortida a 
la temporada de primavera la Sala d’Exposicions de les Escoles 
Velles. I ho va fer amb la mostra “Intervals” de l’artista palafruge-
llenca Herminia Esteva Ollé.
Del 28 d’abril al 15 de maig el protagonista va ser Manel Bosch 
amb l’exposició d’olis “Paisatges del confi nament”; i del 19 de maig 
al 5 de juny es pot visitar la mostra “Estrambotisme” de Jesús de 
la Cruz. 
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La reivindicació de la igualtat i el feminisme lideren el 8M

Begur i Esclanyà van acollir el mes de març diferents activitats 
lúdiques i reivindicatives per a commemorar el Dia Internacional 
de les Dones. 
Les propostes van comptar amb una alta participació i els veïns i 
veïnes van poder prendre part d’iniciatives com la publicació d’un 
vídeo amb la lectura del manifest del 8-M, la xerrada-taller “El po-
der de la menstruació”, la conferència “Dones compositores al llarg 
de la història”, el concert “Heroïnes” de Neus Mar, una classe de 
ioga a la platja d’Aiguablava, la il·luminació de color lila del Castell 
de Begur i la Torre d’Esclanyà, les exposicions “Dones” i “Mujeres 
coloridas, o tallers a les escoles Doctor Arruga i Olivar Vell.
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Més de 40 donacions en la primera 
jornada de recapta de sang del 2021

El Casal de la Gent Gran de Begur va acollir el 16 de febrer la 
primera jornada de donació de sang del 2021 al municipi. En total 
es van realitzar 41 donacions –entre elles, de dues persones que 
donaven sang per primer cop-, i també es van produir tres oferi-
ments més de persones que volien donar sang però no van poder 
fer-ho perquè no complien amb els requeriments necessaris.

La Llar d’Infants Ses Falugues es 
vesteix de Carnaval!

La pandèmia de Covid-19 no va impedir la celebració del Car-
naval a la Llar d’Infants Ses Falugues. I és que el centre -amb la 
col·laboració de l’AMPA i de l’Ajuntament- va preparar el 12 de 
febrer per a tots els infants un esmorzar especial i un espectacle 
de música i moviment a càrrec de Mamacrea. A més, enguany 
la disfressa escollida durant la jornada va ser la de l’Arc de Sant 
Martí; amb l’objectiu de donar un missatge d’esperança a tota la 
població.

L’Ajuntament aposta per promoure 
la visibilitat del col·lectiu 

transgènere

El passat 31 de març es va commemorar el Dia Internacional 
per la Visibilitat Trans i l’Ajuntament es va sumar a la celebració 
d’aquesta diada col·laborant amb el Servei d’Atenció Integral del 
Baix Empordà en l’organització de diferents accions de visibilit-
zació en l’àmbit municipal i comarcal.
Així, a fi nals del mes de març el consistori va dur a terme -amb el 
suport i la implicació d’un grup de joves del municipi- la pintada 
d’una part de les grades del Parc de l’Arbreda amb els colors de la 
bandera trans.

L’activitat esportiva es comença a 
reprendre a Begur i Esclanyà

A mitjans del mes de març va entrar en vigor a tot Catalunya 
la represa de totes les competicions esportives per a tots els grups 
d’edat, un cop el Procicat va avalar que es puguin tornar a dis-
putar les lligues regulars. A més, en les diferents competicions 
-excepte les de bàsquet i futbol professional- també torna a estar 
permesa la presència de públic amb limitació d’assistents.
Així, tant el C.F. Begur, com la Fundació Esportiva Begur i el Club 
d’Arquers Esclanyà ja han pogut reprendre les seves competi-
cions al llarg de les darreres setmanes.
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Els períodes de temps queden repartits en diferents  formats 
i dins aquestes porcions regulars hi tenim la setmana. Quan 

la història fixa un fet puntual, la setmana el pot assimilar com a 
El nom de Setmana Tràgica va imposar-se a raó dels desastrosos 
esdeveniments ocorreguts dins aquells dies carregats de catàs-
trofes i amb certa forma actuant a sang calenta. La coneixem 
com a Setmana Tràgica pels esdeveniments ocorreguts a tot Ca-
talunya, majoritàriament a Barcelona i a grans poblacions, entre 
el 25 de juliol i el 2 d’agost de 1909. El detonant fou la mobilitza-
ció de reservistes de tot Catalunya per enviar-los a Àfrica, on el 
dia 9 de juliol havia començat la guerra de Melilla, per defensar 
unes mines que la societat formada pel comte de Romanones i el 
marquès de Comillas estaven explotant a prop de Melilla.      
Per sufocar aquest  conflicte l’Estat, des de Madrid, va enrolar 
tots els reservistes de Catalunya. La majoria ja estaven casats 
i eren pares de família per mantenir. La sensació d’injustícia es 
va augmentar quan aquesta gent humil i treballadora va pa-
tir l’agreujant de no poder acollir-se al pagament equivalent a 
6.000 rals, amb el qual l’individu quedava lliurat d’incorporar-se 
a la guerra; amb tot això va arribar la última gota per sobreeixir 
aquesta gran injustícia. Aquesta qüestió, vista des de Catalunya, 
es va considerar com una qüestió aliena pròpia d’una política 
madrilenya, afegint que des de la pèrdua de les colònies de Fili-
pines, Cuba, Costa Rica, etc., els militars destinats anteriorment 
a aquests dominis varen quedar mancats d’ocupació i amb unes 
condicions precàries per ascendir dins la carrera militar. 
En el transcurs d’aquesta tràgica setmana varen succeir grans 
desastres. La majoria varen tenir una gran importància, sobretot 
a poblacions plenes de gent treballadora i és per creure i fer-ho 
constar dins la història que en la seva totalitat això podia no ha-
ver començat mai.  
Begur encara era el petit poble, que pel fet de mantenir-se del 
treball de l’única fàbrica, aplegava concentrada la totalitat de la 
gent obrera. Arribat el cas, això va permetre la total concentra-
ció humana de la població, capaç de realitzar diferents manifes-
tacions. Les dones treballadores varen ser les primeres a sortir 
de la fàbrica i presentar-se davant l’Ajuntament reclamant de 
forma molt exigent i violenta la presència de les autoritats. A 

l’Ajuntament en aquell moment l’únic responsable  del govern 
del poble era el secretari municipal. Els insults dirigits a la seva 
persona foren el principi de l’entrevista, ja que immediatament 
totes les dones pujaren des de la plaça al balcó de l’Ajuntament 
i varen intentar tirar el secretari daltabaix del balcó. Al ma-
teix temps s’apropiaren de diferent documentació, igual que un 
grup d’homes malmeteren la línia telefònica que comunicava 
amb l’exterior. En aquells moments la plaça i població eren com 
un vesper esvalotat on ningú era capaç de posar-hi ni pau ni 
tranquil·litat.
Immediatament, i en aquest estat, la majoria de famílies benes-
tants van decidir a conseqüència de tots aquests aldarulls tan 
desastrosos fer un canvi precipitat de domicili, buscant algun 
amic o familiar de diferent localitat per acollir-s’hi de forma 
momentània i reservada, evitant situacions d’elevat compro-
mís. Barcelona fou un dels amagatalls preferits per aquells be-
gurencs que varen escollir desaparèixer de forma transitòria, 
on l’aglomeració de residents podia ocultar la seva presència, 
restant sense sortir i tancats dins l’habitatge. Un dels casos ben 
exemplars fou el del begurenc Narcís Nadal i Prat, que el dia 11 
es va declarar un incendi a la seva botiga de Begur sense poder 
esbrinar l’origen. La majoria d’habitants va diagnosticar la pos-
sibilitat d’alguna represàlia davant dels fets que estaven passant. 
També a Sant Feliu de Guíxols les autoritats varen detenir un 
matrimoni begurenc, suposadament complicat amb aquest afer. 
Per altra part, en Joan Mayola i Ferriol, conegut més vulgarment 
com “en Joan de la cooperativa”, va ser reclamat i detingut per 
l’autoritat,  ingressant a la presó. Les diferents ocasions varen 
repetir-se en tots els sentits, demostrant el gran desgavell.  
Les barbaritats que varen succeir son tan extremes que tenim 
poques possibilitats d’explicar-les en tota la seva autenticitat. 
La història ens transcriu diferents episodis dels successos oco-
rreguts a Barcelona començant pel descarrilament de tramvies 
i incendis d’edificis públics, i molt més encara. La tragèdia va 
ser total i moltes persones varen pagar-ho amb escreix. Desitja-
ríem que episodis com aquest, la història els pogués ignorar to-
talment, advertint que la majoria de les ordres executades varen 
caure sobre Catalunya i els seus habitants.

La Setmana Tràgica a Begur Ponç Feliu

Qui tenim la sort de tenir casa som doblement afortunats. 
L’espai on vivim l’acomodem al nostre gust i ens agrada 

tenir-lo net. Les puntes de cigarro van al cendrer, els papers a la 
paperera, procurem que no caigui res a terra i, quan irremeiable-
ment passa, mirem de recollir-ho el més aviat possible.
Quan sortim al carrer per anar a comprar o passejar, acompan-
yar a la mainada a l’escola, o anem als parcs a passar plegats una 
bona estona, recordem que aquests espais públics també són 
nostres? D’acord que nosaltres no decidim com urbanitzar-los ni 
quines flors plantar, ja ens ho donen fet; tal com ens donen fet el 
manteniment i la neteja. Hem de fer com a casa, no llençar res a 
terra. I si en el moment de despendre’ns d’una brossa no tenim 
on llençar-la, ens la guardem. 
Us parlaré especialment de la zona verda que hi ha al voltant 
del Pavelló Municipal i que hi passo per anar a fer pilates amb 
en David. Just l’altre dia, al passar, vaig coincidir amb un senyor 

de manteniment que estava acabant la feina de podar matolls, 
donar-los forma, segar l’herba baixa i polir tot l’espai. Una breu 
conversa em va fer coneixedora d’un fet escandalós.
Va recollir SIS big-bags de deixalles que estaven tapades per 
les herbes i els matolls. Llaunes, ampolles de vidre, paquets de 
cigarretes, mocadors de paper, etc., etc. I bolquers. Si veiem un 
infant o una persona jove tirar alguna cosa al carrer i no en té 
cura és que ha agafat el model dels adults. Mantenir net l’espai 
comú és cosa de tots i en principi ha de ser fàcil.
Fumadors, no llenceu les burilles a terra. Teniu un espai al fron-
tal de les papereres que és exclusiu per apagar-les i llençar-les. Si 
beveu tot caminant, espereu a trobar una paperera per llençar 
la llauna. Mares i pares, recordeu que hi ha recollida diària de 
bolquers porta a porta, excepte dimarts i dissabte. Si teniu un 
imprevist més val llençar el bolquer a la paperera que a terra.
L’espai públic és de tots, cuidem-lo.

Núria TortrasLa casa on vivim és nostra, l’espai públic és de tots



Encimbellat prop del cel
en el capcer d’un turó,
hom hi albira roques braves,
pilastres d’un castell noble.
Emmarcat en un estatge
vorejat de moltes cases,
d’atzavares vigilants, 
de pins de dolça fragància,
de matolls ben perfumats,
és ell l’essència d’un poble
que, vivint de tradicions,
s’ha adaptat a uns altres temps
de circumstàncies canviants.
És el castell de Begur 
guardià de bells records
de vivències populars
i d’una forma de ser.
Ara carrers asfaltats,
abans de pedres pitjades
de les cases dels veïns

convidant a les xerrades.
Collonades d’Empordà
amarades d’ironia 
de festives ocurrències
o de frases ben punyents.
Era una família el poble. 
Els ajuts, no demanats, 
s’acceptaven com a cosa 
rutinària i ben normal.
A la plaça, a la font,
a Esquinza a rentar roba,
a cantar a ca na Rosària,
cantades de dolça pau.
Sons impregnats de taverna
i de beure, compartint. 
A fer llenya va la gent.
Les cases són nius de fred, 
Però amb calor de sentiments.
La mainada va a l’escola.
No és un estudi de rics.

Begur és terra de boscos,
de conreus ben pocs n’hi ha.
Molta gent, quan va a comprar,
no disposa de diners.
La llibreta d’aquells deutes
els botiguers fan servir.
Quan els homes de la casa
poden fer algun jornal,
els apunts de la llibreta
són esborrats a l’instant.
De segur que en no trigar,
sortirà de nou el llapis,
que ha deixat de descansar.
“Eh que m’ho apuntaràs?”.
I de nou a començar.
La vila és terra d’acull,
de estiuejants engrescats
de fruir d’aquell entorn.
I l’encant dels miradors,
de viaranys ombrejats,

d’una exuberant natura
plena de tranquil·litat.
També altruistes persones
amigables i xerraires,
tocades de tramuntana.
Cada casa té un motiu,
sortit d’alguna xerrada
sense com mal ni com costa.
És la gresca de la gent
batejar amb un motiu 
transmès sempre al llarg del temps.
Molts de Pi hi ha a Begur.
Si alguns d’ells són una llar,
no han estat mai a can Pi.
És can Can Bosc la seva casa,
seu dels meus avantpassats.
I Begur? Nostre casal.

Begur des de dins ( En el record de Can Bosc)  Joan Pi Ventós
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Don José Antonio, pels de Begur, fou fill de l’il·lustre advo-
cat, escriptor i polític begurenc que va escriure “Historias 

del Ampurdan”. Pels anys 30, José Antonio, home de negocis i de 
bona vida se suposa que amb els diners que va heretar, va ena-
morar-se de Begur. Transformà el poble donant treball a moltís-
sima gent després del desgraciat incendi de l’antiga fàbrica For-
gas que va deixar el poble empobrit. Derrocà cases, obrí noves 
places i carrers. Construí la carretera de Sa Riera, condicionà la 
de Sa Tuna i Aiguafreda, i transformà la cala com un paradís 
amb jardins, xalets, pèrgoles, sortidors de marbre i una pista de 
ball. També  un lloc  d’esbarjo amb taules i cadires d’obra perquè 
la gent del poble en gaudís. Segons es comentà, la intenció de Pe-
lla era aixecar un dels millors casinos d’Espanya. En el seu millor 
moment va organitzar grans festivals a la Sala d’Espectacles del 
Centre, sardanes a la plaça i a les platges. Begur tornava a res-
suscitar amb  rialles, xerinola i ganes de divertir-se. No reparava 
en costos i tant era així que els fems dels jardins d’Aiguafreda, 
els camions de can Mariano, els portaven de Barcelona. Tinc un 
record borrós de quan començaren les obres per obrir el carrer 
que va del pàrquing 11 de setembre al camí del Mar. Un treba-
llador foraster que es deia Bueno, amb una perforadora, eina 
desconeguda en aquell temps, derrocava les cases. Per donar a 
conèixer tot el que havia fet va invitar molta jet set de la ciutat 
cabdal i el llavors president de la Generalitat, l’honorable Macià. 
L’Ajuntament va aprofitar l’ocasió per convidar-lo a visitar el 
poble i recordo quan dues guapes senyoretes l’obsequiaren amb 
un ram de flors.  Jo vaig tenir el plaer de presenciar-ho i conèi-
xer el president. També va fer construir una luxosa quadra de 
cavalls de muntar a una nau que es va salvar de l’incendi de la 
fàbrica Forgas.
Una de les festes més lluïdes fou la proclamació de Mis Begur 
amb la sala del Centre engalanada amb flors naturals dels seus 
jardins d’Aiguafreda. Fou tot un èxit. La sala s’emplenà de gom 
a gom.  Desgraciadament molt pocs podem explicar-ho. Tinc el 
goix d’haver conegut moltes persones d’aquell festival i m’agrada 

nomenar-ne alguna perquè no quedin a la desmemòria. Amb la 
seva generositat,  Pella havia fet favors a molta gent necessita-
da. 
Segons Juan Pi Carreras va pagar els instruments quan va pro-
posar formar l’orquestrina begurenca ”The Mèrry Jazz”. Per això, 
quan es creuava amb algun begurenc o begurenca, tothom li feia 
barretada.
Quan algú estrenava un vestit o feia una despesa desmesurada, 
va sortir una dita que deia: ”Paga Pella”.
Més tard es va saber que la seva cara amable i d’emprenedor 
amagava una part fosca de la seva vida idònia i luxosa. Les ma-
les llengües deien que era un galant conquistador i molt mu-

jeriego. Convidava senyoretes de bon veure a visitar la finca 
d’Aiguafreda. Si la jove era rossa o morena feia posar els llençols 
del llit de diferents colors. Era un verdader sibarita del sexe. Se-
gons es va saber, amb la seva faceta de prestador feia de ban-
quer sense ser-ho. Donava interessos molt més elevats que les 
banques i molta gent li confià els seus estalvis, fins que se li va 
descobrir la trampa i per un cúmul d’altres circumstàncies es va 
arruïnar i deixà el poble altra vegada empobrit. Deixà moltes 
factures impagades i estafà a molta gent. Va desaparèixer com 
per art d’encantament. Tothom el buscava sense trobar rastre 
d’ell. Al cap d’uns anys es va saber que havia estat amagat a un 
mas de les gavarres.
Després d’haver subhastat tots els seus béns, durant la guerra 
va sortir de l’amagatall dedicant-se a fer de metge o curandero, 
ja que forçat pel seu pare de jove havia començat a estudiar me-
dicina. Es va comentar que el temps dels maquis havia curat un 
soldat ferit greu amagat per aquells boscos. També va ajudar a 
fer sortir el nadó del ventre matern d’una dona  d’aquelles mun-
tanyes. Ja passat tot,  durant la postguerra, va contraure ma-
trimoni amb una senyora viuda propietària d’una confiteria de 
La Bisbal d’Empordà.  Malgrat tot va seguir la vida normal i fou 
molt ben considerat per la gent d’aquella ciutat.  La seva mort va 
passar desapercebuda. 

Marià FrigolaEl personatge de José Antonio Pella 
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El passat mes de novembre va aparèixer als mitjans de comuni-
cació una notícia on s’informava que el Centre d’Arqueologia 

Subaquàtica de Catalunya (CASC) havia estat inspeccionant les 
restes del vapor de càrrega francès George a la costa de Begur. 
A mitjans del mes de gener del 2020 la violència del temporal 
Glòria va deixar mig al descobert aquestes restes al fons marí. 
Aquesta notícia m’ha fet revisar la informació que el meu besa-
vi, en Salvador Raurich, em va deixar escrita i m’ha estimulat a 
exposar-vos els fets, alguns d’un to tragicòmic, que es van viure 
a Begur aquell llunyà 1883.
Aquella nit del divendres 27 d’abril de 1883 hi havia un fort tem-
poral de llevant que colpejava amb vent, pluja i gran onatge tota 
la costa de Begur. Enmig d’aquella tempesta navegava el vapor 
francès George carregat amb molta i diversa mercaderia, pro-
cedent de Marsella i amb destí a Mogador (l’actual Essaouira), 
un port atlàntic del Marroc. En aquelles condicions tan adverses 
i enmig de la foscor de la nit, en què la visibilitat era gairebé 
nul·la, el vaixell navegava seguint només les indicacions de la 
brúixola. Però el mal funcionament de la brúixola i les lleuge-
res pertorbacions magnètiques de les roques ferruginoses de la 
zona d’Es Cap d’es Forn van provocar un desviament del rumb 
del vapor, que finalment va anar a topar a les roques de Sa Pun-
ta Negra, entre la platja de Sa Riera i l’Illa Roja. Allà, el vaixell 
va quedar embarrancat a mercè de les onades, que l’envestien 
de ple. Immediatament, la tripulació va fer sonar la sirena i la 
campana una bona estona demanant auxili. En sentir-ho, els 
pescadors que dormien a les barraques de la platja de Sa Riera 
es van fer a la mar amb les seves barques per salvar la tripula-
ció. Després de moltes dificultats i perills van aconseguir salvar 
tot el passatge (36 tripulants i 15 passatgers) del vapor francès. 
Van avisar de l’incident al poble de Begur i diversos vilatans 
van baixar amb tartanes i carruatges per recollir la tripulació i 
portar-la a aixopluc al poble, on van distribuir els nàufrags en 
cases durant alguns dies, fins que van aconseguir ser retornats 
a Marsella.
El dissabte al matí, des del mirador de Sant Ramon, es podia veu-
re el vaixell partit en dos i amb les onades saltant per sobre la 
xemeneia. Lentament el vaixell es va anar enfonsant i el diu-
menge al matí, amb el temporal ja amainat, només se’n veien les 
puntes dels dos pals.  Ara bé, el dissabte a la tarda el vaixell ha-
via començat a perdre la càrrega, de tal manera que la platja de 
Sa Riera, i en menor mesura la de Pals, rebien grans quantitats 
de capses, embalatges i paquets de tota mida que quedaven este-
sos sobre la sorra i les roques. Aquell diumenge al matí ja havia 
corregut la veu per Begur i la gent del poble va baixar en mas-
sa a la platja per recollir aquell mannà que els havia portat el 
mar. El carregament que transportava el George era molt variat 
i quantiós: hi havia joguines, pipes de fumar, tot tipus de barrets, 
teles estampades, gran quantitat de capses de llumins, barrils 
d’absenta, licors, anilines (colorants per a tints), sacs de farina, 
fustes nobles, bugies per il·luminar i una llarga llista de produc-
tes, tots d’un cert valor i qualitat. La gent que havia baixat amb 
burro o amb tartana els carregaven fins al límit per emportar-
se’n tot el que podia arreplegar. La notícia es va escampar per 
Palafrugell, Regencós i Pals, i el diumenge a la tarda hi havia 
una activitat frenètica a la platja i a les roques entre Sa Riera i 
la platja de Pals. Un pescador que tenia la barraca a la platja va 
guardar gran quantitat de rotlles de teixits, que amb el temps va 
poder vendre i aconseguir així un complement econòmic als mi-
grats guanys de la feina de pescador. Un dels signes més visibles 

d’aquest mannà van ser els barrets, que portava tota la gent del 
poble, i que dos anys més tard encara feien servir per a les feines 
del camp. Els que no havien aconseguit cap barret es burlaven 
dels que encara en duien tot dient «Apa, el difunt d’en Jordi!». 
Els que havien recollit caixes de licors i d’absenta (destil·lat de la 
planta d’absenta amb anís i fonoll, d’alta graduació) n’havien ve-
nut una part i n’havien guardat l’altra per al consum propi i amb 
amics, i durant poc menys d’un any les borratxeres sovinteja-
ven pel poble. A les nits, les cases estaven més ben il·luminades 
gràcies a les bugies procedents de l’embarcació, recuperades un 
cop netes i assecades. L’afició al tabac va augmentar considera-
blement entre els homes del poble per la quantitat de paquets 
de puros que, també un cop assecats, fumaven passejant-se pels 
carrers. Les pipes també van tenir impacte entre la població, i 
molts homes -que no havien fumat mai- anaven amb la pipa a la 
boca i un tros de puro a la punta. Els sacs de farina, un cop reti-
rada una crosta superficial, es venien a una pesseta el sac.  Hi va 
haver altres famílies que no van tenir tanta sort: van carregar 
les caixes de fusta mullades i pesades fins a Begur i, un cop a 
casa, a l’obrir-les van comprovar que estaven plenes de capsetes 
de mistos mullats, sense cap valor.
Potser el succés més còmic va ser la recuperació i la utilització 
de l’anilina per part de la gent del poble. Molts havien arreplegat 
de la platja caixes plenes de llaunes, però no les havien obert. Un 
cop a casa, les van obrir sense saber què era aquella pols de di-
ferents colors que hi havia a dins, però després de manipular-la 
es van adonar que els pintava les mans i la roba, i que si es ren-
taven encara s’estenia més el color. El resultat va ser que durant 
alguns dies es veien pels carrers persones de diferents famílies 
empastifades de colors diferents, cosa que posava en evidència 
que havien manipulat el producte sense saber l’alt poder colo-
rant que tenia.
Els responsables de la Comandància de Marina de Palamós no 
van aparèixer fins uns dies més tard, quan la tripulació ja havia 
marxat. Veient que no podien fer res per recuperar la càrrega i 
controlar-ne el retorn sembla que un dels militars va exclamar 
«Esto es una merienda de negros!» i van marxar.
L’avís del naufragi es va comunicar, a través del consolat francès 
a Barcelona, al govern de París, que immediatament va enviar 
una missió de rescat i retorn de tots els nàufrags. El 20 de ju-
liol següent l’agent consular de França a Palamós va fer arribar 
una carta a l’alcalde de Begur, Sr. Francesc Roca, expressant el 
seu agraïment al poble de Begur, i molt especialment als valents 
pescadors que van arriscar les seves vides per salvar la tripula-
ció. També va entregar a l’Ajuntament una quantitat no deter-
minada de diners per indemnitzar totes les persones implicades 
en el rescat.
Aquell mateix mes de juliol va arribar des de Marsella un equip 
de desballestadors i bussos per retirar les restes del George. Es 
van establir a la rada d’Es Port d’es Pi i amb una barcassa ben 
equipada van aconseguir retirar la major part del vaixell. Tot un 
espectacle per a la gent de Begur que, aquell estiu, van seguir 
encuriosits tots els detalls de l’operació. 
Tornant a la notícia d’aquest passat novembre, el que va inspec-
cionar i visualitzar l’equip del CASC va ser l’àncora del vaixell i 
tres calderes enterrades a 40 metres de profunditat, que no van 
poder ser retirades per l’equip de bussos el juliol del 1883. Ara es 
tractaria de valorar si té interès com a mínim extreure l’àncora, 
restaurar-la i exposar-la en algun espai a la platja de Sa Riera en 
record d’aquests fets tan singulars del passat begurenc.

El naufragi del vapor George a la costa de Begur Lluís Fullola Pericot
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Aigua-Xellida, en pla i l’hermós

Sempre he pensat que la fi gura d’en Josep Pla ha estat cabdal per a 
la història de l’Empordanet. Ningú com ell, al meu entendre, per 

descriure amb tanta polidesa, amb tant detall i precisió, la bellesa 
del seu entorn. Fou tot un pou de coneixement i bona part d’aquest 
coneixement li fora transmès per gent senzilla i humil de poble, 
generalment pescadors. M’agrada de tant en tant cercar entre els 
fulls dels diferents llibres que componen la seva obra completa per 
veure què comenta i com ho comenta que faci referència a Begur. 
En el llibre que porta per títol “Tres guies”, un dels apartats el dedica 
a la Costa Brava i en ell s’esplaia, en el seu torn, parlant de tots els 
bells indrets del terme municipal de Begur. I com és propi d’en Pla, 
no falta la menció d’algun personatge pintoresc de l’entorn amb qui, 
d’una forma o altra, va arrelar amistat, i junts visqueren podríem 
dir que singulars aventures. L’edició en català d’aquest llibre sortí a 
la llum des del Mas Pla el 1975, però fou escrit el 1941 i, degut a les 
circumstàncies, va haver de ser editat en castellà.
Fent un incís al tema, comenta que va declinar una passejada amb 
llanxa ràpida a la qual el van convidar, doncs deia que ell era d’una 
època passada, de la que “anar d’una cala a l’altra de la Costa Brava, 

no es mesurava amb el temps, ja que aquest no comptava, era imprevi-

sible, depenent dels vents que empenyien les veles”. Feien el recorregut 
en calma, vent i rems, i això ho escrivia el juny del 1975. L’entenc 
perfectament, perquè tot i que navego a motor, poc he navegat a 
vela, m’encanta la navegació en calma, la contemplativa del mar i 
de l’entorn, i res em fot més enfurismat que les llanxes ràpides pas-
sant a tot drap per la vora de la barca. De què gaudeixen?
Un dels itineraris d’aquest apartat de la Costa Brava és el que va 
de Llafranc a Sa Riera i s’inicia al Cap de Sant Sebastià, passa per 
Tamariu, Aigua-xellida (tal com ho escriu en Josep Pla), Aiguablava 
i Fornells, el Cap de Begur, Sa Tuna i Aiguafreda, i fi nalitza a Sa Rie-
ra. D’Aigua-xellida exposa, devia ser el 1941, que “a l’hivern la soledat 

és total, no hi ha ningú. És la vida primitiva, marinera i lliure, connec-

tada a penes amb el problema de la mesura del temps, amb l’existència 

d’espais ordenats i urbans, separada de la presència d’institucions hu-

manes i divines”. I manifesta tot seguit que Aigua-xellida fora molt 
unida a certes èpoques de la seva vida i vaig entendre el perquè, 
doncs a la cala hi va viure els darrers anys de la seva vida un sin-

gular personatge de motiu l’Hermós, aïllat en una barraca solitària.
El seu nom era Sebastià Puig i Barceló, persona coneguda i estima-
da a tota la costa, i el descriu com a “pescador, mariner, cuiner, caça-

dor, cotxer, criat d’una gran fi delitat, analfabet aparatós, però ple del 

més autèntic seny, robinsonià invertebrat, gran organitzador d’àpats, 

curiós de tota mena d’històries i fantasies i de cantar i ballar, i gran amic 

i company”. Penso que per la fama que tenia en Josep Pla de bon 
“vivanc”, bones xefl es devien fer de tant en tant, tenint en compte 
els substantius que li concedeix. 
Segueix escrivint que “l’Hermós tenia una enorme cara de goril·la do-

mesticat, que era àvid, individualista i tenia un cor d’or, i que a ell li 

devia la més gran part de coneixements i notícies sobre aquesta costa, 

perquè plegats havien navegat de Blanes a Canet de Perpinyà moltes 

vegades, havent vist totes les roques, dormit a totes les cales, i volte-

jats tots els vents, perquè la seva dignitat no els permetia navegar a 

motor, sinó a rem o vela”. Déu n’hi do! Aquest personatge, l’Hermós, 
devia ser tot un pou de saviesa i coneixements, tot i ser analfabet. 
En totes les sortides que feien no hi faltava mai el menjar peixos 
delicats i l’assaborir sardines a la brasa sortides de l’aigua, sense que 
faltés l’abundant vi corresponent. El va considerar un gran amic i 
mestre de les coses essencials de la vida. Sebastià Puig va tenir la 
delicadesa, en construir una font interior a Aigua-xellida, de dir-li 
que la batejaria amb el nom de la família i l’anomenaria la font d’en 
Pla. Vaig quedar intrigat per saber si existeix aquesta font d’en Pla i 
navegant per internet vaig trobar prou informació al respecte d’en 
Pla i l’Hermós, però no de la font.
El que sí sembla que hi ha és la font d’Aigua-xellida, que té una pla-
ca amb un epitafi  que va escriure el mateix Pla i que diu, “Entre 1917 

i ...... visqué en aquestes solituds allunyat dels homes i les dones, Sebas-

tià Puig, conegut per l’Hermós, analfabet, home feliç i hospitalari, pes-

cador, mariner, caçador, gran cuiner. Tú que passes has de saber que si 

no ha tornat és perquè no ha pogut, o perquè l’han enredat com un xino 

(Josep Pla)”. Algú afegeix en el bloc que en Sebastià va morir l’any 
1935 i voldria destacar que, en aquesta informació que vaig trobar, 
hi ha una fotografi a d’en Pla i l’Hermós asseguts vora una rústica 
taula davant l’entrada a la barraca, xerrant i bevent, i la fi sonomia 
de l’Hermós era tal qual descrivia en Pla.

Pere Rodríguez

Qui no coneix Flandes?
Baixàvem caminant per l’Onze de Setembre i, de nou, una mi-
rada al parc de l’Arbreda. Feia bona tarda, solet, una brisa suau 
i gens de fred, ans al contrari, certa caloreta, crec que bufava de 
sud. Una taula, on toca el sol més que a les altres, a la zona de 
pícnic propera a les pistes, on com per art de màgia ha aparegut 
un bosquet amb les seves alzines, la seva ombreta i, repetim, les 
seves taules. Aquestes amples, de pi de Flandes van dir que eren, 
i és sabut per tothom que per fer taules de fusta tipus pícnic el 
millor que hi ha és el pi de Flandes, suposem vaja, l’experta que 
ens les va vendre ho va dir amb tanta rotunditat que ni tan sols 
ens va passar pel cap posar-ho en qüestió.

Al que anàvem, a la taula de pi de Flandes on toca el solet quasi 
tota la tarda tres senyores de certa edat, podríem dir que grans, 
que no pas velles, amb un mantellet, no fos cas que es taqués la 
taula de pi de Flandes, i el berenar. Tres senyores grans, que no 
pas velles, berenant a l’Arbreda, en una taula del bosquet que 
ha aparegut a la zona de pícnic, fent-la petar i jugant a cartes, a 
la brisca concretament. Ho sé perquè els hi ho vaig preguntar.

I mentre berenen i la fan petar i juguen a la brisca a la taula de 
pi de Flandes del bosquet que ha aparegut a l’Arbreda com per 
art de màgia, a les pistes hi juga la mainada, a bàsquet uns, a fut-
bol altres, amb patinet, a fet i amagar, i crec que també berenen, 
i alguns i algunes fi ns i tot tenen germanets i germanetes jugant 
a la zona infantil mentre els pares i mares gaudeixen d’un cafè 
amb llet, un tallat o ves a saber que més, asseguts en unes altres 
taules també de pi de Flandes que hi ha just al costat oposat de 
la zona de pícnic tan propera a les pistes, on també berenen les 
tres senyores grans, que no pas velles i que a més juguen a la 
brisca mentre es banyen d’un solet reconfortant de mitja tarda i 
que a recer de la tramuntana la fan petar. I en defi nitiva, és això. 
Persones del poble, fent poble i gaudint del poble, grans, petites 
i mitjanes, és el sentit de tot el que volem fer i que continuarem 
fent. Ens veiem per Flandes.

Manel Vallès
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La vacuna, una dosi d’esperança

Arriba el bon temps

La injecció de l’esperança comença a donar els seus 
fruits. Els ciutadans i ciutadanes de Begur i Esclanyà 
de més edat ja han pogut rebre, al llarg de les últimes 

setmanes, una o dues de les dosis de les vacunes. Sembla 
que la desescalada no fa marxa enrere. En aquest sentit, 
l’activació del nostre teixit comercial i empresarial i les 
ganes de socialització des dels més petits als més grans ens 
permeten tenir una mirada positiva cap al futur. 
Enguany s’ha iniciat l’any Teresa Juvé, veïna d’Esclanyà, 
degana de les lletres catalanes i Creu de Sant Jordi 2010, es-
criptora, pedagoga i gran defensora dels drets socials, de la 
democràcia i la llibertat. Creiem que el nom de Teresa Juvé 
s’hauria de perpetuar en el temps i, per tant, hem  posat el 
seu nom al Premi de Narrativa Curta Vila de Begur. La Re-
gidoria de Serveis Socials ha impulsat l’obertura de la SIE 
de secundària per atendre a adolescents i a famílies en si-
tuació de risc. També ha impulsat el projecte “Ser gran amb 
dignitat” que ofereix acompanyament a persones grans que 
viuen soles. 
El passat 28 de gener es va aprovar defi nitivament per la 
comissió de Territori de Catalunya el Pla Director Urba-
nístic de revisió de sòls no sostenibles del litoral gironí. 
L’Ajuntament, atesa la delegació de competència, estima 
procedent i en defensa dels interessos de l’Ajuntament i 
autonomia municipal, interposar un recurs contenciós 

administratiu pels sectors: S-5 Vancells, el polígon P-70 
Rec de Fornells i el polígon P-71 Es Castellet de Baix, que 
han estat objecte de revisió, procedint a la seva desclassi-
fi cació. Aquesta actuació desequilibra compensacions que 
l’Ajuntament tenia compromeses en els diferents marcs 
d’ordenació i de gestió dels sectors, afectant doncs els inte-
ressos econòmics de l’Ajuntament de Begur.
La Regidoria de Medi Ambient ha comprat una escom-
bradora més efectiva i moderna per reforçar i millorar el 
servei de neteja viària. Això ens permetrà millorar tant a 
l’hivern com a l’estiu. Una altra actuació són les franges de 
protecció contra incendis. Ha provocat un canvi en el nos-
tre paisatge, però és un tema de seguretat de les persones i 
patrimoni. El municipi de Begur estava advertit des del De-
partament d’Interior que havíem de complir la Llei 5/2003 
de 22 d’abril i així ho hem fet. És un tema de seguretat, no 
és d’estètica ni d’especulació.
El 8M es va celebrar amb una sèrie d’activitats commemo-
ratives i reivindicatives per sensibilitzar a la ciutadania les 
discriminacions que encara pateixen les dones avui en dia. 
Només ens queda felicitar a l’equip de l’esplai per aquests 
5 anys. Uns anys d’esforç, de treball i sobretot de feina ben 
feta posant en relleu valors com la inclusió, la igualtat, la 
solidaritat... Moltes gràcies.  

E
ls dies es van allargant i amb ells l’activitat va tor-
nant als nostres carrers. Després d’un hivern on les 
condicions han estat molt dures a causa de la pandè-

mia que fa més d’un any que ens acompanya, on les res-
triccions de mobilitat han aturat més que mai el trànsit 
de gent pels nostres carrers, i on les notícies doloroses de 
nombroses morts diàries feien difícil seguir el dia a dia, per 
fi  l’arribada de les vacunes, els dies llargs i el bon temps ens 
fan veure amb un cert optimisme els mesos que vindran.
Tot i això, durant aquest temps l’activitat del govern muni-
cipal no s’ha aturat i, més que mai, la feina diària de gestio-
nar el present i preparar un futur millor pel nostre poble 
ha estat la nostra obsessió dia a dia. Sense entrar a detallar 
totes les accions i millores que segurament ja trobareu en 
els escrits dels nostres socis de govern i haureu pogut veure 
en aquest mateix Pedrís, sí que voldríem destacar que el 
ritme ha estat intens en totes les àrees.
Ens dol, però, que una de les àrees que gestionem els de Tots 
no tingui activitat des de fa ja massa temps. La nostra gent 
gran segueix sense poder gaudir del seu Casal i de les seves 
activitats habituals. Així, també, l’entranyable Festa de la 

Vellesa amb els seus dinars de germanor que tant ens apro-
pen a aquest col·lectiu del nostre poble, per segon any con-
secutiu ens veiem en l’obligació de suspendre-la. Desitgem, 
doncs, que l’activitat torni el més aviat possible per aquesta 
àrea que tant de bé fa i ha fet sempre al nostre poble. Ens 
centrem ara en la tornada a l’activitat. Acompanyar i aju-
dar el sector turístic i comercial a preparar i afrontar amb 
seguretat la campanya d’estiu del 2021 és per a nosaltres 
prioritari.
Per això, l’àrea de Promoció Econòmica i Turisme està duent 
a terme reunions amb les associacions locals que agrupen el 
sector turístic, així com un seguit de formacions per les em-
preses locals en diferents matèries. Animem a tothom, ara 
que arriba el bon temps, a mirar el futur amb optimisme i a 
treballar per tal que aquesta temporada turística es desen-
volupi amb seguretat i prudència, però també amb energia 
i encert per tal de seguir fent del nostre poble un referent 
mundial pel nostre paisatge, manera de viure, hospitalitat i 
serveis. Desitgem des d’aquí que tingueu tots una bona pri-
mavera i una millor entrada d’estiu.

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
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Posem-nos-hi!

Encarem el temps de bonança amb noves perspecti-
ves. La vacunació, evidentment, té un paper molt 
important en tot el panorama pandèmic que ens 

ha tocat viure aquest darrer any i mig, però tanmateix 
no ens podem distreure gaire. Hem fet un canvi de xip a 
molts nivells i ja veurem quants d’aquests han vingut per 
quedar-se i formar part del nostre quotidià. Un trasbals 
com aquest, evidentment, té unes conseqüències a llarg 
termini que costen d’imaginar, però tot i així hem conti-
nuat treballant pel poble. 
Portem dos anys acabant projectes heretats; n’hem ini-
ciat de nous, com el tomb que ha donat la zona del Parc 
de l’Arbreda i que continuarà amb més millores en un fu-
tur; hem arreglat carrers; hem hagut d’esmenar i arranjar 
moltes i moltes coses reivindicades de fa anys per veïns i 
veïnes de Begur i Esclanyà; però també n’hem de seguir 
creant de noves. Aquests dos anys que venen els hem 
d’aprofi tar per impulsar polítiques de transició energètica, 
fer de Begur i Esclanyà pobles més sostenibles i aprofi tar 
els avenços en aquesta matèria. Properament tindrem ja 

en marxa les zones de càrrega per a vehicles elèctrics, que 
ens posicionaran en aquest món com un poble innovador 
i adaptat als nous temps. Per estratègia, però també per 
encaminar un futur que tenim ja ben a prop i no pensant 
en els de fora, sinó en el conjunt de la població i el nos-
tre territori. Hem d’apostar per les infraestructures en 
matèria de comunicacions, com l’ampli desplegament de 
fi bra del que ja gaudeix el nostre poble; amb alguna zona 
d’ombra encara, però que esperem que desaparegui en un 
termini no molt llarg de temps; i ser reclam d’una nova 
manera de viatjar i de fer turisme, fugint de l’extrema es-
tacionalitat i afavorir amb el teletreball l’arribada de nou-
vinguts al poble que vinguin per estar-se més dels clàssics 
15 o 20 dies de vacances, sinó apostar per crear un teixit 
d’oportunitats perquè vinguin a treballar i a gestionar les 
seves activitats professionals i dinamitzar així tant la vida 
del poble com la seva economia. Hem de tenir la capacitat 
de veure quin model de poble volem assolir en un futur 
on tots i totes en sortim benefi ciats.

Llum al fi nal del túnel

En primer lloc, m’agradaria fer arribar un missatge 
de condol a totes les famílies de Begur que han per-
dut algun familiar o han patit malaltia a causa de 

la pandèmia. Sens dubte han estat mesos molt durs per 
a tots. Però comencem a veure la llum al fi nal del túnel. 
L’arribada de les vacunes a la majoria de la població fa que 
els casos de contagis i de malalts als hospitals tingui una 
corba descendent constant. Això permet una relaxació de 
les mesures de prevenció i això implica una obertura cada 
cop més gran dels establiments i de la llibertat de movi-
ments de la població en general. Aquestes circumstàncies 
fan que siguem optimistes de cara la temporada d’estiu 
tant pel país en general com per Begur i Esclanyà. 
Cal mirar amb preocupació l’obertura de la instal·lació de 
la piscina de Can Selva, fa temps propietat de la família 
de la senyora alcaldessa, reconvertida en lloc de festa. El 
primer dia d’obertura va signifi car moltes molèsties als 
veïns de la zona de sorolls, de consum d’alcohol i altres 
substàncies al carrer, i brutícia a la zona verda i al carrer. 

Cal que l’Ajuntament estigui molt alerta perquè no es 
repeteixin aquests incidents i pensem que ha de priorit-
zar la qualitat de vida dels residents a la zona. Un altre 
aspecte que volem posar sobre la taula és el trist paperot 
del regidor d’Esclanyà. En el Ple anterior vàrem demanar 
quina feina concreta feia a Esclanyà. Resulta que la feina 
la fan la senyora alcaldessa i el regidor d’Obres, tal com 
ens va explicar la senyora Maite Selva. El senyor Marià 
Renart ens va informar que “parlava” amb la coordina-
dora d’activitats d’Esclanyà. Això se’n diu “cobrar per no 
molestar”. Si la feina la fa la senyora alcaldessa o el regidor 
d’Obres la lògica diu que siguin ells els responsables de la 
Regidoria d’Esclanyà. 
També volem aprofi tar per felicitar el nou president de la 
Generalitat de Catalunya i a tot el seu Govern pel seu no-
menament i per fer realitat el pacte entre forces indepen-
dentistes que les urnes van propiciar.  Us desitgem a tots i 
totes un bon estiu i molta salut!

Temes pendents

Finalitzat el primer trimestre de l’any hi ha temes 
que haurien d’haver passat i encara no en tenim no-
tícies. Fem un resum ràpid d’aquests.

En primer lloc, ens agradaria saber el destí del romanent 
històric que ha tingut l’Ajuntament i que ha estat allibe-
rat pel govern central per dedicar-lo als impactes de la 
crisi provocada per la Covid-19. El destí d’aquests fons ens 
donarà la mesura de la qualitat de la gestió municipal; si 
són destinats, efectivament, a minorar aquests impactes i 
per fer inversions en futur per superar la crisi econòmi-
ca que tenim a sobre o es dediquen a fer inversió corrent 
o a petites reformes. Tenim com a poble l’oportunitat de 
fer intervencions estratègiques que impulsin l’activitat 
i que apostin pel futur. Estaria bé poder tenir un debat 
més enllà de l’equip de govern municipal, que incorporés 
a l’oposició, perquè efectivament fem les inversions amb 
una mirada estratègica de veritat.
Segon tema. En reiterades ocasions hem demanat infor-
mació sobre la situació de les persones més vulnerables 
de la nostra vila. Aquesta informació està contemplada a 

l’informe anual que fa el Consell Comarcal, ja que aques-
ta competència està delegada a aquest organisme. Vàrem 
demanar, en un Ple d’abans de fi nal d’any, que aquesta in-
formació aparegués al portal de transparència perquè hi 
hagués un coneixement públic d’aquesta. L’alcaldessa s’hi 
va comprometre. Avui dia encara no apareix. Ens pregun-
tem de quina manera podem fer polítiques adreçades a 
millorar les condicions de vida d’aquest col·lectiu si no te-
nim informació fi able de la seva situació. Per a l’elaboració 
dels pressupostos es va reconèixer que no es va tenir en 
compte aquest informe.
I tercer tema. No tenim dades sobre l’impacte real que està 
tenint la pandèmia a Begur. Sabem que és una informa-
ció que no s’ofereix des de la Generalitat a l’Ajuntament. 
Creiem que hauríem de fer un esforç d’informació per 
conèixer quines persones ens han deixat, malauradament, 
per aquesta causa. Ens agradaria que des de l’Ajuntament 
poguéssim fer un homenatge i oferir un consol merescut 
a familiars i amics.
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