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A BEGUR JA S’HAN 
EXECUTAT EL 40% DE LES 
FRANGES DE PROTECCIÓ 
CONTRA INCENDIS

EL CLUB DE LA FEINA ATÉN 
PROP D’UN CENTENAR 
D’USUARIS DURANT EL 
PRIMER MIG ANY
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EL TURISME I LES PLATGES 
DE BEGUR, SINÒNIM DE 
MÀXIMA QUALITAT I 
SEGURETAT 

DEL 7 AL 12 D’OCTUBRE, 
NOVA EDICIÓ DEL 
FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE CINEMA 

Del 3 al 5 de setembre es van celebrar diferents propostes culturals amb el fet indià

com a eix transversal; entre elles, exposicions, conferències de temàtica indiana, 

visites guiades, representacions teatrals, entre d’altres accions de caire cultural.

El Begur Indià s’estrena com una 
alternativa de primer nivell a la Fira 

d’Indians en temps de pandèmia
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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 680 115 274
•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
Atenció al client: 902 195 630
Avaries 24 h: 900 194 998
Oficina de Begur: 972 623 430
•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

El 18 de setembre de 2020, a tocar del 
Mas d’en Pinc, es va inaugurar una esta-
ció meteorològica formada per un conjunt 
de dispositius que mesuren, entre d’altres, 
temperatura i pressió atmosfèrica, quan-
titat de radiació solar per metre quadrat, 
direcció i velocitat del vent, humitat am-
biental, sensació tèrmica i pluviòmetre.
Aquesta estació no és la primera que ha 
tingut Begur. Ja el 1911 Francesc Pi i Pi va 
començar les observacions amb un pluviò-
metre Hellmann que va instal·lar en una 
terrassa de casa seva al carrer Bonaventu-
ra Carreras. Era una estació pluviomètri-
ca i, per tant, es prenien dades diàries de 
precipitació. L’instrument el va cedir la 
Sociedad Astronómica de Barcelona (SAB), 
embrió del què després, l’any 1921, va pas-
sar a ser el Servei Meteorològic de Cata-
lunya (SMC) i que enguany celebra el seu 
centenari. A la mort del Sr. Pi, l’any 1919, 
se’n va fer càrrec la seva vídua, Gràcia Pa-
gès, fi ns a fi nals de 1939. Entre 1940 i 1941 
l’observador va ser Joan Pi i Ferrer. El 1941 
s’aturen les observacions del SMC a Begur 
fi ns a l’actualitat, tot i que tenim coneixe-
ment de diferents sèries d’observacions, 
però no estaven vinculades al Servei Me-
teorològic de Catalunya.
Agraïm al SMC les dades que ens ha pro-
porcionat sobre aquests observadors. 
Agraïm també al Sr. Lluís Fullola que ens 
ha permès digitalitzar una llibreta de Sal-
vador Raurich on anotava les dades de 
pluja, vent i fenòmens meteorològics que 
arriba fi ns a l’any 1943, més algun any solt. 
Les anotacions de Salvador Raurich ens 
proporcionen informació de dos observa-
dors més dels anys 40. 

Arxiu Municipal de Begur



Amb l’arribada del mes de setembre i amb la celebració 

del Begur Indià, tanquem ofi cialment la temporada d’estiu 

d’aquest 2021. Els darrers han estat mesos amb la calor, la 

Covid-19 i les merescudes vacances com a grans protagonis-

tes. Han estat setmanes per al descans, per al gaudi, per a la 

refl exió, i per a tornar a sortir als carrers i places i omplir la 

nostra vila de cultura, diversió i vida; i per agafar energies i 

optimisme de cara a la tardor. 

Com bé sabeu, la pandèmia ens ha tornat a condicionar 

l’estiu al municipi, però enguany hem demostrat novament 

una capacitat única per a capejar el temporal. Vull agrair, 

doncs, a tots els treballadors municipals, a tots els membres 

de l’equip de govern, a totes les persones, entitats, empre-

ses, veïns i visitants... que han fet possible que a Begur i a 

Esclanyà gaudíssim d’un estiu exitós i plenament segur i 

adaptat.

El compliment generalitzat de les mesures de seguretat i 

restriccions per la Covid-19; l’afl uència constant a les nos-

tres platges, al nostre entorn natural i patrimonial, a les bo-

tigues i comerços, als bars i restaurants...; i la recuperació de 

les festivitats i de les activitats lúdiques i culturals al poble 

ens indiquen que aquest és el camí a seguir. I el millor exem-

ple l’hem tingut recentment amb el Begur Indià. Tot un èxit 

organitzatiu i de participació amb la cultura i la música com 

a actors principals. 

Tot plegat ens fa encarar la tardor amb optimisme i amb 

confi ança. I més, quan les dades de vacunació arreu del nos-

tre territori no paren de créixer. Aquells qui encara no esteu 

vacunats, no ho dubteu! Tots els esforços que heu fet, esteu 

fent i seguireu fent ens permetran sortir d’aquesta crisi el 

més units, cohesionats i preparats possibles. I això només 

haurà estat possible gràcies a totes i tots vosaltres.

Maite Selva Huertas 

Alcaldessa de Begur i Esclanyà

Un estiu per omplir-nos de vida i optimisme

Aquesta edició d’Es Pedrís Llarg ha estat tancada el 10 de setembre de 2021. La informació sobre qualsevol activitat posterior a aquesta 
data es publicarà en el pròxim número de la revista. 
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El turisme i les platges de Begur, sinònim un any 
més de màxima qualitat i seguretat

NOU MODEL DE GESTIÓ DE LES PLATGES

Begur ha tancat la temporada estiuenca de platges d’aquest 2021. I 
ho ha fet, un any més, amb una gran i constant afl uència de veïns i 
veïnes i turistes que han pogut gaudir d’un mapa natural de platges 
i cales privilegiat, de primer nivell i adaptat tant a la situació pandè-
mica com als gustos i interessos de tots els visitants. 
Enguany, a més, l’Ajuntament ha apostat per a començar a desple-
gar esglaonadament un nou model de gestió a les platges basat en la 
sostenibilitat i la cura de l’entorn i que afavoreixi la descongestió de 
les platges, eviti massifi cacions i garanteixi la seguretat i la salubri-
tat de les platges. Així, aquest nou model ha incorporat les següents 
novetats per tal de donar un salt qualitatiu en matèria de seguretat, 
singularitat, sostenibilitat i salubritat:

• Convocatòria d’un nou concurs de ges-
tió de guinguetes i serveis de platges.

• Nou servei d’hamaques i para-sols.
• Potenciació del Bus Platges Begur amb 

l’ampliació de les dates de circulació i 
amb diferents viatges a Esclanyà.

• Platges sense fum: l’Ajuntament 
ha aprovat una modifi cació de 
l’ordenança municipal de civisme i 
convivència ciutadana que prohibeix 
el consum de productes de tabac a les 
platges d’Aiguablava, Platja Fonda i Sa 
Tuna.

• Substitució de les passeres de plàstic i 
formigó per passeres de fusta a Sa Rie-
ra i a la platja del Racó.

• Renovació de totes les dutxes, amb la 
incorporació de noves plataformes, 
pous i para-sols de bruc.

• Nous serveis d’aigua, electricitat i cla-
vegueram a les guinguetes.

• Control de l’aforament i de l’accés a 
les platges de Sa Tuna i a Aiguablava 
i mesures físiques de separació entre 
usuaris.



AMB LUPA 05

LES PLATGES DE BEGUR REBEN LES BANDERES “Q DE 
QUALITAT TURÍSTICA” I “SAFE TOURISM CERTIFIED”

El tècnic de Medi Ambient i coordinador de platges de l’Ajuntament 
de Begur, Xavier Turró, va assistir el passat 29 de juny a l’acte 
d’entrega de les banderes “Q de Qualitat Turística” i “Safe Tourism 
Certifi ed” celebrat a Madrid i presidit -entre d’altres autoritats- per 
la ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto.
I és que Begur ha tornat a ser un dels grans protagonistes d’aquest 
esdeveniment. El municipi va recollir tres banderes “Q de Qualitat 
Turística” per a les platges de Sa Riera, Aiguablava i la Platja del 
Racó; i set banderes de “Safe Tourism Certifi ed” per a les platges 
d’Illa Roja, Platja del Racó, Sa Riera, Aiguafreda, Sa Tuna, Platja 
Fonda i Aiguablava. Ambdues certifi cacions són el resultat de la 
feina feta a les platges del municipi l’any 2020 per a establir uns 
exigents protocols higienicosanitaris i complir uns nivells de qua-
litat, tant en termes de seguretat, serveis als usuaris o altres varia-
bles com la de minimitzar l’impacte que genera l’activitat turística 
sobre el litoral.
Aquests certifi cats estan atorgats per l’ICTE (Institut per a la Qua-
litat Turística Espanyola) i reconeixen aquells ajuntaments -com el 
de Begur- que han realitzat una aposta per la qualitat i la seguretat 
de les seves platges, amb una marca de garantia que aporta diferen-
ciació de cara a la imatge i compromís del municipi per un turisme 
segur i fi able.

BEGUR ÉS RECONEGUT NOVAMENT PER LA SEVA 
IMPLICACIÓ EN UN TURISME DE QUALITAT

Begur va ser un dels grans protagonistes el 27 de maig, a l’Espai 
Ridaura de Santa Cristina d’Aro, en l’acte de lliurament dels distin-
tius de qualitat turística a 64 empreses i entitats adherides al Pla de 
Qualitat Turística en Destinació (SICTED).
La trobada estava convocada pel Consell Comarcal del Baix Em-
pordà, que ha reconegut un any més la vàlua de tots els serveis i re-
cursos vinculats al turisme de Begur, que es consolida com un dels 
emplaçaments de referència i com una destinació de primer ordre 
per a totes les persones que visiten la comarca al llarg de l’any.
I és que enguany el Consell Comarcal del Baix Empordà ha renovat 
el distintiu de qualitat turística SICTED a l’Ofi cina de Turisme de 
Begur; mentre que a nivell local aquest 2021 també disposen del 
SICTED quatre negocis begurencs: l’Hostal Sa Rascassa, l’agència 
AVI, l’empresa SB Creacions -tots tres, també renoven distintiu- i 
el Parador de Turisme.
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El Begur Indià s’estrena com una alternativa de primer nivell a la Fira 
d’Indians en temps de pandèmia

Del 3 al 5 de setembre el centre de Begur va 
acollir diferents propostes culturals i musi-
cals amb el fet indià com a eix transversal, 
entre elles exposicions, conferències de te-
màtica indiana, visites guiades, representa-
cions teatrals, entre altres accions de caire 
cultural. Totes les activitats van resultar un 
èxit organitzatiu i participatiu, i l’acte inau-
gural va comptar amb la presència destaca-
da de la begurenca Patrícia Plaja.
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A Begur ja s’han executat el 40% de les franges de protecció contra incendis

La Sala de Plens va acollir el 18 de juny l’acte de recepció de les 
obres d’execució de les franges de protecció perimetral i la neteja 
de les zones verdes interiors de la fase 1 a Begur. El pla s’està duent 
a terme des de fi nals de 2020 i en aquests moments ja s’ha executat 
el 40% de l’obra. 
Els treballs es duen a terme en l’àmbit de sòl no urbanitzable que 
limita amb el sòl urbà construït o no construït. A més, s’actua so-
bre 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 con

templa 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 vegetació i reduir la densitat 
d’arbrat i l’estassada del sotabosc.
Així, les zones on ja s’han executat les franges són la zona residen-
cial Begur, la Casa de Campo, Esclanyà, la zona d’Es Valls, zones de 
l’entorn Begur, Sa Punta, La Borna i Son Ric. Ara, abans de fi nals 
d’any s’executarà un 20% més de les franges previstes; i durant el 
2022 és previst que fi nalitzi ja el projecte amb el 40% restant corres-
ponent al quadrant nord-est del municipi.

L’Ajuntament modifi carà la normativa d’edifi cació per adaptar-la 
al Pla Director de sòls no sostenibles del litoral gironí

L’àrea d’Urbanisme ha proposat modifi car 
l’ordenança municipal reguladora de l’edifi cació -vi-
gent des del passat 2019, quan va ser aprovada pel 
Ple municipal- amb l’objectiu d’adaptar-la a les deter-
minacions que resulten de la normativa d’integració 
paisatgística del Pla Director Urbanístic de revisió de 
sòls no sostenibles del litoral gironí (PDURSNSLG); 
que indica que els municipis inclosos en el seu àmbit 
-entre ells, Begur- han d’adaptar el seu planejament 
urbanístic general propi a les normes d’aquest nou 
Pla Director que va rebre llum verda a fi nals del pas-
sat mes de gener de 2021.
El consistori també aprofi tarà aquesta adaptació de 
l’ordenança per a revisar i actualitzar la normativa 
sobre l’execució d’obres durant el període estival al 
municipi que hi ha vigent des de l’any 2010. Amb 
tot, abans de l’aprovació defi nitiva de la modifi cació 
de l’ordenança municipal reguladora de l’edifi cació, 
l’Ajuntament va obrir a tota la ciutadania una con-
sulta pública prèvia per a conèixer la seva opinió. 

Amb la col·laboració de la Diputació de Girona.
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Les entitats locals participen en la redacció del Pla estratègic d’Educació 360

La Sala de Plens va acollir el mes de juliol un 
taller amb les entitats locals relacionades amb 
els àmbits de la infància i el grup motor Edu-
cació 360. La sessió, impulsada per la Regido-
ria d’Educació i dinamitzada per l’empresa La 
Malla, tenia com a objectiu seguir avançant 
conjuntament en la redacció del Pla Estratègic 
d’Educació 360 – Educació a Temps Complet de 
Begur i Esclanyà.
Cal recordar que el Ple municipal va aprovar 
a fi nals del 2019 l’adhesió de l’Ajuntament a 
l’Aliança Educació 360, una xarxa d’institucions 
públiques i entitats diverses que té com a objec-
tius la millora de les oportunitats educatives de 
tota la ciutadania en tots els temps i espais de 
la seva vida; la connexió entre el temps lectiu i 
el no lectiu, així com entre els diversos àmbits 
educatius; i l’accés a noves oportunitats educa-
tives en condicions d’equitat i sense exclusions.

El pla del sector d’equipaments de la Font de Baix impulsat per l’Ajuntament 
ja disposa de l’equip arquitectònic que serà l’encarregat de redactar els projec-
tes bàsic i d’execució. El 12 d’agost es va dur a terme l’acte públic d’obertura dels 
sobres número 5 -relatius a les propostes econòmiques- i dels sobres número 3 
-relatius a la identitat dels licitadors-; i a partir de les puntuacions totals obtin-
gudes entre tots els projectes fi nalistes, la proposta classifi cada en primer lloc 
ha estat la presentada per l’UTE formada per l’entitat Territori 24 Arquitectura 
i Urbanisme SLP i la professional Maria Benedito Ribelles, sota el lema “Camí 
de l’aigua”.
El projecte bàsic i d’execució que, amb un import previst de 313.285,48€, pre-
veu l’habilitació a la zona de la Font de Baix dels següents equipaments: con-
sultori 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); aparca-
ment públic de rotació i per a residents al municipi; i espais públics exteriors.

L’empresa Vilalta Corp -empresa reusenca capdavantera en el sector de les 
energies renovables i adjudicatària del concurs impulsat per l’Ajuntament de 
Begur per a l’explotació d’aquest servei al municipi- ja ha posat en marxa les 
estacions de càrrega per a vehicles elèctrics ubicades al pàrquing dels Indians 
-al carrer de la Creu- i a la circumval·lació amb la carretera que va a Sa Riera.
L’explotació d’aquestes estacions de recàrrega per a vehicles elèctrics no re-
presenta cap cost per al consistori, sinó que la inversió al poble va a càrrec ín-
tegrament de l’empresa adjudicatària del contracte, que disposa d’una cessió 
demanial per a fer ús exclusiu del servei a Begur per un període de 10 anys.
A les estacions els usuaris hi poden trobar panells informatius amb codis QR 
que permeten la descàrrega de l’aplicació per a poder gaudir del subministra-
ment d’energia per als vehicles elèctrics. I en paral·lel a la posada en marxa 
d’aquesta instal·lació, l’Ajuntament també ha dut a terme diferents gestions 
amb municipis com els de Pals i Torroella per a poder implementar tarifes de 
preus unifi cades i poder eliminar així diferències de preus entre municipis 
veïns.

El pla d’equipaments de la Font de Baix ja té projecte 
arquitectònic guanyador

Es posen en marxa les estacions de càrrega 
per a vehicles elèctrics a Begur

Amb la col·laboració de la Diputació de Girona.

GESTIÓ MUNICIPAL
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ARRANJAMENT DELS TALUSSOS I NOVES TANQUES 
DE FUSTA A LA ZONA QUE PORTA DE SA TUNA A 
S’EIXUGADOR.

RESTRICCIÓ TEMPORAL DEL PAS DE VEHICLES AL 
CAMÍ D’ACCÉS AL PUIG RODÓ.

RESTRICCIÓ TEMPORAL DEL PAS DE VEHICLES PEL 
CARRER LLEVANT D’AIGUAFREDA.

ADEQUACIÓ I REFORMA DEL PATI DE L’ESCOLA 
DOCTOR ARRUGA.

ARRANJAMENT DE L’ESCALA QUE BAIXA DES DEL 
CARRER PLATJA FONDA CAP AL CAMÍ DE RONDA. 

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

Amb la col·laboració de la Diputació de Girona.
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NOVA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL A LA PLATJA 
DEL RACÓ.

TREBALLS DE MILLORA A LES ESCALES D’ACCÉS A LA 
PLATJA DES DE LA CARRETERA DE LA PLATJA DEL 
RACÓ I DES DEL CARRER TERRA ROJA.

HABILITACIÓ DE NOUS PASSAMANS A LES ESCALES 
DEL MIRADOR DE CARMEN AMAYA, A LA PLAÇA 
FORGAS.

MANTENIMENT DE LA ZONA VERDA DEL CARRER 
SANTA REPARADA AMB CARRER MIRADOR DE 
SANT RAMON, I COL·LOCACIÓ DE NOVA ROCALLA I 
ENJARDINAMENT.ARRANJAMENT DE LA VORERA DE LA PLAÇA DE LA 

PLATJA DEL RACÓ.

Amb la col·laboració de la Diputació de Girona.
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PAVIMENTACIÓ DE L’ACCÉS A LA SALA POLIVALENT 
D’ESCLANYÀ.

PAVIMENTACIÓ D’UN ESPAI PÚBLIC AL CARRER 
CARLES D’HOMS.

MANTENIMENT DEL PAVIMENT DE PEDRA AL NUCLI 
DE SA TUNA.

PAVIMENTACIÓ DE L’ACCÉS A LES PISTES DE L’ESCOLA 
DOCTOR ARRUGA DES DEL RECINTE DEL PAVELLÓ.

FINALITZACIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE LA 
VORERA UBICADA AL COSTAT DEL PARC INFANTIL 
D’ESCLANYÀ.

Amb la col·laboració de la Diputació de Girona.
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El Club de la Feina atén prop d’un centenar d’usuaris 
durant el primer mig any de funcionament

Durant el segon trimestre d’aquest 2021 es 
van complir els primers sis mesos de funciona-
ment del Club de la Feina de Begur, el nou ser-
vei d’assessorament i orientació impulsat per 
l’Ajuntament amb l’objectiu d’afavorir la inserció 
laboral, apropar els usuaris a la realitat del mercat 
laboral, i millorar les oportunitats d’ocupació dels 
veïns i veïnes.
Així, durant aquests primers mesos de funciona-
ment ja s’han fet 175 sessions individuals i s’han 
atès un total de 93 persones de forma presencial 
o telemàticament. A totes elles se’ls ha facilitat 
orientació i informació en relació amb la demanda 
d’ocupació i se’ls ha ofert assessorament sobre de-
mandes concretes vinculades a la recerca de feina 
i a la millora del seu perfi l, a través d’altres recur-
sos. També s’està realitzant una actualització dels 
perfi ls com a demandants d’ocupació que hi havia 
inscrits al Club de la Feina, per tal de poder disposar 
d’una fotografi a actual dels diferents perfi ls inscrits 
i així desenvolupar formacions, tallers, etc. adreçats 
a aquestes persones.
Durant aquest 2021, a més, s’han fet tres accions 
formatives a Begur en el marc del projecte “Ubicat” 
i set formacions més de forma telemàtica o a altres 
municipis de la comarca on hi ha col·laborat el Club 
de la Feina de Begur. Finalment, des d’aquest servei 
endegat per la Regidoria de Promoció Econòmica 
de l’Ajuntament també s’ofereix informació d’altres 
programes per a la inserció laboral com són 30 Plus, 
Ubicat, Ocupació Juvenil, 40.2 i Treball i Formació.

Neix “Begur Industrial”, el nou portal web amb tota la informació sobre els 
polígons industrials del municipi

El polígon industrial de La Riera 
d’Esclanyà i la zona industrial de Les 
Arenes compten actualment amb 
una seixantena d’empreses de di-
versos sectors logístics instal·lades 
a la zona des d’on desenvolupen i 
duen a terme la seva activitat pro-
ductiva diària. Un eix industrial 
plenament consolidat i en puixança 
que des de l’Ajuntament es vol con-
tinuar potenciant i posant en valor 
per tal d’afavorir l’ocupació laboral 
al municipi i al territori al llarg de 
tot l’any i atraure noves iniciatives 
econòmiques.
Així, seguint aquesta línia de tre-
ball, el passat mes de juliol la Re-
gidoria de Promoció Econòmica 
va posar en marxa el portal web 
www.begurindustrial.cat; una pla-
taforma digital que ofereix:

• Informació detallada de totes les empreses ubicades als polígons industrials de Begur.
• Dades de contacte de les empreses.
• Un localitzador de terrenys i de naus disponibles i informació útil per a totes aquelles empreses interessades a ubicar-se en aquests 

polígons industrials.

PROMOCIÓ ECONÒMICA
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L’Àrea de Medi Ambient impulsa una campanya 
per a millorar la recollida selectiva

Durant el mes d’agost l’Àrea de Medi 
Ambient de l’Ajuntament va impulsar 
a través dels seus perfi ls ofi cials a Insta-
gram i Facebook una campanya infor-
mativa i de divulgació per tal de seguir 
millorant la recollida selectiva al munici-
pi mitjançant i potenciar tant el porta a 
porta com les àrees d’emergència.
En aquest sentit, a través de les  incidèn-
cies registrades al servei porta a porta i al 
registre dels agents cívics durant l’estiu 
a les àrees d’emergència, l’Àrea de Medi 
Ambient va identifi car un seguit de si-
tuacions que es presenten en dipositar els 
residus tant en el porta a porta com en les 
àrees d’emergència; i per tot plegat, s’han 
publicat petites càpsules informatives a 
les xarxes socials amb temes vinculats 
amb els dos models per tal de millorar la 
recollida selectiva.

Tota la informació 
de l’Àrea de 

Medi Ambient, 
a només un clic!

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

www.facebook.com/EspaiMasPinc

@espaimasdenpinc

Els agents cívics recorren Begur

L’Àrea de Medi Ambient va desplegar a l’estiu una nova iniciativa sensibilitzadora amb 
l’objectiu de promoure i garantir la recollida selectiva i una correcta gestió dels residus 
al municipi entre tots els veïns i veïnes i visitants. Així, durant diferents dies agents 
cívics van recórrer la vila, el mercat i les àrees d’emergència i van habilitar parades 
informatives a les platges per tal de resoldre dubtes i oferir informació sobre les àrees 
d’emergència, la deixalleria municipal, el servei de recollida de residus porta a porta i 
l’aplicació Civiwaste.
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Necessites la targeta d’accés a la 
deixalleria i a les àrees d’emergència?

L’entrega de targetes d’accés a les àrees d’emergència i a la deixalleria 
municipal es duu a terme de forma presencial a l’Àrea de Medi Ambient 
de l’Ajuntament, els dilluns i divendres de 09 a 13 h. En el moment de la 
recollida els usuaris cal que presentin una factura o rebut de l’aigua.

Participa dels Horts 
comunitaris Es Sot

Humana recupera 31.000 peces de roba 
a Begur al primer semestre 

Totes aquelles persones que vulguin formar part d’un 
projecte comunitari d’agricultura ecològica a Begur, ja 
poden participar en els Horts comunitaris Es Sot. Per a 
poder optar a la gestió d’una parcel·la cal complir els se-
güents requisits:

• Estar empadronat/da a Begur.
• No disposar de cap altre hort en propietat a la co-

marca del Baix Empordà.
Per a més informació poder trucar a l’Àrea de Medi 
Ambient (872 214 977) o escriure un correu electrònic a 
l’adreça pap@begur.cat.

Humana Fundación Pueblo para Pueblo va recuperar 6.869 
kg de tèxtil usat a Begur durant el primer semestre del 2021 
per a donar-les una segona vida mitjançant la reutilització o 
el reciclat. La recollida selectiva de residu tèxtil representa 
un augment del 43,6% respecte els primers sis mesos de l’any 
passat (4.784 kg).
Les més de sis tones recuperades per Humana equivalen a 
31.000 peces de roba que seran reutilitzades o reciclades i 
en veuran perllongat el cicle de vida útil. Per tot plegat, des 
de l’Àrea de Medi Ambient s’agraeix la col·laboració de totes 
les persones per fer ús dels contenidors per tèxtil instal·lats 
a totes les àrees d’emergència i a la deixalleria municipal; 
i es recorda que des del passat mes de maig totes les àrees 
d’emergència incorporen contenidors per a la fracció de tèx-
til i la fracció vegetal.

MEDI AMBIENT
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El Begur en Flor omple de color i de vida els carrers

Del 28 al 30 de maig la Campanya Gastronòmica del Peix de Roca 
de Begur va coincidir amb la setena edició del Begur en Flor, orga-
nitzat per l’Associació de Comerç i Turisme (ACiT) de Begur. Du-
rant tres dies el poble i els seus carrers es van tornar a guarnir amb 
fl ors, música i diferents activitats per a tots els públics per a donar 
la benvinguda i celebrar la primavera.
Després d’una edició, la del 2020, eminentment telemàtica i mar-
cada per la pandèmia de Covid-19; enguany l’esdeveniment va re-
cuperar el seu format habitual i va tornar al carrer amb diferents 
concursos i sortejos, actuacions musicals en directe, visites guiades 
per espais icònics de la vila com el jardí privat de la família Lathan i 
l’hort d’Es Sot, tallers, sessions matinals de ioga i activitats infantils.

Amb la col·laboració de la Diputació de Girona.
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Esclanyà es vesteix de Festa Major!

Amb la col·laboració de l’Ajuntament, la Comissió 
de Festes d’Esclanyà va proposar a fi nals del mes de 
juliol i a principis del mes d’agost diferents activitats 
gratuïtes, amb aforament limitat i sense servei de bar 
per celebrar la Festa Major d’Esclanyà, un dels esdeve-
niments socials i culturals més destacats del munici-
pi. Entre les propostes celebrades hi havia una sessió 
d’autocine, l’ofi ci solemne amb una missa cantada per 
Neus Mar, el concert de l’Orquestra Montgrins i una 
petita fi ra.

CULTURA I FESTES
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La Festa Major de Sant Pere dona la benvinguda a l’estiu begurenc

Begur no falta a la seva cita amb la 
festivitat de Sant Ramon

La Festa Major de Sant Pere va tenir lloc del 26 al 29 de juny i per a 
l’ocasió la Regidoria de Festes de l’Ajuntament va preparar de la mà 
de les entitats locals un programa d’activitats divers, per a tots els 
públics i adaptat a les mesures de seguretat i restriccions vigents 
per a evitar el contagi i la propagació de la Covid-19.
Entre les propostes que es van celebrar hi havia la prova “Baixa i 
Puja” del Club Excursionista Els Perduts de Begur, el VI Sant Pere 
Safata, una gimcana infantil i familiar, sessions de cinema, espec-
tacles infantils, concert de sardanes, una petita rua del grup de 
batucada Bakanards, l’espectacle “Lo mejor de Rubianes”, l’ofi ci so-
lemne, el concert de l’Orquestra Nova Blanes, el Ball de la Cadira o 
una fi ra d’atraccions.

El 31 d’agost la comunitat feligresa local va prendre part del tra-
dicional acte religiós amb motiu de la Festa de Sant Ramon de 
Begur. Malgrat la pandèmia, l’ofi ci solemne ofi ciat pel rector de 
la parròquia es va poder celebrar amb normalitat a l’esplanada 
situada davant l’ermita dedicada a Sant Ramon. A més, durant el 
matí h la capella de l’ermita també va obrir les seves portes per tal 
que tots els veïns i veïnes que ho desitgessin la poguessin visitar.

CULTURA I FESTES

Amb la col·laboració de la Diputació de Girona.
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El Concurs d’Arts Plàstiques de Begur 
celebra la seva 36a edició

Torna amb gran èxit el 
Petit Festival de Begur

Del 23 de juliol al 13 d’agost Begur va acollir una nova edició del 
Petit Festival de Música de Begur, una proposta impulsada per 
l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament. El cicle va comptar enguany 
amb sis actuacions, el doble que l’any passat, a càrrec de Pau Va-
llvé, Chano Domínguez Ensemble, Caïm Riba, Neus Mar, Tona 
Gafarot i Landry el Rumbero.
Una programació variada pensada, que va enamorar a tot el pú-
blic assistent, i que es va dur a terme al pati de les Escoles Velles i 
a l’Església d’Esclanyà. 

La Sala d’Exposicions de les Escoles 
Velles acull noves mostres

Al llarg dels darrers mesos la Sala d’Exposicions de les Escoles 
Velles ha acollit diferents mostres artístiques a càrrec d’artistes 
locals i del territori que han tingut una molt bona rebuda per 
part dels usuaris:

• Exposició “Pintures” de Ferran Plaja.
• Exposició “Mediterrània” de Josep M. Corominas Massa.
• Exposició “Ramon Cervelló Puig. Gran format 1988-1992”.

Nova edició de la Cantada 
d’Havaneres de Begur 

Els grups Empordanet i Peix Fregit van ser els protagonistes el 
7 d’agost de l’edició de 2021 de la tradicional i icònica Cantada 
d’Havaneres de Begur. Enguany la cantada, que complia el seu 42è 
aniversari, es va celebrar a la plaça Esteve i Cruañas i per sisè any 
consecutiu va tenir un component solidari. I és que totes les dona-
cions que es van fer durant la trobada es van destinar a la Funda-
ció PKU que ajuda als afectats de la malaltia PKU i altres trastorns 
metabòlics.

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament ha impulsat una nova 
edició del tradicional Concurs d’Arts Plàstiques de Begur, que en-
guany compleix el seu 36è aniversari. El concurs manté l’esperit 
i l’essència d’anys anteriors, però ha incorporat aquest 2021 una 
destacada novetat. I és que el guanyador del premi de millor artista 
local tindrà la possibilitat d’exposar la seva obra a Begur durant 
el 2022; un reconeixement al que fi ns ara només hi tenia dret el 
guanyador absolut del certamen.
Les obres fi nalistes s’exposaran del 15 de setembre al 23 d’octubre 
a la Sala d’Exposicions Municipal del Centre Cultural Escoles Ve-
lles, i els visitants podran puntuar de manera individual fi ns al 16 
d’octubre cadascun dels treballs per defi nir l’obra guanyadora, que 
obtindrà un premi de 1.500€. Mentrestant, el jurat tècnic/artístic 
escollirà directament el premi al millor artista de Begur, que obtin-
drà un trofeu honorífi c; i el mateix jurat també tindrà la potestat 
de resoldre empats o qualsevol imprevist.

Amb la col·laboració de la Diputació de Girona.

CULTURA I FESTES
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La festa de la Mare de Déu del Carme recorre Begur

Begur és un dels primers municipis 
en acollir l’exposició itinerant 

dedicada a Teresa Juvé

Presenta la teva candidatura
al Concurs de Fotografi a 

Josep Carreras!

El 17 de juliol la Verge del 
Carme va tornar a recórrer 
en processó la costa de Be-
gur de la mà de l’Associació 
de Veïns i Amics de Sa 
Tuna, el Club Marítim Sa 
Tuna, el Club Nàutic Sa Rie-
ra i l’Associació de Veïns 
i Amics de Sa Riera; en el 
marc de la festivitat de la 
Mare de Déu del Carme 
d’aquest 2021.
Durant la jornada es va fer 
la sortida de les barques 
engalanades, la celebra-
ció litúrgica de la Mare de 
Déu del Carme ofi ciada per 
Mossèn Josep Taberner i la 
processó i ofrena fl oral.

L’Ajuntament de Begur, a través de l’Àrea de Cultura, va donar 
continuïtat durant l’estiu als actes de commemoració del cente-
nari de Teresa Juvé. I ho va fer amb l’organització de l’exposició 
“La llibertat conscient”, una mostra itinerant que recorrerà dife-
rents punts de la geografi a catalana al llarg dels pròxims mesos 
amb l’objectiu de donar a conèixer la vida i l’obra d’aquesta 
il·lustre veïna d’Esclanyà, pedagoga i degana dels escriptors en 
català.
L’exposició, que va tenir com a un dels punts de partida les Es-
coles Velles, està ideada per Toni Terrades, comissari de l’Any 
Teresa Juvé; dissenyada per Vellut; i produïda per la  Institució 
de les Lletres Catalanes, amb la col·laboració del Servei de Biblio-
teques de la Generalitat de Catalunya. La mostra es va poder visi-
tar a Begur del 21 de juliol al 10 de setembre i estava organitzada 
a partir dels apartats següents: “De Madrid a Barcelona”, “Exili i 
resistència”, “Amor, pedagogia i compromís polític”, “Literatura i 
humanisme” i “Llegat vital”.

Aquest 2021 el Concurs de Fotografi a de Begur Josep Carreras 
celebra el seu 15è aniversari després que el curs passat es pospo-
sés a causa de la pandèmia. En aquesta nova edició el certamen 
tindrà com a temàtica el municipi de Begur i les obres participants 
es poden presentar fi ns al 16 d’octubre a la Sala d’Exposicions de 
les Escoles Velles. El lliurament de premis tindrà lloc el 6 de no-
vembre i totes les fotografi es presentades s’exposaran al Centre 
Cultural Escoles Velles del 27 d’octubre al 20 de novembre. 
Les bases del concurs es poden consultar a través del web www.
begur.cat i la principal novetat d’aquesta edició és que el premi a 
millor artista de Begur seran cinc entrades dobles per a les ses-
sions de cinema que organitza el Cinema Casino.

Amb la col·laboració de la Diputació de Girona.
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Dia mundial de la presa de consciència 
de l’abús i el maltractament envers

les persones grans

“Gest per l’ELA”

L’Ajuntament es va adherir el 15 de juny a la commemoració 
del Dia mundial de la presa de consciència de l’abús i el maltrac-
tament envers les persones grans amb l’objectiu de denunciar 
aquesta situació tan silenciada. Aquell dia, davant del consistori, 
es va fer la lectura d’un manifest institucional publicat pel Con-
sell Comarcal del Baix Empordà.

El 28 de juny es va celebrar el Dia per l’alliberament Lesbià, 
Gai, Transsexual, Bisexual i Intersexual, una jornada dedicada a 
visibilitzar i demanar la plena igualtat jurídica i social d’aquest 
col·lectiu i lluitar contra la discriminació i els abusos patits. Per 
tot plegat, l’Ajuntament va dur a terme la lectura d’un manifest 
institucional davant de l’edifi ci del consistori.

La Fundació Esportiva Begur començarà la pròxima temporada 
amb una gran novetat sota el braç. I és que l’entitat estrenarà nou 
coordinador de futbol 11, n’Adil El Bouazzati, que substituirà en 
el càrrec a César Toledo. 
En paral·lel, el primer equip del CF Begur ha impulsat una nova 
iniciativa amb l’objectiu de reforçar els llaços i els vincles amb la 
Fundació Esportiva Begur i, en concret, amb els jugadors i juga-
dores més menuts de la casa. I és que des d’aquesta temporada les 
samarretes de futbol de l’escoleta de la Fundació Esportiva Begur 
llueixen com a patrocinador principal l’escut del CF Begur, que ha 
estat l’encarregat d’assumir el cost íntegre de la nova equipació.

L’Ajuntament es va sumar un any més a la campanya “Fes un 
Gest per l’ELA” impulsada per la Fundació Catalana d’Esclerosi 
Lateral Amiotròfi ca Miquel Valls amb l’objectiu de donar suport 
als afectats per la malaltia i a les seves famílies i millorar la seva 
qualitat de vida.
Per això, el 21 de juny el Castell de Begur es va il·luminar de co-
lor verd; i responent a la crida feta per la Fundació Miquel Valls, 
l’equip de govern també va voler visibilitzar la campanya com-
partint una fotografi a fent el “Gest per l’ELA”.

Begur se suma a la commemoració 
del Dia per l’alliberament Lesbià, Gai, 

Transsexual, Bisexual i Intersexual

Adil El Bouazzati, nou coordinador 
de futbol 11 de la FEB

Amb la col·laboració de la Diputació de Girona.

MISCEL·LÀNIA
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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 

Entrat ja en el segle XIX, la pesca del corall que havia donat molts 
guanys a la gent de Begur va entrar en crisi i, seguidament, la 

fi l·loxera ens va portar a la ruïna total. Per solucionar la greu 
En aquest estat va néixer el 28 d’agost de 1817 Pere Forgas i Puig dins 
d’una família humil, sent el seu pare pescador. Pere Forgas i Puig aviat 
va demostrar les seves actituds, demostrant l’habilitat dins aquest nou 
treball de la fabricació dels taps de suro i, majorment, es convertí en 
un extraordinari comerciant dedicant-hi tota la seva vida. Prompte va 
fer societat amb Francesc Torres Riera per l’extracció de la producció 
de suro verge a la zona de Tetuan (Marroc), on la producció d’aquella 
matèria era de gran qualitat. Més tard, la provisió de matèria primera 
procedent de Tetuan va quedar compatible amb la que podia unir-se 
amb la del sud peninsular, 
Forgas i Puig, malgrat la seva jove edat, va dedicar-se fermament a la 
política, aconseguint l’any 1854 el nomenament de “Diputat a Corts” 
pel districte de La Bisbal, amb només 37 anys d’edat. Arribat a aquest 
moment, repartia la seva vida entre Begur i Andalusia, ja que fi xà un 
domicili a Sevilla, a la “Plaza de la Constitución” nº 30. Més tard el can-
vià per altres diferents.                                                                                                                                                                                                                         
Al voltant de l’any 1860 és nomenat a Sevilla vocal de la “Junta de Co-
mercio”, on tenia creats la major part d’interessos. Les preocupacions 
econòmiques varen obligar-lo a buscar un suport per poder resistir 
períodes que, com tots els negocis amb prosperitat, també podia tenir 
creditors. L’empresa, amb un gran volum d’activitat brillant, també te-
nia manca transitòria d’actiu fi nancer. A tal efecte, l’any 1867 va plan-
tejar juntament amb diferents industrials, economistes i fi nancers, la 
creació d’una entitat bancària, la que en cas de necessitat tingués un 
suport del tot assequible. Així va néixer el “Banco de Sevilla”, del que 
fou nombrat conseller entre els anys 1867 
Arribada la revolta del 1868 la seva predisposició va portar-lo a nous 
aires polítics. La inquietud per plantejar la seva situació industrial el 
dominava i no podia disposar del temps sufi cient per atendre com-
pletament la seva empresa, ja que la política el va proveir d’amistats 
de gran valor actual, com el general Prim, d’una part, i Manuel Ruiz 
Zorrila, nomenat “Diputat a Corts”, i seguidament Ministre de Foment 
i de Gracia i Justícia a Madrid per l’altre. Aquests varen ser els seus 
patrocinadors. 
Aprofi tant els avantatges de la nova “Lei  de Desamortización“ insti-

tuïda ofi cialment va comprar a l’Estat l’any 1866 el convent de Santa 
Reparada de Begur, situat a mig camí de la carretera que condueix de 
Begur a la platja de Sa Riera. Aprofi tant la gran dimensió de l’edifi ci 
va adequar-lo com a fàbrica per a la producció de taps de suro. Dins 
aquest edifi ci va projectar grans reformes adequant-les convenien-
tment, construint una torre quadrada molt elevada per controlar el 
port que tenia projectat vora el Port d’es Pi, a la platja de Sa Riera.                                                                     
Per compensar l’amistat establerta amb el ministre Ruiz Zorrila, ac-
ceptà l’any 1868 el nomenament de “Governador de Gerona”, càrrec 
que resignà posteriorment a causa de no disposar de temps per  la seva 
dedicació. No obstant, i aprofi tant l’ocasió, va abolir el “Impuesto de 
Consumo” amb gran entusiasme popular, ja que majorment la gent 
humil era la més perjudicada per aquesta llei. Aquest impost va patir 
diferents èpoques, alternant moviments d’activitat i d’anul·lació. Te-
nia gravats  articles de primera necessitat com: part de l’alimentació 
diària com blat i els seus derivats de farina, (pa, i articles de pasta de 
farina), també  combustible (com petroli), begudes alcohòliques i sal.    
L’any 1869 forma part de la Comissió Provincial d’“Agricultura de Se-
villa” i el 1871 és nomenat vicepresident de la “Sociedad sevillana de 
Emulaciones y Fomento”.
Forgas i Puig era una persona de conceptes molt clars i si mai no havia 
pensat en casar-se probablement era per no complicar la vida a altra 
persona de caràcter humil i senzill, oposat a la seva manera d’actuar. 
Begur i Andalusia eren una sola cosa per ell, calculant que al deixar 
breument un d’aquests llocs el negoci funcionava com si ell estigués 
a cos present. Una de les seves habilitats era formar societat entre di-
ferents persones a fi  de disposar d’elles en els moments que la seva 
absència  requeria. La seva virtut era trobar la persona ideal per con-
duir el negoci a la seva manera.   
Va fer societat amb Francesc Torres a Tetuan (Marroc) a l’explotació 
del suro verge.  Amb Joan i Josep Dausà de Cassà de la Selva l’any 1856, 
amb la fabricació de taps. L’any 1871 forma societat amb Bonaventura 
Caner i Bataller i Vicens Ferrer Bataller de Begur, dissolta el 2 maig 
1878. 
Podríem omplir molt de text valorant el seu “Testament”, on la seva 
gran generositat va expressar-la vers la població de Begur i la seva 
gent. Procuraré transcriure-la a la primera ocasió.               

Pere Forgas i Puig, àlies en Xeu. 
Un gran begurenc completament oblidat Ponç Feliu

L’ALTAVEU
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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 quel-

com, 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 qualifi catius 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 i mirant l’objecte de la nostra atenció. 
Què 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, aprofi tant que he anat a Fires a Girona, 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 veure com de mudat va tothom”. “Sí, 
i malgrat 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 defi nides 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 conèi-
xer. “Són fi gues d’un altre paner”.
Tornem a 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 Principal de La Bisbal foren autèntiques. Si algú ho fes, d’immediat 
que sortiria la pregunta de concreció “En què ha estat autèntic?”. I 
aquí vindria el subjecte autentifi cat. Podria ser en la selecció de les 
obres, en la seva interpretació, en el marc del concert, en el compor-

tament 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 
problema 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 qualifi catius com determinatius, tenen la 
missió d’emmarcar el nom en una singularitat. Una persona pot ser 
autènticament 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 sí 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

No sé si quan surti la revista l’estiu ja s’haurà acabat. Sí que dic que 
afortunadament i gràcies a les vacunes contra la Covid-19 a poc 

a poc s’està retornant a la normalitat. Evidentment conservant les 
mesures que els sanitaris i governants ens recorden a cada moment 
i que tenim l’obligació de complir.
Els petits hotels, restaurants i bars ja han tornat a obrir després de 
molt temps d’estar tancats i de tenir les caixes buides. Els grans ho-
tels han estat els més perjudicats, degut a la vinguda de pocs estran-
gers, i molts d’ells no han tornat a obrir.
Els cinemes ja funcionen igual que els concerts i festivals, amb un 
aforament limitat. Les cobles tornen a tocar sardanes, però només 
en concerts, ja que els balladors no es poden agafar les mans. Els 
mercats setmanals també han vingut després de molt temps sense 
poder parar les seves botigues ambulants. Els supermercats s’han 
tornat a emplenar.
Les platges també han obert sempre respectant les mesures indica-
des. El turisme nacional, en particular català, ha salvat força la situa-
ció emplenant els pobles i ciutats de la costa i la muntanya. Molts 
estrangers, no respectant els seus governs, s’han atrevit a visitar-nos 
novament, benvinguts! Els holandesos, molt bons clients, diuen que 
se senten més segurs als càmpings espanyols que al seu propi país, 
sense depreciar els veïns francesos i d’altres nacionalitats que sem-
pre seran ben rebuts.
Les persones que es consideren més respectuoses i previngudes con-
tinuen posant-se la mascareta per prevenció i segons els sanitaris 
la cosa va per llarg. Molts joves, cansats d’estar tancats a casa, s’han 
atrevit a fer festes i botellons clandestins multitudinaris sense cap 
mena de precaució, però després n’han pagat les conseqüències. Les 

perruqueries han obert, però molt molestes perquè no els han re-
baixat l’IVA, que és caríssim, després d’insistir-ho molt temps.
Han tornat aquells transeünts una mica bohemis amb les guitarres 
i altres instruments musicals a deleitar-nos per les places i carrers, 
continuant amb el mateix repertori de cada any. 
Gràcies al turisme, l’hostaleria, les fàbriques i també a la construcció, 
sembla que el sector econòmic  va millorant. Esperem i desitgem que 
passat l’estiu i degut a la massifi cació de tanta gent que ens ha visitat 
no es torni a revifar l’epidèmia i podem gaudir d’un bon hivern.
Tothom desitja que la situació torni a la normalitat, però hem de fer 
un recordatori a tots els sanitaris que amb el seu treball i vocació han 
posat la seva vida en perill i també a aquella gent gran  i jove que per 
culpa de la maleïda epidèmia ens han deixat. Que tinguin un bon cel.
Un petit encís: l’última revista GAVARRES està dedicada als balls 
que se celebraven aquells temps passats als pobles de les comarques 
gironines, la Selva i també de l’Empordà. M’estranya moltíssim que 
els col·laboradors que es cuiden de les notícies del nostre poble no 
mencionin els famosos balls que se celebraven a la sala del Cen-
tre Artístic i també als embalats. Tampoc han mencionat els balls 
d’altres llocs com la sala de festes de la terrassa de l’Hotel Begur, el 
Joy’s i molt menys els de les festes tan selectes del Gran Cap Sa Sal. 
Tampoc mencionen les ballades del Sr. Martí (Sora) els estius a la 
Plaça ni els balls de la sala Barris de Pals. Malgrat tot, sí que parla 
del ball de l’estimat poble veí de Regencós. Amb tot el meu respecte 
m’he atrevit a queixar-me al director de la revista Sr. PITU BASART.
Desitjo a tothom un bon hivern amb salut, alegria i, si és possible, 
sense epidèmia.

Marià FrigolaL’estiu s’està acabant
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Lliçons i refl exions envers la pandèmia

Estic escrivint aquestes línies quan ja fa més d’un any d’aquest des-
gavell a què ens ha sotmès el Coronavirus i quan potser encara, 

tot i les vacunes, haurem de viure moments de tristor per gent afec-
tada, gent que traspassa i seguirem recelosos que un nou rebrot en 
el futur no arribi també a la nostra llar. Ens hem enclaustrat a casa 
seguint les indicacions, trepitjant carrer segons ens ha estat permès, 
havent passat com fora les llargues hores del dia fent una vida com-
pletament diferent, més sedentària si la comparem amb la portada 
fi ns a l’esclat de la pandèmia. 
Disposant de temps per a la refl exió, hom s’adona que quelcom no 
s’ha fet bé, almenys a mi m’ha succeït. Penso que no hem sabut fer-
ho bé, entre tots i sense cap mena d’excusa ni rancúnia. Des del més 
elevat pel seu poder econòmic en especial, al més necessitat i vulne-
rable en particular, ja que és aquest qui, lamentablement, assumeix 
les conseqüències més doloroses generalment.
Als que ja pel nostre tarannà prou ens agrada romandre a casa, als 
que no ens desvivim per sortir, per viatjar, per fer vida social contí-
nua, potser no ens ha afectat tant aquesta dràstica reclusió, tot i que 
personalment sento, i em costa d’acceptar, que un infecte microbi 
m’hagi fet perdre la llibertat i estigui causant tants estralls en el món 
sencer. És molt trist, decebedor, omple de pena per una banda i de 
contingut enuig per altra, veure a totes aquestes famílies desfetes 
per la malaltia, pel traspàs de familiars, tot i l’impagable esforç de 
tanta abnegada gent que han treballat i treballen dia i nit per a la 
contenció de l’epidèmia, per a la cura dels que es van afectant, dels 
que vetllen perquè tothom entengui el que cal fer per sortir-se’n, 
dels que ofereixen consol als que ho precisen... gent valenta que es 
mereix tot el reconeixement, la nostra admiració i un especial agraï-
ment.
I en aquest llarg temps de dolor i tristor que estem vivint, em sobte 
veure la manca d’enteniment tant dels governants arreu del món 

com dels de casa, la manca d’entesa entre governs, els tristos missat-
ges sense contingut que més d’un personatge va enviant quan millor 
fora que estigués escoltant i aprenent dels que hi entenen i actuant 
en conseqüència, quan en aquestes hores tràgiques que ens està to-
cant viure encara es pensa i actua de forma partidista denotant la 
misèria humana que es percep en la seva actuació. Tot això m’omple 
d’angoixa per decebedor. Són molts els organismes, institucions, en-
titats públiques i privades, particulars... que s’han posat al servei del 
proïsme de forma solidària ajudant a què es resolgui com abans la 
crítica situació. Però sembla que en segueixen d’altres buscant el seu 
propi benefi ci en detriment dels més desfavorits, que són aquests els 
que com sempre estan i estaran pagant els desencerts acumulats. Se-
ria bo pensar, decidir i actuar en la protecció del poble, generós com 
n’és, en aquestes hores, vulguis o no d’incertesa i amb la por de la ca-
restia que ben segur ens envoltarà quan se superi aquesta greu crisi, 
que pel que han estat dient els experts, serà pitjor que la del 2008. 
S’ha de fer el que calgui per ajudar als qui més ho necessiten, a tots 
els que ho estan passant malament a nivell laboral, a tots els que no 
poden tirar endavant ni la família ni la llar per manca de recursos... 
i s’han d’esforçar a fer-ho des del govern, des del poder econòmic.
Cal enviar missatges d’esperança, de tranquil·litat, d’afecte, de soli-
daritat... que siguin efectius i es compleixin, ja que és el que ens con-
vé i serà d’agrair. Cal, a més, demostrar que encara hi ha bondat i 
amor fraternal arreu, que no tot és egoisme, que no tot és afany de 
lucre i poder... que hi ha quelcom de cert que ens agermana i ens 
fa estimar, sentint-nos oberts de cor per mirar, sense benes als ulls, 
com de bonic n’és l’entorn del planeta on vivim tots plegats i que, 
per desgràcia nostra i del futur, no sabem respectar. Aquests dies de 
reclusió se’ns ha estat demostrant de forma molt evident que, sense 
cap mena de dubte, la natura és sàvia, i per tant cal fer tot el precís 
perquè perduri aquesta saviesa.

Pere Rodríguez

El passat 21 de juny em vaig jubilar després d’haver estat tre-
ballant a l’Ajuntament de Begur, primer al Casino Cultural i 

aquests últims anys al Casal de la Gent Gran, i donant suport a 
l’Àrea de Cultura.
El 13 de desembre de 1985 vam entrar a treballar en el Casino 
Cultural de Begur. El meu fill Albert tenia sis mesos. Aquells 
anys ens ocupàvem de tot: el bar, les reunions, les exposicions... 
Anys més tard em van oferir traslladar-me al Casal de la Gent 
Gran, lloc que he ocupat fins a la jubilació. He de reconèixer que 
ha estat una experiència engrescadora i molt gratificant perquè 
cada vegada venia més gent i hem acabat sent com una gran fa-
mília, de fet m’hi he sentit com a casa. Al llarg d’aquests anys 
no cal dir que n’hem viscut de tots colors i a algunes persones 
no les oblidaré mai per la seva gran humanitat. Pel que fa a mi 
he intentat ajudar a tothom que ho ha necessitat i desitjo haver 

estat a l’altura, si no els demano disculpes perquè ho he fet amb 
tota la bona intenció i el millor que he sabut. 
En aquests moments, amb la meva nova etapa vital, vull donar 
les gràcies a la meva família, els meus fills i marit que sempre 
m’han ajudat en tot. I també a totes les persones que han confiat 
en mi, no diré noms perquè no vull oblidar-me de ningú, però 
que totes elles se sentin incloses en aquest missatge. I no vull 
oblidar-me de les persones que ja no hi son físicament, però que 
els guardo el record en el meu cor, i segur que la seva força va 
ser la que em va ajudar a superar l’operació i seguir bategant 
amb tota la intensitat.
Potser molta gent pensa que un cop et retires de la vida laboral 
ja no penses en el passat, i no és cert, per la meva part sapigueu 
que no us oblidaré mai, mai.
Gràcies per tot i tothom.

Antonia López RomeroUn agraïment que vull compartir
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Il·lusió i treball

Anem a millor!

Acabant  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 afectant el 

SARS-CoV-2.
Hem viscut el Begur Indià amb una valoració molt posi-
tiva. Tornar a veure els nostres carrers i places del poble 
amb alegria ens ha emocionat i encoratjat a seguir treba-
llant encara més. Agraïment profund a tothom qui ho ha 
fet possible.
Aquest estiu s’han fet obres de millora als centres educa-
tius, destacant principalment la remodelació del pati de 
l’escola Dr. Arruga. Més d’un centenar d’infants del munici-
pi han pogut gaudir del Casal d’Estiu Autèntic. Un casal que 
any rere any es consolida amb un gran èxit de participació. 
Felicitem l’equip de monitors i monitores i premonitors  i 
premonitores que ho han fet possible sota la direcció de 
Sandra Herrera. Aquest estiu s’ha treballat en la redacció 
de les línies estratègiques d’Educació 360 on han participat 
escoles, AFES, esplai, biblioteca i entitats del municipi que 
ofereixen activitats per als infants.
Un any més s’ha obert el pati de les Escoles Velles per aco-
llir el Festival de Música, que en temps de pandèmia s’ha 
reestructurat en un format més reduït oferint, enguany, 6 
concerts entre Begur i Esclanyà. També, aquesta tempora-
da d’estiu hem continuat amb la iniciativa començada l’any 
passat de comptar amb agents cívics. Aquests realitzaven 
iniciatives sensibilitzadores i educatives en relació amb el 

tema de deixalles. A part de realitzar les seves feines a les 
àrees d’emergència del municipi, aquests varen posar punts 
informatius a Begur, Esclanyà i a diferents platges del mu-
nicipi.
Per primera vegada hem pogut comptar amb 3 màquines 
escombradores que han pogut treballar de manera conjun-
ta a la temporada d’estiu. Això ha provocat que la freqüèn-
cia de neteja a les urbanitzacions en la temporada d’estiu 
s’hagi incrementat. 
El mes de setembre de l’any passat es va iniciar el proce-
diment per a la contractació dels serveis de redacció del 
projecte del sector d’equipaments de la Font de Baix, per 
a destinar-lo a diversos àmbits i serveis: consultori mèdic 
local, atenció al públic dels serveis socials, dependències de 
la policia local, protecció civil, aparcament públic i espais 
exteriors. El procés d’adjudicació s’ha dut a terme a través 
d’un concurs de projectes, amb intervenció de jurat i amb 
total anonimat dels participants, els quals s’han presentat 
al concurs a través de lemes. En el darrer Ple es va adjudicar 
el contracte de serveis de redacció del projecte bàsic i del 
projecte executiu, així com la direcció d’obres i redacció de 
l’estudi de seguretat i salut, a favor de l’UTE integrada per 
l’entitat TERRITORI 24 ARQUITECTURA I URBANISME 
SLP i la Sra. MARIA BENEDITO RIBELLES, amb el projecte 
de lema “CAMÍ DE L’AIGUA”. Molt contents de com es van 
passant les fases per arribar a què aquest projecte sigui una 
realitat.

Enrere queda l’estiu que aquest any ha sigut espe-
cialment dur i tens a causa de la cinquena onada 
d’aquesta pandèmia que no ens vol deixar. En el mo-

ment d’escriure aquestes ratlles, però, encara tenim per 
davant la Festa Major de Santa Reparada que estem prepa-
rant amb molta il·lusió.
Treballar, programar, gestionar en aquestes circumstàncies 
és difícil i dur per tots plegats, però el resultat i els comen-
taris que ens feu arribar que la temporada ha anat prou 
bé, ens encoratgen a seguir perseverant en aquests difícils 
moments que ens ha tocat governar. Festival de música, 
havaneres, sardanes, la Diada, mercats d’estiu, les platges, 
exposicions... no han faltat a la seva cita estiuenca. Ni les 
festes majors tant de Begur com d’Esclanyà. Aquesta últi-
ma, tot i caure en dates en què la cinquena onada estava 
en el seu pic, el jovent la va treballar amb encert i va oferir 
una Festa Major més que destacable en tots els sentits pels 
grans, joves i petits, que han gaudit per primer cop d’una 
fi ra d’atraccions infantil.
D’altra banda, l’equip indià s’ha sabut reinventar i adaptar 

als temps i ens ha ofert un Begur Indià que ha posat en pri-
mera línia la cultura relacionada amb aquest fet de manera 
controlada, diferent i, a parer nostre, molt encertada. Temps 
tindrem per recollir opinions i valoracions de cara al futur 
d’aquesta efemèride tan important pel nostre poble.
Aquesta activitat al carrer no ha aturat la dels despatxos 
a l’Ajuntament: el projecte de la Font de Baix segueix en-
davant a bon ritme. D’altra banda, ens fa molta il·lusió 
que a mitjans de setembre  torni a obrir el Casal de la Gent 
Gran. Esperem que aquest lloc torni a ser punt de trobada i 
d’activitats per la gent gran de Begur. Seguim, doncs, treba-
llant des d’aquesta proximitat que només dona el munici-
palisme. I que els de “Tots per Begur- Esclanyà” practiquem 
en el dia a dia intentant escoltar i transmetre les vostres 
inquietuds i demandes. No dubteu, però, que només el tre-
ball en xarxa dels tres grups que formem el govern permet 
portar el ritme d’accions i treball que en aquest moment 
tenim al nostre poble. 
Us desitgem des d’aquí molta salut en aquesta tardor que 
ara està a punt de començar.

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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Un pas endavant

Portem ja dos anys i escaig des que vam passar a for-
mar part de l’equip de govern de l’Ajuntament de 
Begur gràcies a la confi ança de molts i moltes de 

vosaltres. Han estat dos anys extraordinaris, encarant si-
tuacions desconegudes i complicades, tant a fora com a 
dins del consistori, però sempre amb l’ànim de fer el que 
creiem que pot benefi ciar més al poble.
Segurament amb encerts, però també amb errades que 
caldrà revisar i segurament esmenar-les en un futur i, evi-
dentment, si en tenim l’oportunitat. A l’equip de govern 
treballem així, en equip: posem sobre la taula els temes 
rellevants que requereixen especial atenció de tots i to-
tes i, sovint, ens posem d’acord, però a vegades sorgeixen 
les discrepàncies. Intentem arribar a punts de trobada en 
aquestes qüestions, aportant matisos, idees noves, inten-
tant reformular les propostes per a un encaix més ampli 
en el que tots i totes ens puguem sentir més còmodes, i a 
vegades no, després de la deliberació posada sobre la taula, 
queda només pronunciar-se a favor o en contra. I és així 
com funciona, essencialment democràtic i respectuós, 

sense malabarismes, joc net sense dubtes.
Assumim tots plegats després la decisió presa perquè així 
ho entenem i el debat, si més no, aporta diferents punts de 
vista i sensibilitats diverses sobre qualsevol tema que es 
tracti. En aquest sentit, ens sentim part d’un engranatge 
que vetlla perquè els diferents aspectes del nostre poble 
funcionin de la millor manera. Tant nosaltres com la res-
ta de companys i companyes compartim sempre aquest 
afany i, de la mateixa manera, aquest ens fa veure, si més 
no, de quina manera podem millorar la feina feta o, en 
altres casos, potser cal replantejar-se si aquesta o aquella 
actuació han aportat el que s’esperava i si s’ha de mante-
nir, millorar o canviar en tots els seus aspectes. Hem de 
tenir la cintura i la fl exibilitat que els temps i la gent ens 
demana, aprendre’n i, sobretot, entendre que amb l’afany 
compartit de fer el millor per al poble i per als seus veïns i 
veïnes, corregir, adaptar-se, construir de nou, millorar en 
defi nitiva, sempre suma, i mai és un pas enrere, ans al con-
trari, sempre serà un pas endavant.

Tornada a la normalitat

Un cop acabada la temporada d’estiu cal fer algunes 
refl exions. Hi havia molta preocupació pel que fa 
a l’evolució de la pandèmia i l’afectació sobre la po-

blació en general i el motor econòmic principal del nostre 
poble que és el turisme. Crec que podem estar moderada-
ment satisfets de la temporada turística que, en general, 
ha estat bona. 
Les mesures de contenció i prudència per part de totes les 
administracions han estat encertades per contenir la pan-
dèmia i per evitar el col·lapse als hospitals. Un cop més 
hem d’agrair l’esforç i el compromís del sector sanitari. 
També voldríem destacar l’any de sequera i altes tem-
peratures que hem assolit i que provocava un alt risc 
d’incendis. Els focs del Montgrí i de Vilopriu així ho van 
confi rmar. També cal agrair la feina feta per tots els cossos 

de bombers i d’emergències per la seva tasca. Per cert, les 
zones perimetrals netes en els dos casos van ajudar molt a 
l’extinció dels incendis. És la demostració més efectiva que 
la neteja de les franges perimetrals que s’ha fet a Begur ha 
estat tot un encert. 
El tercer tema més preocupant ha estat l’augment dels 
casos de “botellons” a diferents zones de la comarca. Les 
demostracions d’incivisme i irresponsabilitat com aques-
tes s’han d’evitar. Alguns opinen que això ho ha provocat 
el tancament dels establiments dedicats a l’oci nocturn. 
És possible que algun d’aquests actes s’hagués evitat amb 
l’obertura d’aquests establiments. Però això no pot ser ex-
cusa sufi cient per justifi car aquestes “festes”.
Us desitgem un bon retorn a la normalitat i una bona en-
trada del curs escolar.

Aprofi tar la pandèmia? (Escrit el 31/08)

S’acaba l’estiu i haurem de fer balanç. Un any més ha 
tocat afrontar la temporada amb la pandèmia enca-
ra activa, en plena cinquena onada de la Covid-19. 

També és veritat que aquesta vegada ens ha agafat amb 
una bona part de la població vacunada, cosa que ha per-
mès una mobilitat major. Això ha fet que tinguem més 
visitants que l’any passat, però encara no hem assolit les 
xifres del 2019. Recuperació, doncs; però encara falta per 
recuperar el nivell d’abans de la pandèmia.
Amb pandèmia ha tocat mantenir algunes de les restric-
cions a la mobilitat i a l’ocupació dels espais públics del 
municipi. Estem d’acord amb les mesures de prudència, 
però voldríem alertar del perill existent de consolidar un 
ús restrictiu i desigual a algunes platges. Concretament, 
a Aiguablava i a Sa Tuna. El fet de limitar l’aforament i, 
a més, mantenir una part molt important de les platges 
amb uns para-sols fi xes de pagament està provocant unes 
restriccions d’accés a persones que no poden o no volen 
(defensen el dret d’accés lliure, com ha estat sempre) fer 

front a la despesa que suposa. Entenem les restriccions 
d’aforament per qüestions de salut, però no que això con-
solidi una pràctica d’accés desigual a les nostres platges.
El cap de setmana que ve tenim un altre cop la celebració 
del nostre passat indià. Aquest cop en un format diferent. 
Begur Indià en lloc de la Fira d’Indians. Ja ens havíem 
queixat en el passat del fet que la Fira s’estava convertint 
en el festival del mojito i que havia sobrepassat els límits 
i la capacitat del poble d’acollir visitants. Per no parlar de 
la degradació que això provocava (soroll, brutícia, proble-
mes d’aparcament, difi cultat de pas de les persones...). En 
aquesta ocasió s’han programat activitats amb aforament 
limitat, en recintes tancats, etc., i amb continguts més cul-
turals. En aquest cas (a diferència del de les platges) si ens 
agradaria aprofi tar l’ocasió que ens proporciona la pandè-
mia per fer una revisió profunda del que volem que sigui 
aquesta celebració. La Fira ha de continuar essent una fes-
ta de celebració d’un passat molt present a la nostra vila i 
de la germanor amb el poble cubà.
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