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Begur i Esclanyà viuen un
Nadal per a la il·lusió!

De l’1 de novembre al 6 de gener es van celebrar prop d’una cinquantena d’activitats nadalenques
per a tots els públics que van resultar un veritable èxit de participació. A més, enguany es van poder
recuperar alguns dels actes que el Nadal passat no es van poder celebrar a causa de la pandèmia.
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Recordem que les pàgines d’Es Pedrís Llarg són
obertes a tothom. Qualsevol persona que vulgui eme- tre la seva opinió o col·laborar en la
revista ha de lliurar els originals a la redacció,
fent-hi constat les se- ves dades personals i el
seu telèfon, sense que això comporti cap compromís de publicació dels articles.
A ﬁ de complir amb l’article 25.1m, de la Llei
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.

972 624 302/03
radio@begur.cat

E

l 10 de desembre de 1891 entrava en funcionament l’estació electro-semafòrica del Cap de
Begur, construïda amb l’objectiu de servir com
a punt d’orientació i comunicacions pel trànsit
marítim. Era una estació costanera de comunicacions i guaita que donava servei als vaixells
en trànsit per la zona i també d’observació
meteorològica. De fet, algunes de les estacions
semafòriques van continuar la seva tasca
d’observació meteorològica un cop el sistema
de comunicacions va quedar obsolet. El juliol
de 1883 s’acordà que la ubicació de l’estació electro-semafòrica de la Costa Brava seria al Cap de
Begur. No va ser ﬁns a 1889 que es van fer les
concessions dels crèdits per a les obres. El 1890
l’ediﬁci ja estava construït i s’estava fent la línia
telegràﬁca.
A les actes del Ple hi trobem l’acta de la inauguració. Primer, es van reunir a la casa consistorial l’Ajuntament en Ple i altres representants
municipals, l’ajudant de Marina de Palamós,
diferents veïns en representació de tot el poble,
Josep Pella i Forgas, i representants dels diaris La Vanguardia i La Publicidad. Tot seguit,
la comitiva es va dirigir cap al semàfor on van
arribar cap a les 3 de la tarda quan es va fer la
cerimònia de benedicció de l’ediﬁci i l’alcalde,
en nom del Rei, va declarar oberta l’estació i es
va procedir a enviar un telegrama a diferents
autoritats comunicant la inauguració. Al vespre
es van culminar els actes amb un àpat i ball al
Casino Unión Bagurense.
El semàfor de Begur va estar en funcionament
ﬁns al 1970 i actualment pertany a mans privades. Salvador Raurich, en la seva “Història
de Begur”, quan parla del semàfor esmenta que
al Puig de Son Ric al s. XVIII hi havia existit un
precedent amb una caseta i pals de senyalització (parlaria d’una torre de telegraﬁa òptica?).
Raurich treu aquesta informació d’una carta
enviada des de l’Ajuntament a les autoritats per
tal que es decideixin per Begur en la ubicació del
semàfor, però no hem trobat cap altra referència sobre aquesta antiga caseta de senyalització.

Telèfons i adreces de serveis públics
•Ajuntament de Begur
Pl. de l’Església, 8 - 17255 Begur
Telefòn 972 624 020
www.begur.cat
begur@begur.cat
Horari: de dilluns a divendres,
de 8.30 a 14.30 h
•Àrea de Promoció Econòmica
i Turisme Oﬁcina de Turisme
Av. Onze de setembre, 5
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

• 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

•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
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ALCALDIA

Encarem el 2022 amb optimisme i preparats per a recuperar
l’activitat prepandèmica

E

ncetem un nou any. Iniciem un 2022 que ha de ser, entre
d’altres, el de la recuperació social, econòmica, cultural i sanitària
del nostre poble i de tot el territori després de dos anys molt durs
i complexos per a tothom a causa de la pandèmia.
Un curs, el que tot just ara arrenca, per a l’optimisme i per a la
il·lusió. Un any, en deﬁnitiva, ple de reptes individuals i col·lectius
i en el que un dels objectius principals de l’equip de govern serà
el de recuperar tot allò que hem hagut de deixar de fer per culpa
de la Covid-19.
Al llarg dels pròxims mesos treballarem per a poder reprendre
mesures i activitats que s’han hagut d’aturar en compliment de
les restriccions. I ho farem amb responsabilitat -garantint en tot
moment la seguretat-, però amb moltes i moltes ganes. Conscients
que Begur i Esclanyà han de liderar al nostre territori una recuperació que és necessària i primordial per al desenvolupament de
la vila i el benestar de tots els seus veïns i veïnes. I és que és clau
seguir treballant i estar al costat de les persones, de les empreses,
dels negocis, de les entitats, de les associacions...
I una primera mostra d’aquesta voluntat la viurem ben aviat amb
el “A Begur Cultura”. Un nou esdeveniment que veurà la llum a
principis del mes de juny i durant el qual explicarem i presentarem el nou projecte cultural que l’Ajuntament vol endegar a
partir d’aquest 2022 al poble de la mà de la Regidoria de Cultura,
a qui vull agrair el treball incansable i de primer nivell que duu
a terme. Amb aquest nou projecte volem generar contingut cultural de qualitat a la vila durant tot l’any amb la intenció que les
entitats locals mostrin tot el seu potencial i en siguin les protagonistes.
I no voldria acabar sense agrair a totes les entitats, associacions
i voluntaris que van prendre part i van col·laborar en la celebració del Nadal a Begur i Esclanyà. Les festes nadalenques van ser
tot un èxit a casa nostra, tant organitzatiu com participatiu, amb
moltes activitats i una gran assistència per part de veïns i veïnes
i visitants. Enguany vam poder recuperar algunes propostes que
la pandèmia ens havia obligat a suspendre i el resultat no pot haver estat més positiu.
Moltes gràcies! Totes i tots ells, totes i tots vosaltres, sou el veritable motor del municipi i des de l’Ajuntament seguirem treballant
per estar al vostre costat, apoderar-vos i digniﬁcant la vostra tasca diària i ingent.

#EnsEnSortirem

Maite Selva Huertas
Alcaldessa de Begur i Esclanyà

Aquesta edició d’Es Pedrís Llarg ha estat tancada el 10 de febrer de 2022. La informació sobre qualsevol activitat posterior a aquesta data
es publicarà en el pròxim número de la revista.
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AMB LUPA

Llum verda al pressupost municipal per al 2022

10.857.500€

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat el pressupost general de la

Pressupost municipal 2022

corporació per a l’any 2022.

CULTURA, FESTES, JOVENTUT I CONSELL MUNICIPAL D’ESCLANYÀ AUGMENTEN LES SEVES PARTIDES

10.000€

60.000€ 40.000€

Cultura

Festes

Joventut

El consistori recupera les
partides pressupostàries
prepandèmia de les àrees de:

45.000€

135.000€

Consell Municipal d’Esclanyà

Fira d’Indians

APOSTA PER A LA PRESERVACIÓ DEL MEDI NATURAL

7,4%

95.000€
Manteniment de les franges perimetrals contra incendis

Reducció de la partida en despesa elèctrica gràcies
a la nova il·luminació led

NOVES INVERSIONS PER AL 2022

551.200€
Partida destinada a inversions

• Projectes d’urbanització de la Casa de Campo (50.000€), del Mas Prats (50.000€) i del carrer
Isabel de Villena (20.000€)
• Modiﬁcació del Pla Parcial del sector S-18 (30.000€), a l’entrada de Begur
• Nou altell de la nau industrial de la deixalleria (90.000€)
• Nous vestidors per al camp de futbol municipal (76.200€)
• Adquisició d’un ﬁnca a la zona del Mas d’en Pinc (50.000€)

I TAMBÉ DESTAQUEM...

500.000€ 100.000€ 80.000€
Partida d’alineació
d’inversions reals

Partida d’honoraris per a la
redacció del POUM

Subvencions de la
Generalitat per a fer front
a les destrosses del
Dana i el Glòria

S’actualitzen algunes taxes
municipals per adaptar-les
al context actual i a
la reorientació
d’alguns serveis

05

EDUCACIÓ

L’Ajuntament se suma al projecte “Passaport Edunauta”

E

ls alumnes de 3r i 4t de primària de les escoles Doctor Arruga de
Begur i Olivar Vell d’Esclanyà ja compten amb el “Passaport Edunauta”, un document on els infants podran registrar tot el que aprenguin explorant i gaudint de les activitats educatives que ofereix
el seu entorn durant aquest curs. Aquest projecte forma part del
Pla Estratègic d’Educació 360, s’implanta al municipi de la mà de la
Regidoria d’Educació de l’Ajuntament i compta amb la participació
activa tant de les escoles, com de les entitats locals i tots els agents
educatius de la vila.

El Passaport “Edunauta” és un document físic, personal i intransferible, a mode de diari d’aprenentatge, que ajuda l’infant a recordar
el seu viatge, el que ha après i l’experiència que suposa aprendre.
A través de les seves pàgines, els infants poden crear i registrar el
seu itinerari educatiu, inserir-hi records de la seva experiència,
reﬂexionar sobre el seu propi procés d’aprenentatge i atresorar els
segells aconseguits.

La Fundació Hospital Sant Carles lliura les noves beques
per al curs 2021-2022

E

l mes d’octubre es va formalitzar l’adjudicació de la
nova convocatòria de subvencions per a la realització d’estudis postobligatoris dirigides al col·lectiu de
joves de Begur i Esclanyà, impulsada per la Fundació
Hospital Sant Carles de Begur.
En total, en seran beneﬁciaris dos joves del municipi:
Judith Ruiz Guerrero, d’Esclanyà i que cursa estudis
d’Educació Especial; i Oriol Morcillo Rodríguez, de
Begur i que cursa un Curs Formatiu de Grau Superior
en Comerç Internacional.
Aquesta línia d’ajuts té com a objectiu facilitar a la
gent jove del municipi i a les seves famílies l’accés a
estudis superiors en un centre públic dependent del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya o en una universitat pública catalana (estudis universitaris de Grau i Cicles Formatius de Grau
Superior) per al curs 2021-2022.
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GESTIÓ MUNICIPAL

Finalitza la primera fase dels treballs de recuperació del safareig Es Quinze

El passat mes de novembre van ﬁnalitzar els treballs d’excavació corresponents a la primera fase de la intervenció arqueològica i de recuperació patrimonial del safareig Es Quinze; una actuació impulsada per l’Àrea de Cultura
de l’Ajuntament de Begur -amb la col·laboració de l’Àrea de Medi Ambient
i l’Àrea d’Obres i Serveis- amb l’objectiu de restaurar el patrimoni cultural
històric del municipi i recuperar i fer visitables els espais que formen part
de la història de la vila.
El projecte es desenvolupa sota la coordinació de l’arqueòloga begurenca
Bibiana Agustí, i l’excavació duta a terme ha posat al descobert les restes de
dos safareigs diferents: un més gran, que constitueix la bassa que aﬂorava a
la banda de la roca abans de la intervenció; i un més petit, del que només en
resta la base dels murs i el paviment.
Ara, un cop ﬁnalitzada la primera fase l’objectiu del consistori és dur a terme en una segona fase la restauració i museïtzació de l’espai.

Territori 24 Arquitectura i Urbanisme SLP i Maria Benedito Ribelles seran
els encarregats de redactar els projectes bàsic i d’execució
del pla d’equipaments de la Font de Baix

E

l 5 d’octubre es va dur a terme la signatura del contracte
d’adjudicació per a la redacció dels projectes bàsic i d’execució,
i de la direcció facultativa, del pla del sector d’equipaments
de la Font de Baix. L’empresa adjudicatària és l’UTE formada
per l’entitat Territori 24 Arquitectura i Urbanisme SLP i la
professional Maria Benedito Ribelles, guanyadors del procediment públic de contractació.
El 12 d’agost va tenir lloc 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 obtingudes entre tots els projectes ﬁnalistes, la proposta classiﬁcada en primer lloc va ser la presentada per l’UTE formada per Territori 24 Arquitectura i
Urbanisme SLP i Maria Benedito Ribelles, sota el lema “Camí
de l’aigua”. Així, al llarg dels darreres setmanes s’ha seguit la tramitació administrativa corresponent a l’acreditació de solvència i constitució de garantia de l’equip redactor que ha esdevingut primer classiﬁcat, per a prosseguir -una vegada aprovat per l’òrgan de contractació- a l’adjudicació deﬁnitiva del contracte aquest mes d’octubre.

El parc urbà de la plaça del Carme ja és una realitat

Begur ja compta amb un nou espai lúdic per a tots els infants del
municipi. El 2 d’octubre va obrir el nou parc urbà que l’Ajuntament
ha habilitat a la plaça del Carme amb l’objectiu d’oferir a les famílies begurenques nous espais segurs i adaptats per a l’esbarjo segur
dels més menuts al centre del poble.
El nou parc urbà compta amb diferents elements especialment
adreçats per als infants; entre ells, un circuit d’equilibri i trepa. En
aquest sentit, els jocs que s’han disposat en el nou espai han estat
escollits per les famílies dels carrers Raval i Carme que a principis
del passat mes de juny van prendre part en la consulta veïnal que
el consistori va impulsar.

Amb la col·laboració de la Diputació de Girona.

GESTIÓ MUNICIPAL

Ja està operativa a Begur la segona estació de
càrrega per a vehicles elèctrics

07
Obres d’arranjament del
mur de contenció del
vial de la carretera de
circumval·lació de Begur
La Regidoria d’Obres i Serveis ha executat les
obres d’arranjament del mur del vial de la carretera de circumval·lació, que dona accés al
sector de sa Tuna. Aquesta estructura va patir
una esllavissada el passat mes de gener de 2020
a causa del temporal Glòria, i ara el consistori
ha actuat per a garantir-ne la seva estabilitat.

L’

empresa Vilalta Green Energy ha posat en marxa l’estació de càrrega per a vehicles elèctrics ubicada a la circumval·lació amb la carretera que va a Sa Riera. Aquesta
estació es troba just al costat del pàrquing de terra que hi ha a la mateixa zona de la
rotonda i té capacitat per a oferir servei simultàniament a quatre vehicles, ja que està
equipada amb un carregador ràpid i un de semi ràpid.
Es tracta de la segona de les dues instal·lacions de recàrrega per a vehicles elèctrics
que es posen en marxa al municipi; la primera es va posar en funcionament el juliol
de 2021 a la zona del pàrquing dels Indians, al carrer de la Creu. Precisament, en
aquesta primera estació s’ha substituït la màquina de càrrega ràpida per un model
més integrable en nuclis urbans, millorant així l’equipament en qüestió.

La Policia Local incorpora
un nou agent

Begur posa les bases per a la construcció de
noves cases de protecció oﬁcial a Esclanyà
E

n la sessió ordinària celebrada el 25 de gener el Ple municipal va aprovar un conveni urbanístic relatiu al desenvolupament d’un polígon d’actuació urbanística a
l’avinguda Sant Josep d’Esclanyà. L’aprovació d’aquest conveni permetrà al consistori impulsar un modiﬁcació puntual del POUM per a la requaliﬁcació d’una ﬁnca
ubicada a l’avinguda Sant Josep d’Esclanyà, que es destinarà a la construcció de 12
habitatges en règim de protecció pública.
Maite Selva, alcaldessa de Begur i regidora d’Urbanisme, explica que “es tracta
d’un conveni d’una gran rellevància, que és fruit de molt treball efectuat des de
fa temps per tota l’àrea d’Urbanisme, i del qual n’estem molt orgullosos i satisfets”.
“Des de l’inici d’aquest mandat, i malgrat la complexitat que amaga tota l’estructura
urbanística, hem fet una aposta important i decidida per a promocionar l’accés a
l’habitatge a Begur i a Esclanyà. Amb aquest conveni assentem les bases d’una política d’habitatge que ja comença a donar els seus fruits després de molt treball i molts
esforços”, defensa Maite Selva.
En aquest sentit, l’objectiu de l’Ajuntament és habilitar futurs habitatges de protecció oﬁcial a curt-mitjà termini a Begur. “Hi estem treballant de valent per aconseguir-ho. Per a un municipi com el nostre, on l’actual mercat d’habitatges és escàs,
és molt important i necessari, sobretot per als nostres joves, disposar d’habitatges
accessibles i a preus assequibles”, aﬁrma Maite Selva.

La Policia Local de Begur ha incorporat a un
nou agent policial a la seva plantilla. Es tracta
de l’agent 1127, que s’incorpora al cos un cop
ﬁnalitzada la seva formació a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC).

Amb la col·laboració de la Diputació de Girona.
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PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME

Xavier Sala-i-Martín envia un missatge d’optimisme al sector turístic i
econòmic del Baix Empordà per afrontar el futur post-pandèmia

El Parador d’Aiguablava va acollir el 24 de novembre una nova
edició -la catorzena- del Debat d’Economia de Begur impulsat de
forma conjunta per l’Ajuntament de Begur i la Cambra de Comerç
de Palamós. Enguany la trobada va comptar amb l’assistència d’uns
130 representants del teixit empresarial begurenc i del territori i a
la sessió hi van intervenir l’alcaldessa de Begur, Maite Selva; Pol Fages, president de la Cambra de Comerç de Palamós; i l’economista i
professor a la Universitat de Columbia Xavier Sala-i-Martín, que ha
estat el ponent convidat aquest 2021.
Xavier Sala-i-Martín, que va impartir la ponència “L’economia
dels anys 20. Reptes en la nova dècada: postpandèmia, geopolítics
i tecnològics. Com afrontar-los”, va poder respondre les preguntes,
consultes i suggeriments dels assistents i va enviar un missatge
d’optimisme al sector turístic i econòmic del Baix Empordà recordant que “els feliços anys 20 del segle passat van tenir lloc, precisament, després de superar la pandèmia de la grip espanyola”.
Finalment, durant la celebració del Debat d’Economia de Begur
també es va fer un homenatge a l’empresa begurenca SARFA, a
través del seu representant Miquel Martí, amb motiu del seu 100è
aniversari.

El Club de la Feina atén prop de 300 usuaris durant el 2021
dual i personalitzada, procurant l’adaptació a les necessitats de cada
persona, i va adreçada a diferents col·lectius. Així, durant aquestes
primers mesos de funcionament s’han assolit les següents xifres:
• Persones ateses: 278
• Sexe de les persones ateses: 61% dones i 39% homes
• Edat de les persones inscrites: de 16 a 24 anys, 27%; de 25 a 45
anys, 35%; i de més de 45 anys, 38%
• Situació laboral de les persones ateses: ocupades, 18%; i aturades, 82%
• Ofertes de treball gestionades: 72
• Llocs de treball proporcionats: 76

A ﬁnals del 2021 es va complir el primer any de funcionament del
Club de la Feina de Begur, el nou servei 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.
El servei facilita els recursos personals i materials necessaris per
poder dur a terme una recerca activa de feina. L’atenció és indivi-
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PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME

Vols conèixer l’entorn natural i més autèntic de Begur?
L’ Àrea de Promoció Econòmica i Turisme i l’Àrea de Medi Ambient
de l’Ajuntament han editat dos nous catàlegs turístics: el fulletó de
senderisme, on es pot consultar informació de les platges i els seus
serveis i tota l’oferta senderista existent al municipi de Begur, formada per la xarxa de senderisme i els camins vells i pels tres trams
de camins de ronda. També hi ha informació de les platges i els seus
serveis; i el fulletó dels miradors de Begur, un recorregut per

El consistori sol·licita
una línia de subvenció
del Consorci de Comerç,
Artesania i Moda de la
Generalitat
L’

Àrea de Promoció Econòmica i Turisme ha sol·licitat
la subvenció al Consorci de Comerç, Artesania i Moda
de la Generalitat de Catalunya del “Programa de Suport
a Projectes per a l’Activació Comercial a Municipis amb
alta dependència Turística”.
L’objectiu de la subvenció és donar suport per promoure accions d’activació comercial a diversos municipis de
Catalunya afectats per la crisi sanitària de la Covid-19,
adreçada a municipis de 5.000 habitants o menys, amb
alta dependència turística. S’ha obtingut un import de
18.383,95 €.

17 punts diferents, tots ells d’una gran bellesa, que permeten contemplar el poble des de diferents perspectives i gaudir de diferents
zones del litoral.
Mentrestant, aquest any 2022 també es vol impulsar un nou catàleg
seguint la línia dels anteriors i que es basarà en l’oferta cultural i
patrimonial del municipi de Begur.

L’Ajuntament sol·licita subvencions del
Programa Treball i Formació MG45 i
Dona Baix Empordà 2021
L’ Àrea de Promoció Econòmica ha sol·licitat una subvenció per a contractar a dues persones per a desenvolupar les tasques de peó de jardineria a la
Brigada Municipal per una durada de 12 mesos i una jornada laboral completa. Aquesta subvenció forma part del Programa Treball i Formació Baix
Empordà 2021, de les línies MG45 i DONA, impulsat en el marc de la Resolució EMT/2859/2021, de 17 de setembre. Les persones destinatàries de les
subvencions previstes en aquest programa son:
• Línia MG45: persones de 45 anys o més que estiguin en situació d’atur
inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO).
• Línia DONA: dones en situació d’atur i inscrites com a demandants
d’ocupació no ocupades (DONO), que es trobin en una de les situacions
següents.
La selecció de les persones que poden cobrir aquesta subvenció es realitza a
través del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).
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EL NADAL A BEGUR I ESCLANYÀ

Un Nadal per a la il·lusió a Begur i a Esclanyà!

B

egur i Esclanyà van celebrar el Nadal amb múltiples
propostes lúdiques, culturals i festives de la mà del teixit associatiu local des de l’1 de desembre ﬁns al 6 de
gener. Des de l’Ajuntament s’agraeix a tots els veïns i
veïnes i entitats la seva implicació!

Pessebre Vivent Teatralitzat

EL NADAL A BEGUR I ESCLANYÀ

Nit de Reis a Begur

Nit de Reis a Esclanyà
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EL NADAL A BEGUR I ESCLANYÀ

EL NADAL A BEGUR I ESCLANYÀ
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MEDI AMBIENT

La Setmana Europea de Prevenció de Residus
se celebra a Begur i Esclanyà

L’

Ajuntament es va sumar un any més a la
celebració de la Setmana Europea de Prevenció
de Residus, que va tenir lloc del 20 al 28 de novembre. I enguany ho va fer de la mà de l’Àrea de
Medi Ambient amb l’impuls de tres iniciatives
obertes a tota la població per a fomentar el reciclatge, la reutilització i la solidaritat al municipi:
• Recollida de joguines reutilitzades: del
22 de novembre al 17 de desembre totes
les persones interessades a col·laborar en
aquesta iniciativa solidària podien aportar
joguines i jocs no bèl·lics que estiguessin en
bon estat per tal que fossin repartits entre
les famílies que ho necessitessin abans del
període nadalenc.
• “Recicla el teu mòbil i salva vides”: campanya impulsada per la Fundació Mona, amb la
col·laboració del consistori, i que del 22 de
novembre al 14 de gener convidava a la població a entregar telèfons mòbils en desús
pel seu reciclatge.
• Taller sobre el poder de la menstruació i
sostenibilitat: l’Àrea de Medi Ambient va
organitzar de la mà d’El Jardí de l’Ànima
(Montse Romero) un taller gratuït el 26 de
novembre sobre el poder de la menstruació
i la sostenibilitat.

Ja es pot accedir a la nova àrea d’emergència d’Esclanyà

Des del 23 de desembre tots els veïns i veïnes que
n’hagin de fer ús ja poden accedir a la nova àrea
d’emergència que el consistori ha habilitat al pàrquing del Local Polivalent d’Esclanyà. Aquesta i
la resta d’àrees d’emergència ubicades arreu del
municipi son d’ús exclusiu per a particulars en cas
d’emergència i està prohibit portar les deixalles de
manera habitual. A més, per a fer-ne ús és imprescindible disposar de la targeta d’accés particular.
En cas de no disposar-ne cal dirigir-se a l’Espai Mas
d’en Pinc, trucar al telèfon 872 214 977 o enviar un
correu electrònic a l’adreça pap@begur.cat.
A ﬁnals del passat mes de setembre l’Ajuntament
va començar les obres d’adequació de la nova àrea
d’emergència al terme municipal d’Esclanyà. Prèviament, el gener de 2021 el consistori va impulsar
un procés participatiu per consultar als esclanyencs i les esclanyenques si volien que s’habilités
al poble una àrea d’emergència per a fer les aportacions de residus. Els veïns i les veïnes, de forma majoritària, van votar a favor de la nova instal·lació; i
un cop tancat el procés els serveis tècnics municipals van estudiar la proposta i van suggerir la ubicació més idònia.
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MEDI AMBIENT

Obre el període de comunicacions de crema en terrenys forestals

Des del 16 d’octubre ja es poden començar a formalitzar al consistori les comunicacions de crema. Les han de
formalitzar les persones que tinguin previst fer foc en els
terrenys forestals de Catalunya deﬁnits a l’article 2 de la
Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, i a la
franja de 500 metres que els envolta.
El tràmit administratiu no té cap cost per als veïns i veïnes i es pot fer presencialment a l’Àrea de Medi Ambient
(Espai Mas d’en Pinc / Passeig Carmen Amaya, 12) en horari de 09 a 13 h, o bé per correu electrònic a mediambient@begur.cat indicant les dades següents:
• Nom i cognoms de la persona que sol·licita la crema.
• Adreça habitual.
• DNI.
• Telèfon mòbil.
• Adreça del lloc on es realitzarà la crema.
L’autorització es pot fer per tota la temporada, ﬁns al 14
de març de 2022. Per a més informació podeu trucar a
l’Àrea de Medi Ambient, al 872 214 977.

Estudiants de la UdG realitzen les seves
pràctiques universitàries al Mas d’en Pinc

D

el 20 al 23 de setembre un grup d’estudiants de quart curs dels graus de
Biologia i Ciències Ambientals de la Universitat de Girona (UdG) van realitzar les pràctiques del Mòdul de Gestió de la Biodiversitat a l’Espai Mas d’en
Pinc. Les pràctiques van abordar temes com la geobotànica, la gestió de la
fauna i ﬂora i l’estudi de comunitats animals al massís de Begur.
Al llarg de les pràctiques els alumnes van estudiar el paisatge vegetal de la
rodalia del Mas d’en Pinc, cartograﬁant i descrivint la vegetació utilitzant la
metodologia dels hàbitats CORINE. A més, van conèixer també els hàbitats
litorals de Sa Riera i Aiguafreda per tal d’establir el seu interès de conservació. A més, van avaluar i comparar la qualitat de les “masses d’aigua” de les
dues cales fent ús de les macroalgues com a bioindicadors (mètode CARLIT).
També van identiﬁcar quins factors relacionats amb la geograﬁa, clima,
paisatge, impacte humà i historia afecten la diversitat animal de la zona
protegida del massís de Begur. I, ﬁnalment, van avaluar la variació en la comunitat d’artròpodes terrestres i van analitzar la pressió de depredació per
mamífers carnívors en funció de la proximitat a marges antropitzats.

Des del 10 de gener la targeta
és imprescindible per a
poder accedir a la deixalleria
municipal

D

es del 10 de gener l’Ajuntament de Begur ha restringit l’accés a la deixalleria municipal i per a entrar-hi i fer ús de les instal·lacions és imprescindible
disposar de la targeta d’accés corresponent.
En cas de no disposar de targeta d’accés cal dirigirse a l’Àrea de Medi Ambient (Espai Mas d’en Pinc Passeig Carmen Amaya, 12), trucar al telèfon 872 214
977 o bé enviar un correu electrònic a mediambientbegur@gmail.com, aportant la següent documentació en funció del tipus d’usuari:
• Usuari domèstic: factura de l’aigua o rebut bancari.
• Activitat econòmica: rebut d’autònoms o CIF i
número de compte.
• Usuari Regencós: rebut d’escombraries i DNI.
• Activitat econòmica d’altres municipis: rebut
d’autònoms o CIF i número de compte.
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CULTURA I FESTES

El VII Festival Internacional de Cinema consolida Begur com una de les
capitals cinematogràﬁques catalanes

La setena edició del Festival Internacional de Cinema de Begur
Costa Brava va resultar tot un èxit. Del 7 al 12 d’octubre el públic
cinèﬁl local i català va gaudir plenament del certamen i de totes les
diferents activitats complementàries que es van organitzar.
La comèdia francesa «Un triomphe» va ser la vencedora de la VII
edició del Festival Internacional de Cinema de Begur Costa Brava;
mentre que una altra sessió amb una alta aﬂuència d’espectadors al
Cinema Casino de Begur va ser la d’»El marit de la perruquera», que
va comptar amb la presència del seu director Patrice Leconte.
I tan especial com la presència de Leconte va ser l’assistència de
l’actor i guionista José Mota que també va rebre un guardó honoríﬁc.També en l’apartat de premis honoríﬁcs, l’actriu catalana Yolanda

Sey va rebre el guardó New Talent a ﬁgures emergents del cinema
català; i el cineasta Carles Benpar va recollir el Premi Mediterràniament pel seu compromís rodant ﬁlms a la Costa Brava.
Palmarès complet del VII Festival Internacional de Cinema de Begur
Costa Brava
• Millor Pel·lícula: ‘Un triomphe’ d’Emmanuel Courcol
• Millor director: Javier Fesser per ‘Historias lamentables’
• Millor curtmetratge: ‘Solució per a la tristesa’ de Tuixén Benet i
Marc Martínez Jordán
• Millor interpretació: Jorge D’Elia per ‘El cuento del tío (Ignacio
Guggiardi)’
• Gran Premi Honoríﬁc: José Mota
• Premi New Talent: Yolanda Sey
• Premi Mediterràniament: Carles Benpar

Amb la col·laboració de la Diputació de Girona.
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CULTURA I FESTES

Setena edició del Premi Josep Pallach de Narrativa Curta

Les Regidories de Cultura i Educació de l’Ajuntament, amb la
col·laboració de la Fundació Josep Pallach, convoquen una nova edició -la setena- del Premi Josep Pallach de Narrativa Curta, que es duu
a terme en el marc dels Premis d’Educació Josep Pallach 2021-2022.
El Premi Josep Pallach de Narrativa Curta, dividit en tres categories
segons la franja d’edat del seus participants -entre els 12 i els 19 anys,
està obert a tots els alumnes de primer i segon d’ESO (categoria A),
tercer i quart d’ESO (categoria B), i Batxillerat o Cicles Formatius (categoria C). El primer premi per a les categories A i B és de 300€ per al
guanyador del concurs, mentre que en la categoria C el millor treball
està premiat en 400€. Els treballs es podien entregar ﬁns al 31 de
gener.

Èxit total a la IV edició del Festival Carmen Amaya a Begur

Del 19 al 21 de novembre es va celebrar la quarta edició del festival
Carmen Amaya a Begur organitzat per l’Associació de Comerç i Turisme amb la col·laboració de l’Ajuntament. Tres dies dedicats al ﬂamenco amb una diversa oferta d’activitats, tallers i actuacions musicals que van resultar tot un èxit de convocatòria i de participació.

L’Arxiu Municipal ingressa al seu catàleg nova documentació sobre
Carmen Amaya
Mentrestant, des del passat mes d’octubre l’Arxiu Municipal de Begur ha ampliat el seu inventari amb nova documentació sobre la
cèlebre artista Carmen Amaya. I tot, gràcies a la donació altruista
que la família Coll Madí ha fet al consistori. La donació consta d’un
total de 61 documents datats entre 1961 i 1973; entre els que destaca
la correspondència entre el Sr. Madí i el Sr. Agüero, marit de Carmen
Amaya, per a l’adquisició d’una ﬁnca de Begur i els seus pagaments.

Amb la col·laboració de la Diputació de Girona.
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El Cinema Casino projecta “Libertad”,
protagonitzada per Maria Morera

L’actiu begurenca Maria Morera va visitar el municipi el 28 de
desembre per a participar al Cinema Casino d’una sessió especial
amb la projecció de la pel·lícula “Libertad, dirigida per Clara Roquet i protagonitzada per la jove artista de Begur. Durant la trobada Maria Morera va explicar a tots els assistents la seva experiència com a actriu protagonista del ﬁlm.
“Libertad”, que també està protagonitzada per Nora Navas, es va
projectar al Cinema Casino de Begur del 26 al 30 de desembre en
diferents sessions. Aquesta pel·lícula es va programar a la setmana
de la crítica de Cannes i està nominada als Goya 2022 en sis categories.
A l’esdeveniment del dia 28, a més, també hi va assitir la presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català, Judith Colell; que va aproﬁtar
la projecció especial de “Libertad” per a presentar tots els detalls
del Cicle Gaudí 2022, el circuit estable de cinema català al qual s’hi
ha adherit enguany l’Ajuntament de Begur.

CULTURA I FESTES

El Premi Teresa Juvé de Narrativa
Curta obre la seva 37a edició

L’

any 2022 el calendari cultural begurenc torna a reservar un espai privilegiat al
Premi Teresa Juvé de Narrativa Curta, que commemora
la seva 37a edició de la mà
de la Regidoria de Cultura i
amb una nova denominació
en homenatge a la cèlebre
escriptora i pedagoga veïna
d’Esclanyà.
El Premi Teresa Juvé de Narrativa Curta és obert a tota
la població major de 18 anys
i els treballs es podien entregar ﬁns al 4 de febrer. El lliurament de premis es durà a
terme el 2 d’abril de 2022 al
Casino Cultural de Begur.

Patrick Beau i Roger Sanguino,
premiats a la 36a edició del Concurs
d’Arts Plàstiques de Begur

E

l Concurs d’Arts Plàstiques de Begur impulsat per la Regidoria
de Cultura -que el 2021 va commemorar la seva 36a edició- va
entregar a Patrick Beau, per l’obra «Lord of Medes», el premi a millor artista local. Amb aquest guardó honoríﬁc Patrick Beau tindrà la possibilitat de fer una exposició de les seves obres a la Sala
d’Exposicions de les Escoles Velles el pròxim mes d’abril.
Mentrestant, el primer premi del XXXVI Concurs d’Arts Plàstiques de Begur va ser per a Roger Sanguino amb l’obra «Tutta Efﬁgies IX», en un veredicte que van resoldre els veïns i veïnes a través
d’una votació popular.

Amb la col·laboració de la Diputació de Girona.
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CULTURA I FESTES

Begur batega amb la Festa Major de Santa Reparada

D

el 17 al 19 de setembre Begur va vibrar amb la Festa Major de
Santa Reparada. Enguany, la celebració popular va comptar amb un
nou espai: la Plaça Esteva i Cruañas, que va acollir les activitats que
habitualment es feien al pati de les Escoles Velles.
Entre les propostes més destacades hi havia l’espectacle familiar
“The Incredible Box” a càrrec de la companyia La Tal, l’actuació
musical itinerant amb el Grup de Batucada Bakanards, l’actuació
familiar amb Ramiro Vergaz, l’oﬁci cantat per Neus Mar, el vermut
musical amb el grup Marina i Koko, el concert de cançons de Mar i
Muntanya de la mà de l’Orquestra La Principal de la Bisbal i Esther
Buqueras, i la Shopping Night de l’Associació de Comerç i Turisme
de Begur.

Torna la Fira de la Castanyera de
Begur i la Festa de la Castanyada
d’Esclanyà

D

el 26 d’octubre al 6 de novembre les places i carrers es van omplir de diferents propostes per a tota la família, impulsades per
l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament, per a celebrar una
de les festes tradicionals més esperades del municipi: la Fira de la
Castanyera de Begur i de la Festa de la Castanyada d’Esclanyà.
Entre les activitats més destacades que es van dur a terme hi havia
l’Escape Room La Castanyera de Begur, gran novetat de l’edició del
2021; i el Concurs de Cartells de la Fira de la Castanyera 2021, que
enguany va premiar a Alba Morillas Fernández i Èlia Sinues.

El XV Concurs de Fotograﬁa
Josep Carreras corona al begurenc
Miquel S. Vilà

E

l Concurs de Fotograﬁa de Begur Josep Carreras, que el 2021 va
arribar a la seva quinzena edició, va lliurar al begurenc Miquel
S. Vilà tant el premi local com el primer premi del certamen per
la seva fotograﬁa “Can Marc”. Mentrestant, també van rebre una
menció especial del jurat els següents participants:
• Miquel S. Vilà (Begur), per la fotograﬁa “Plaça Forgas”.
• Joan Ripoll Lluch (Sant Feliu de Guíxols), per la fotograﬁa “Els
matins són meravellosos”.
• Pere Font Ruiz (Olot), per la fotograﬁa “Guia”..
• Didier Abizanda Ibarz (Terrassa), per la fotograﬁa “Sota un remolí d’estels”.
A més, del 29 d’octubre al 27 de novembre la Sala d’Exposicions de
les Escoles Velles va acollir la mostra del Concurs de Fotograﬁa de
Begur Josep Carreras amb les 14 fotograﬁes que es van presentar
al certamen.

Amb la col·laboració de la Diputació de Girona.
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La plantilla de la Policia Local
realitza un curs de suport vital bàsic
i ús del DEA

MISCEL·LÀNIA

José Pereira, nou jutge
de pau de Begur

E

l 28 de setembre el Ple de l’Ajuntament va nomenar José Pereira
Guerrero com a nou jutge de pau titular del municipi. A ﬁnals del
mes de juny, el consistori va anunciar la vacant i va concedir un
termini de 20 dies hàbils per tal que totes aquelles persones que
reunissin els requisits legals i volguessin ocupar la plaça presentessin la corresponent sol·licitud. Un cop resolta la convocatòria, José
Pereira Guerrero va ser presentat com a nou jutge de pau de Begur.

Paula Badosa fa història a Indian
Wells. Enhorabona, campiona!

La plantilla de la Policia Local de Begur va prendre part d’un Curs
de formació base de Suport Vital Bàsic i ús del DEA. El taller estava
impartit pel cap d’unitat de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil (AVPC) de Begur, Ramon Rovira -que també és instructor
qualiﬁcat pel Consell Català de Ressuscitació-, i hi van prendre part
tots els agents del cos policial.
La formació es va dur a terme en dues sessions i va permetre als
agents policials adquirir coneixements, estratègies i habilitats bàsiques per ser capaços d’afrontar amb serenitat i eﬁcàcia una situació d’urgència, i fer ús dels desﬁbril·ladors externs automàtics.

L’Ajuntament i les escoles de Begur
i Esclanyà editen un recull de
contes amb motiu del
Dia Universal de la Infància

La tenista begurenca Paula Badosa va aconseguir el passat mes
d’octubre el que és ﬁns al moment el trofeu més prestigiós de la
seva trajectòria esportiva: el WTA 1.000 d’Indian Wells. Un torneig de gran renom en el circuit tenístic internacional i que consolida a l’esportista de Begur com una de les joves promeses del tenis
mundial.
Paula Badosa es va endur la victòria després d’imposar-se a la gran
ﬁnal a Victoria Azarenka i amb aquest títol la jove esportista de
Begur va reaﬁrmar el 2021 com l’any de la seva consolidació a nivell mundial i assenta les bases d’una trajectòria plena d’èxits.

Amb motiu del Dia Universal de la Infància es va presentar a Begur “Drets dels infants”, un recull de contes creats i il·lustrats pels
infants de la llar d’infants Ses Falugues de Begur, l’escola Doctor
Arruga de Begur i l’Escola Olivar Vell d’Esclanyà. El llibre ha estat
dissenyat per Raquel Martínez i es tracta d’una iniciativa impulsada des de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament amb el suport dels centres educatius del municipi amb l’objectiu de donar a
conèixer quins són els drets dels infants.

Una tenista amb un futur brillant per endavant
Paula Badosa (1997) va debutar en el circuit professional l’any 2015
en el torneig d’Anvers. Des d’aleshores la seva trajectòria professional ha seguit un clar camí ascendent ﬁns a assolir al llarg dels
darrers mesos les seves principals quatre ﬁtes ﬁns al moment: la
participació als JJOO de Tòquio i les victòries al WTA 250 de Belgrad, al WTA 1.000 d’Indian Wells i al WTA 500 de Sydney, els
primers tres títols individuals de la seva carrera.
Entremig, ha guanyat diferents torneigs del circuit ITF i ha tingut
una participació destacada en torneigs de prestigi i grand slams
com els WTA Finals de Guadalajara, l’Open d’Austràlia, Roland
Garros, Wimbledon o l’US Open, tant en categoria individual com
en dobles.
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El 25N es commemora a Begur

L’Ajuntament es va sumar el 25 de novembre al Dia Internacional per a l’Eliminació de
la Violència Envers les Dones. La Regidoria de la Dona va organitzar davant del consistori una concentració popular oberta a tots els veïns i veïnes i entitats del municipi durant
la qual es va llegir un manifest institucional. A més, també es va col·locar una pancarta
a Begur i a Esclanyà en commemoració d’aquesta diada i la Fundació Esportiva Begur va
fer la lectura d’un manifest.

L’Ajuntament de
Begur es dotarà
amb un nou Pla
d’Igualtat

La Regidoria de la Dona ha iniciat els
tràmits per elaborar al llarg d’aquest
any 2022 un nou Pla d’Igualtat. El Pla
d’Igualtat tindrà com a principals objectius eliminar els desequilibris i les
desigualtats existents entre homes i
dones (i persones no binaries); introduir la perspectiva de gènere als processos de gestió de persones; i sensibilitzar i formar totes les persones en
la promoció de la igualtat. En aquest
sentit, el document -elaborat per una
empresa externa- contindrà una diagnosi de la situació actual i proposarà
un Pla d’Acció amb diferents mesures
a aplicar.

La Fundació Esportiva Begur presenta els seus equips de futbol
i bàsquet per a la nova temporada

D

urant el mes de novembre la Fundació Esportiva Begur va dur a
terme la presentació pública de tots els equips i esportistes que competeixen aquesta temporada 2021-2022 en les seccions de futbol i
de bàsquet. La primera en fer-ho va ser la secció de futbol el 7 de
novembre. Posteriorment, va ser el torn, el 21 de novembre, per al
bàsquet. I a més, també cal afegir-hi la presentació de l’equip sènior
masculí de futbol, el CF Begur; i els equips sèniors masculí i femení
de bàsquet, l’AE Begur.

La secció de patinatge tanca la seva etapa
Mentrestant, des del mes de desembre la secció de patinatge de la
Fundació Esportiva Begur ha deixat d’estar operativa davant la
manca d’aﬂuència de participants registrada al llarg dels darrers
temps. La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament i la Fundació Esportiva Begur agraeixen la implicació i la tasca duta a terme des del 2016
per les participants, monitores i entrenadores.
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El més vist al perﬁl de
Facebook de l’Ajuntament
de Begur ha estat...

Segueix-nos a @AjBegur

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

Segueix-nos a @AjBegur

L’ALTAVEU

Recordances i la Platja de Sa Riera

E

ls qui tenim la sort de ser begurencs de soca-rel, podem fer una volada
històrica del poble. Comentem, com a ﬁta d’anàlisi, unes vivències que
s’hi assumien al voltant del passat segle XX. Posem, com a exemple, el treball.
Cal primer constatar que, salvant l’ocupació laboral molt estesa a la fàbrica
“Forgas”, dita també a Can Matilde”, els homes begurencs, en la seva majoria,
es dedicaven a fer jornals, sovint d’un dia o ﬁns i tot menys. Tenir un oﬁci
artesanal era un avantatge més que important. Dels treballs de temporada
cal esmentar els que derivaven de fer carreteres, tan escasses que podríem
constar que eren inexistents. L’excepció sempre conﬁrma la regla. És aquesta
la que es produí en fer-ne dues d’elles. Foren la de Fornells i la de Sa Riera.
Per situar-les en el temps podríem dir que estem parlant dels inicis dels anys
1900. La carretera de Sa Riera fou propiciada per un senyor d’Aiguafreda, en
“José Antonio Pella i Forgas”. Encara avui podem llegir la ﬁta que testimonia
la seva construcció. “Carretera de Bagur a Sa Riera costeada por don José Antonio Pella y Forgas”. Un tema molt personal em fa dir que un dels treballadors era el meu pare i un altre, i capatàs de l’obra, fou el meu avi matern, Pere
Ventós, conegut com en Pere Selvatà, ja que procedia del poble de La Selva de
Mar. Tota la seva família se n’anaren cap a Begur on hi treballava un familiar
seu, en Salvador. Era “escrivent”, tasca administrativa, de la fàbrica Forgas.
“Can Matilde” com se la coneixia al poble. I una feta. L’esmentat Salvador, selvatà com tota la família de la mare, es casà amb la Matilde. A l’Ajuntament
es guarda un penó que ell regalà, com a testimoni de la seva gran volença per
Begur.
Quan en certa ocasió vaig preguntar a la mare amb quin mitjà vingueren des
de La Selva de Mar a Begur, ella em contestà de manera ben explícita: “En

Joan Pi Ventós
un carro en el qual hi cabíem tota la família i una vella taula”. A la Selva, als
Ventós, se’ls coneixia pels “Galderic”.
Els setmanals o jornals de pocs dies eren molt escassos. Només els homes
feien tasques fora de la pròpia casa. Les dones eren l’escarràs de la llar. Mentre
els homes seien a taula, les dones servien allò que havien cuit.
Un incendi acabà amb la fàbrica Forgas. La gent no va creure que el foc havia estat una contingència malaurada. A la veu d’“Es crema can Matilde!”. La
gent del poble hi afegia: “Han cremat a Can Matilde!”. La fallida era inevitable.
Competència del plàstic.
Anem a una recordança de la platja de Sa Riera d’aquells anys de principis
del segle 20. Els diumenges, algunes famílies, poques, anaven a passar el dia a
mar. La platja, a l’estiu, era més lloc de parar el sol que de banyar-se. Eren poquíssims els qui ho feien. La separació de zones de la platja era un tema sense
discussió: platja de les dones i platja dels homes en l’espai de Sa Pirolta (de sota
cal Rei i cap a can Florian) i platja des pescadors. En aquest espai hi havia les
barques de tranyina. Era abundant el peix blau en “Es Golfet”. Espai de mar
entre les Medes i el Cap de Begur.
Fem un pas en el temps. Escric, en vers, unes característiques d’actualitat:
Oh!, Sa Riera,
platja estimada.
Recull d’amics
en ses trobades.
Bella natura.
Toc de Begur.

Hom va creixent.
Molts de records,
queden tapats.
Roques d’enyor.
Mar que s’allunya
del seu passat.

Sorra que és massa.
Errors prevists
d’humana causa.
Buscar resposta.
És somni això?
No. Cal despertar!
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Gaudim amb el català

E

m va sobtar l’aﬁrmació llegida en el diari ARA, en la seva editorial del
passat 30 de maig, manifestant que el català gaudeix d’una mala salut de
ferro, ja que sols és, com a llengua primera, la del 34,3% de tota la població del
país. Entenc que hi ha molta altra gent que el parla, encara que no de forma
continuada, d’altra que no el parla prou però l’entén prou bé i, evidentment,
n’hi ha que ni el parla ni l’entén, i potser ni l’interessa, encara que penso
deuen ser ben pocs. El fet concret és que a Catalunya, de fa molts de segles,
es conviu amb el castellà, tot i tenir com remarcava l’editorial, uns clars desavantatges legals i econòmics. Però penso que tots els catalans hem tingut i
tenim una neta prevalença que és que parlem i entenem, de ben petits, dues
llengües, el català i el castellà. I això és precisament el que enriqueix un poble,
el seu nivell cultural, i conèixer llengües és del tot necessari en aquests temps
que vivim on la interrelació entre països és cada volta més estreta. Per tant,
cal que es consideri l’aprenentatge d’idiomes com un repte de present i futur,
com un enriquiment de la persona, i així, partint de l’escola s’ha de considerar, tothom, des de docents a alumnes i pares, que el català no és cap amenaça,
ben al contrari, i avui dia més que mai l’alumnat hauria de sortir de l’escola
amb ple coneixement del català, el castellà i l’anglès.
Per altra banda, cal assenyalar que hom s’adona que l’ús del català s’està
tornant, diria que massa convencional, el que signiﬁca que hi ha moltes paraules que llastimosament cauen en desús, han passat a l’oblit i per contra
s’han anat substituint per mots forans, alguns d’ells anglicismes. Cada idioma
té una sèrie de paraules entranyables, potser algunes d’elles que s’utilitzen
o s’utilitzaven en llocs determinats, en pobles o comarques, identiﬁcant la
parla del lloc i aquest parlar mai s’hauria de perdre. I el català en té un munt
que han caigut en desús i que paga la pena qualsevol esforç que es faci per

Pandora

A

questa vegada no he trobat tema per parlar d’anècdotes i vivències
de Begur, però si de tot l’enrenou que els mitjans de comunicació ens
assabenten i que no sé el perquè anomenen Pandora. Jo pensava que quan
parlaven de Pandora es referien a aquella antiga pel·lícula que va causar gran
polvorera a Tossa de Mar amb l’amor d’Ava Gardner i la gelosia de Frank Sinatra sobre el torero català Mario Cabré.
Però ara veig que amb Pandora es refereixen a aquells personatges que s’han
barrejat noms de banquers, polítics, reis, artistes, esportistes i empresaris que
suposadament han envaït grans fortunes a altres països llunyans per no pagar impostos a Hisenda. Què els faran a tots aquests defraudadors? Hem de
suposar que en sortiran il·lesos i sense cap multa ni presó. Els governants que
pleguen de la política, per les portes giratòries ja els anomenen presidents de
grans companyies elèctriques, telefònica o empreses multinacionals. Molts
dels polítics han anat impartint lliçons de moral i ètica des dels seus faristols
o pupils públics. No en tinc cap dubte que entre els governants hi ha personatges bons i honrats i que davant aquesta situació no poden solucionar res
perquè son minoritaris. Tot aquest enrenou i escàndol encadenat, ens pertoca també a tots els treballadors, comercials i petits empresaris que paguem els
nostres impostos religiosament i si no complim ens multen. Un historiador
romà va assenyalar que com més corrupció hi ha en un estat, més lleis es
dicten per afavorir als corruptes.
Què ens està passant? A les petites i grans ciutats, també als pobles de la costa, molt sovint hi ha altercats degut als multitudinaris botellots i manifestacions. Cremen contenidors, motocicletes, automòbils, destrossen mobiliari
urbà i trenquen vidres d’establiments públics. Quina culpa en tenen aquests
propietaris? Voleu dir que part dels joves d’avui dia no han perdut el seny?
Tots hem sigut joves i també hem fet alguna petita malifeta, però el que passa
avui dia no té perdó.
Els pares i mares de tot aquest jovent no poden avisar-los perquè no facin
aquetes malifetes i educar-los com els nostres pares d’abans? Quin pervenir
tindran els nostres néts el dia de demà si els governants no hi posen mà dura?

Pere Rodriguez
recuperar-les i donar-los vida de nou, i així, aquest projecte que presenta el
diari de participació popular, tot defensant l’ús, la parla, l’escriptura... sense
complexos per reeixir aquests mots oblidats, penso que és una bona iniciativa. En aquesta ocasió que presenta el diari, els lectors varen triar com paraula
escollida, la del verb xalar, i penso que aquesta paraula guanyadora és una
opció adient del tot, personalment m’encanta el mot. Però és que n’hi ha tants,
hi ha tants de mots entranyables arreu del país!
Una paraula que em té el cor robat, me la va dir l’estimada Gracieta, (al cel sia),
un dia tot xerrant asseguts a taula amb la copa de cava a la mà, no recordo de
què anava ben bé la conversa, però de sobte em va deixar anar, Ai manyac!,
una paraula tan dolça que em va omplir de goig. Feia anys que no la sentia,
potser l’última vegada fora de ben petit estant de vacances a Lladó a casa dels
meus oncles. I en Pere Feliu, explicant-me les trapelleries i diversions que feia
juntament amb altra mainada del poble, em deia que pujaven a la torre del
Mas d’en Pinc, ﬁns dalt de tot, grimpant pel seu interior. Que bé sona aquesta
paraula, grimpar! Una altra paraula que m’encisa és llongada i no l’havia sentit nomenar ﬁns que un dia, el benvolgut Josep Carreras (al cel sia) me la va
dir i li vaig preguntar què signiﬁcava. La resposta que em donà va ser senzilla
i del tot poètica, “Sa llongada és on la mar i sa sorra de sa platja es fan carícies
es dies de bon temps”. Dolça i entenedora explicació, no?
Ai, manyacs, grimpeu ﬁns dalt per xalar de sa llongada! I com deia, hi ha tants
i tants de mots que estan caient a l’oblit, que cal esforçar-nos per recuperarlos. L’editorial del diari ARA acabava amb un “xalem, doncs, amb el català, no
renunciem al castellà i aprenguem bé l’anglès”. Ens cal fer-ho així, sens dubte,
i ens hi hem d’afanyar, com més aviat millor.

Marià Frigola
Què passa amb les agressions sexuals i persecució de les dones abusant d’elles
moltes vegades pels seus marits separats? Ara també maltracten i apallissen
al jovent que han nascut homosexuals. Els religiosos també han perdut la
carta de navegar amb abusos a menors. A què és degut tot això?
Fa uns anys molta gent dels pobles rurals per millorar la seva situació econòmica es traslladava a les ciutats. Avui, a causa de tot el que està passant a les
grans poblacions, s’han adonat que als pobles s’hi viu millor. Molts han retornat a la casa natal on no hi ha aldarulls i més tranquil·litat i es respira aire més
pur. Que en tenim de sort de viure als pobles petits on vam néixer o residim.
D’una part no podem donar tota la culpa al jovent. Llegint les notícies dels
mitjans de comunicació, podem veure les reunions al Congrés de Diputats
com s’insulten i es maltracten sense cap classe de mirament i educació. Quin
exemple podem aprendre d’ells? Qui son els responsables de tot el que ens
està passant? Com a persona, em sembla indignant aquesta falta de respecte,
de moral i d’ètica.
No sé si per dir les veritats em tancaran o em multaran però, perdoneu-me!
Algú ho havia de dir.
Canviant de tema, seria una descortesia no felicitar cordialment a la meva
veïna Paula Badosa per haver guanyat el campionat de tennis femení
d’Indians Wall. Els pares, fa anys regenten una botiga de roba al mateix ediﬁci on visc amb la meva família i per tant ens uneix una bona amistat. És
un orgull per Begur, Girona i Catalunya poder gaudir d’una jove campiona
begurenca. Crec que es mereix un merescut homenatge. Ara crec que és la
vuitena campiona del món. Moltes felicitats pels teus èxits. Endavant Paula.
L’altre nou esdeveniment és que el poble veí de Regencós s’ha convertit en
la nova meca turística després que la cadena nord-americana CNN el consideren el més bonic d’Espanya i un dels quinze millors d’Europa. L’alcaldessa
i els veïns n’estan més que contents i orgullosos. Felicitats i enhorabona reginconencs.
Bon hivern a tothom.
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Pere Forgas i Puig (II). Testament d’un gran begurenc
completament oblidat

A

l’article anterior dedicat a Pere Forgas i Puig s’exposava la vida d’aquest
begurenc, lluitant per una excel·lent posició. Forgas i Puig va crear un
negoci sobre la fabricació de taps de suro i el suro verge, la seva matèria primera adquirida de l’escorça de l’alzina surera. El seu punt d’investigació va
ﬁxar-se entre Andalusia, Extremadura i la població de Begur.
Forgas i Puig als 58 anys estava ordenant la part material i econòmica de la
seva pertinença a través de confeccionar el testament d’últimes voluntats.
Va procurar ordenar-la de forma justa i altruista, segons la seva manera de
procedir i de forma clara va detallar totes les disposicions. Per
- “ Quiero que mis deudas, si al morir las tuviere, sean satisfechas buenamente y sin forma de juicio”.
- “ Deseo ser sepultado en el panteón de la familia que tengo en la población
de Bagur”.
- “Quiero que al ocurrir mi muerte se toquen una sola vez las campanas, i
que se diga una sola misa sin más ceremonias religiosas y que un solo cura
acompañe mi cadáver al cementerio.
- “A los pobres que acompañen mi cadáver a la última morada, lego se les
obsequie con un pan de seis libras a los que fuesen jefes de familia y uno de
tres libras a los demás que no lo sean”.
- “Quiero que a los tres pobres más ancianos de Bagur que acompañen mis
restos con velas desde la casa, se les compre un traje completo de paño pardo,
un par de zapatos y un gorro del país”
- “ A mi hermana María lego el usufructo de la mitad de mi herencia, por
durante su vida natural”.
-“ A mi tía Isabel, lego el usufructo de la cuarta parte y después de su muerte
a sus hijos legítimos.
-“Al fallecimiento de mi hermana María i tía Isabel, se hará de dicha mitad de
mi herencia dos partes iguales; en una se invertirá en la fundación y sostén
de una Casa de Caridad en el ediﬁcio llamado Santa Reparada, la otra parte
servirá dotar quinientas pesetas, a jóvenes doncellas al casarse”.
-“ Nombro ejecutores de mi testamento a mi hermana María y mi tía Isabel
y si hubiese desacuerdo, será decisivo el parecer de tía Isabel. Si no quiere
ocuparse del encargo, se constituye un consejo de familia que será ejecutor

Ponç Feliu

del testamento. Constituirán el consejo tres ancianos parientes, el alcalde y
el párroco.
-“Como poseo vienes en Andalucía y Extremadura, nombro liquidadores a
mis antiguos amigos D. Francisco Esther y D. Domingo Domínguez para el
inventario de mi herencia que allí poseo, vendiendo mi caudal y lo pongan
en disposición de mi hermana María y tía Isabel, o del Consejo de Familia.
-“ Es mi voluntad que el Consejo de Familia se reúna una vez al año y siempre
el domingo de la ﬁesta de san Pedro y presidido por el pariente más anciano
para examinar las cuentas”.
És molt elogiós que una persona amb plenitud de facultats i amb una situació
econòmica superior actuï pensant a repartir tota la seva fortuna d’una forma tan altruista. Si analitzem aquest “testament” veiem que rebutja tots els
honors a la seva persona. Considera de bon principi les persones més humils
de Begur, fent donació d’una Casa de Caritat (asil), instal·lada al Convent de
Santa Reparada, per acollir persones senzilles i necessitades. També afavoreix amb 500 pessetes a les noves parelles, que podrien retardar el casament
per falta de recursos. Exigeix la venda de totes les propietats d’Andalusia i
Extremadura per assegurar i ampliar l’efectiu econòmic destinat com a base
de manteniment, tant de l’asil (Casa de Caritat), com de les dotacions als nous
matrimonis.
La posició intel·lectual de Forgas i Puig va contrastar amb el procedir d’alguns
begurencs afortunats amb els seus negocis de Cuba, que el seu millor succés
va ser construir el “Casino Vell”, per poder lloar-se de la posició econòmica,
practicant un dissimulat escarni.
Els afers polítics que l’afavoriren en determinats moments quedaren invertits i foren causa de perjudicar-lo. La mort va sorprendre’l a Màlaga, amb un
seguit de plets per defensar als jutjats, situació que de poder solucionar-la
personalment l’hauria posat a favor seu. Tots aquells beneﬁcis encarats a favor dels begurencs quedaren abolits, resultant que aquell testament encarat
a beneﬁciar la població de Begur i els seus habitants, va quedar desaparegut
a través dels molts anys, i oblidat completament per tothom.
Encara, ignorant el signiﬁcat real, tenim qui diu : “EN XEU ÉS MORT”.
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La sorra de Sa Riera

A

lguns topònims de Sa Riera, ben presents en la memòria dels més grans,
són il·localitzables actualment per als més joves, i en alguns casos només restaran en la memòria col·lectiva perquè han donat nom a alguns carrers i urbanitzacions. Poso per exemple noms com la platja de Ses Llunes,
la platja dels Homes, el racó de Sa Pirolta o la platja de les Dones, indrets que
han desaparegut colgats per la sorra, units ara formant una sola platja gran,
la platja de Sa Riera.
I és que, al contrari de les altres platges de la Costa Brava, la platja de Sa Riera
s’ha anat engrandint i ha anat avançant cap a mar, almenys durant els darrers 75 anys, que són els transcorreguts des de la primera foto aèria que disposem, del 1946, i que permet constatar-ho i mesurar-ho retrospectivament.
Un estudi del 2006 de dos companys de la UdG (Anna Crous i Josep Pintó)
va posar de manifest que des de 1956 ﬁns a 2003, la platja de Sa Riera havia
avançat la línia de costa uns 58 m en la seva part més ampla, a un ritme mitjà
d’1,25 m/any. Mesures posteriors realitzades per mi mateix han posat de manifest que en els 16 anys següents ﬁns al 2019 (any de l’última foto aèria disponible), la platja ha seguit avançant uns 18 m més. En total uns 76 m, i any rere
any, anem constatant que segueix avançant. Probablement, el proper estiu, el
Bany de la Sultana estarà reblerta completament per la sorra que, vorejant la
“roca roja”, l’haurà connectat a la platja gran.
Però no només ha avançat la línia de costa sinó que s’ha anat acumulant un
volum de sorra considerable, estimat en un excés d’uns 90.000 m3. Efectivament, el mateix estudi va revelar que de 1956 a 2003 Sa Riera va créixer a
un ritme màxim d’uns 3.500 m3/any de sorra i que transcorreguts aquells 47
anys la seva superfície s’havia quasi doblat, passant de tenir una extensió de
0,98 ha a 1,73 ha.
En resum i per fer-ho més gràﬁc, la bassa d’en Carlitus al racó de Sa Pirolta, on
molts de nosaltres ens hi va banyar la nostra mare quan érem molt petits, ara
està desapareguda, colgada sota uns 5 m de sorra.
Tanmateix, cal fer notar que la badia de Sa Riera és cada cop menys profunda
atès que la sorra, descarregada a la platja de Sa Riera per les onades dels temporals de tramuntana, abans s’ha acumulat al fons de la badia, on ha arribat
empesa pels corrents litorals dominants que arrosseguen la sorra, de nord a
sud, des de la desembocadura del Ter. Segur que haureu observat que, en dies
de temporal, davant i dins la cala de Sa Riera s’hi marca una banda d’aigua
tèrbola (que quan hi ha hagut aiguats es confon amb l’aigua fangosa aportada
pel Ter). Això es produeix perquè la menor profunditat actual fa que la força
de l’onatge arriba a aixecar la sorra del fons en els llocs de menys de 10 m de
fondària
Aquesta dinàmica és natural i obeeix a la força del vent de tramuntana, dominant en aquestes contrades, i als corresponents temporals, i que Sa Riera
actua de cul-de-sac. Però, com s’explica que durant segles la platja de Sa Riera
no s’havia reblert de sorra i si s’ha produït aquest fenomen durant el darrer
segle?
Sobre això, permeteu-me que us aporti algunes observacions i, a manca
d’estudis concloents, formuli algunes hipòtesis.
Josep Pascual, reconegut meteoròleg de l’Estartit, ha constatat que entre 1993
i 2020, en conjunt la platja entre el port de l’Estartit i la costa de roques de
Begur, ha reculat de mitjana uns 60 cm per any. Segons apunta, una gran part
és atribuïble a l’augment de la temperatura del mar i la consegüent expansió
tèrmica de l’aigua marina a causa del canvi climàtic, però també ha observat
que hi ha zones on la platja avança cap al mar a causa de canvis en la dinàmica dels sediments.
L’estudi de Crous i Pintó també mostra que la línia de costa ha variat de manera irregular i que en algunes zones ha avançat i en altres ha retrocedit. A més
constata que allà on abans del 1977 la platja disminuïa, després ha augmentat
i viceversa, excepte a la platja de l’Estartit a redós del port, i a banda i banda
de la gola del Ter i de la desembocadura del Rec del Molí a les Basses d’en Coll,
així com a la platja de Sa Riera. A més, l’estudi de Crous i Pintó posa de manifest que el ritme de creixement de la platja de Sa Riera va augmentar notablement a partir del 1977, passant de 0,75 m/any a 1,5 m/any, que és el doble.
Què va passar, doncs, poc abans del 1977 que pogués afectar la dinàmica litoral de tota la badia de l’Estartit i Pals? L’explicació més plausible està en els
efectes combinats que sobre la dinàmica litoral han produït l’increment de la
intensitat dels temporals de tramuntana i de llevant en les darreres dècades
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a causa del canvi climàtic, i la construcció el 1974 de l’espigó de Garbí del port
de l’Estartit.
És ben conegut que els espigons dels ports afecten la dinàmica litoral i el transport de sediments. Els efectes més evidents d’un espigó són que l’obstacle que
representa frena la deriva litoral dels sediments, causant la deposició de la
sorra arrossegada i creant platges al seu voltant; també afecta la direcció del
corrent, alterant on es produirà l’impacte de major intensitat sobre la línia
de costa; i creant turbulències. Segur que us haureu ﬁxat que la platja de Pals
no és recta sinó que fa ondulacions, mostra que la sorra s’ha dipositat més en
un lloc que un altre, en una seqüència d’entrades de mar i barres de sorra, a
causa de l’impacte diferencial de l’onatge a causa de la turbulència generada
probablement des del port.
Tot fa pensar que, més enllà de l’efecte de l’espigó de Garbí, les successives ampliacions del port de l’Estartit són una de les claus per explicar els canvis en el
transport i deposició de sediments al llarg del litoral del baix Ter ﬁns a afectar
Sa Riera. Així, el 1955 es va acabar de construir el primer espigó, molt modest,
a la zona de les Salines per a l’abric dels temporals de llevant i que seria la base
de l’actual espigó de Llevant; l’any 1974 es construeix l’espigó de Garbí; i l’any
1992 l’escullera de Llevant. Les dates de les ampliacions del port de l’Estartit
semblen coincidir amb els canvis de lloc i de ritmes de deposició de sorra, els
efectes dels quals s’observen amb retard a partir de 3-5 anys. Així, la platja
de Sa Riera hauria crescut 16 m entre 1956 i 1977, especialment després de
la construcció del primer espigó, el 1955; 31 m entre 1977 i 1998, després de la
construcció de l’espigó de Garbí, el 1974; i 29 m entre 1998 i 2019, després de
l’escullera de Llevant, el 1992. En aquest darrer període sembla haver baixat
un xic el ritme de deposició, o potser l’augment del nivell del mar en les darreres dècades, a què fa referència Pascual, ho emmascara. Us faig notar que els
tres períodes són d’igual durada, 21 anys i, per tant, fàcilment comparables.
Vist com actuen els corrents i els sediments, res no fa pensar que la situació
canviï a curt o mitjà termini. Així doncs, seguirem veient com la platja de Sa
Riera creix any rere any. Una altra qüestió és si s’ha d’actuar o no per minimitzar aquest impacte. Reﬂexionem sobre aquest aspecte i sobre si cal o si s’hi
pot fer res.
Com ja sabeu, els anys 2013, 2016, 2017, 2018 i 2019, es va extreure sorra de la
platja de Sa Riera que va ser abocada, que jo sàpiga, a les platges de Sant Feliu
de Guíxols, a Llafranc i Tamariu, i també a la cala de Can Malaret a Fornells.
Deixant a part les necessitats de les platges receptores, sembla evident que
l’extracció de sorra de Sa Riera no resol el problema d’aquesta platja, ja que
aquesta extracció només redueix el volum i l’alçada del dipòsit, però no retrotrau de manera efectiva la línia de costa, i nous sediments seguiran ampliant
la platja i reduint la fondària de la cala.
Al nostre entendre, seria més efectiu dragar el fons de la bocana de la cala
més que extreure sorra seca. El dragat del fons de la cala sí que podria aconseguir mantenir la línia de platja atès que faria que els nous sediments aportats
pels corrents marins i l’onatge quedessin retinguts en aquests fons dragats,
actuant com una trampa. Així, els sediments no arribarien a la línia de platja,
i es mantindria la fondària de la cala. Evidentment, aquest dragat caldria ferlo anualment o biennalment per evitar el creixement de la platja, però només
s’hauria de fer si un estudi d’impacte ambiental li dona llum verda.
El 2004 ja es va proposar dragar ﬁns a 86.000 m3 i transportar-los en vaixell
a la platja dels Griells a l’Estartit. El cost d’1,5 milions d’euros, però, va frenar
l’operació. El projecte d’aquesta operació es troba des del 2008 al Ministeri del
govern central competent en Costas, però mai no s’ha donat llum verda per
poder-lo executar.
En vista d’aquestes actuacions programades per diferents administracions,
potser caldria reobrir el debat i respondre les preguntes clau: 1) quin és el perjudici real ocasionat pel creixement continu i imparable de la platja, més enllà
del canvi paisatgístic, potser només perceptible pels més grans que ho hem
vist d’una altra manera?; 2) l’extracció de sorra, tot i que benintencionada,
té cap efecte pràctic?; i 3) val la pena el cost esmerçat en retirar sorra, atès
que sembla molt difícil, per no dir impossible, poder aturar el creixement de
la platja, ni tan sols compensar la dinàmica marina causant de l’acumulació
de sorra?
Vull agrair a Lluís Fullola i Pericot, la col·laboració en la redacció d’aquest
article.
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Donem la benvinguda al 2022

H

a passat el Nadal i hem encetat un nou any, el
2022. Déu-n’hi-do com passa el temps i déu-n’hido el que hem viscut l’any que deixem enrere: noves onades, familiars, amics i coneguts que han passat la
malaltia... Hem d’esperar que aquests moments que estem
vivint quedin enrere i siguin d’aquí a poc temps un record
i prou.
En l’àmbit municipal dir-vos que durant l’últim trimestre
hem posat en funcionament l’àrea d’emergència dels residus a Esclanyà.
S’han començat els treballs de neteja i restauració dels
safaretjos d’Es Quinze juntament amb l’Àrea d’Obres. En
un futur caldrà revisar l’actual topònim convertint-lo en
el que originàriament tenia: Esquince.
S’ha ﬁnalitzat i detallat el projecte per poder fer visitable
la torre del Mas d’en Pinc. Esperem que en els propers
mesos estigui acabat i la podeu visitar.
Hem posat en funcionament el passaport Edunauta. És un
projecte, dins el marc d’Educació 360, que posa en valor
els aprenentatges que es fan a fora de l’escola, a l’entorn. El
llibret dels Drets dels Infants és una altra de les novetats.
És un recull de contes il·lustrats i relatats pels infants de
Begur i Esclanyà per donar-los a conèixer i per sensibilit-

zar als ciutadans i ciutadanes. S’ha fet amb la col·laboració
de l’escola Ses Falugues, l’escola Olivar Vell i l’escola Dr.
Arruga.
L’Ajuntament s’ha adherit al Cicle Gaudí, un projecte de
l’Acadèmia del Cinema Català que dona suport al cinema
que es fa al nostre país i ajudem així a fer-lo arribar a tot
el territori.
Aquest 2022 acabarem les franges de protecció contra incendis. Queda alguna cosa, però s’han de ﬁnalitzar.
Igualment, aquest any iniciarem l’adaptació del Pla General (POUM) al Pla Director Urbanístic de revisió de sòls no
sostenibles del Litoral Gironí i aproﬁtarem per actualitzar
la normativa i les bases cartogràﬁques del POUM i corregir errades.
Com hem dit alguna vegada, és una prioritat i una necessitat la construcció de cases de protecció oﬁcial al municipi.
Estem treballant per poder portar a terme aquesta promoció a Esclanyà.
Des de Serveis Socials oferim el SIE de primària i de secundària i l’acompanyament a la gent gran.
Esperem que el tió i els Reis us hagin portat els regals que
volíeu. N’hi ha 2 que no hi poden faltar: SALUT i FELICITAT. BON ANY NOU!

Feliç 2022

E

n iniciar l’any és moment de fer balanç de l’any que
deixem enrere i fer projectes de futur amb optimisme i aires renovats per l’any que arriba. És evident
que ha sigut un any complicat, ple d’ensurts i disgustos
per culpa de la pandèmia i les seves variants. Molt bé ho
saben les famílies que han perdut un ser estimat i que des
d’aquí els volem donar el nostre condol.
La incertesa en la qual ens hem hagut de moure aquests
últims 12 mesos ha fet molt difícil la feina, però Begur i
Escanyà han sabut fer front a l’adversitat i s’ha tancat un
any prou bo a nivell econòmic i turístic segons les dades
que ens arriben. Des d’aquí felicitar-vos a tots per la feina
que feu i la vostra capacitat de resiliència i adaptació fent
de Begur un dels pobles de l’entorn que està aguantant
millor els embats de les conseqüències econòmiques de
la pandèmia. Des de l’Ajuntament seguirem impulsant les
diferents activitats econòmiques del nostre municipi amb
un nou pla d’accions que hem elaborat com cada any des
de l’Àrea de Promoció Econòmica i Turisme. Des de l’Àrea
de Platges seguim treballant en la millora del nostre litoral i platges en la línia d’aquests últims anys, actualitzant i
millorant les instal·lacions i els serveis, millorant la soste-

nibilitat i tenint cura de la preservació de la nostra costa
i el seu fons marí.
Ja em deixat enrere les festes de Nadal. Ens fa especial
il·lusió veure que s’han pogut recuperar gairebé totes
les activitats habituals que, a més, han sigut un èxit de
participació ciutadana. Des de l’encesa de l’arbre ﬁns a
l’arribada dels Reis, passant per l’èxit del pessebre teatralitzat i de la caminada per La Marató que varen reunir
més participants que mai. Begur i Esclanyà han tingut
un seguit d’actes al llarg d’aquests dies que han fet molt
goig. Des d’aquí volem felicitar els diferents organitzadors, col·laboradors, associacions i comissions de festes
que han fet possible aquest mes farcit d’activitats. D’altra
banda, cal donar la benvinguda a la nova junta del Casal
de la Gent Gran, a qui desitgem molta sort i força en la
seva tasca. També volem agrair la feina feta per la junta
sortint. Desitgem també que el 2022 sigui un any de pau
i tranquil·litat i molta salut per a tots. Esperem que per
ﬁ puguem recuperar la normalitat en les nostres vides i
deixar enrere aquest neguit que ja fa massa que ens acompanya. Us desitgem a tots un molt bon any nou!

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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Encara hi som a temps

A

rribem a ﬁnal d’any en un context de nou marcat
per la pandèmia provocada per la Covid-19. Una
nova onada que ens està portant a situacions viscudes fa força mesos, però que tornen malauradament
a formar part del nostre dia a dia. Cal fer una reﬂexió
profunda i intentar entendre i analitzar que ha fet que
tornem a estar davant d’aquest bitxo maleït que intenta
fer-nos trontollar i, molt especialment, en aquestes dates
de recolliment familiar i celebració. Si una cosa ens està
ensenyant de manera implacable és que la humanitat,
i entenem humanitat pel conjunt de persones que vivim en aquest planeta, som iguals davant d’aquest tipus
d’adversitats, que no val tenir en compte races, estatus social, lloc de procedència, religió o qualsevol altra característica personal que ens pugui deﬁnir. Un món on la meitat de la seva població està per aprimar i l’altra està per
engreixar. Desigualtats artiﬁcials i, per què no, artiﬁcioses,
que fan d’aquest món una sort de ruleta russa on no tenim
tots les mateixes oportunitats com a persones pel simple
fet d’haver nascut aquí o allà; per tant, un món desigual
i injust, però sobretot un món injust perquè permetem
que així sigui, i ﬁns i tot ho afavorim. La pandèmia és un
problema global i, per tant, s’han de trobar mitjans i so-

lucions globals. De poc a servit vacunar 2.000.000.000 de
persones si un gruix important de la població no té accés a
les vacunes i a les mesures sanitàries que demana aquesta
situació. El que ahir va passar al sud d’Àfrica, demà, ens
passarà aquí. Tot un joc d’escacs on haurem d’aprendre a
canviar de paradigma, on sí o sí ens haurem de replantejar
moltes coses i molts conceptes com a civilització, i que serveixin sobretot per fer d’aquest món un lloc millor. Hem
de creure amb totes les nostres forces que un altre món és
possible.
Mentrestant, en aquest petit racó de món que és el nostre
poble, seguim. Projectes nous que volem que ens ajudin
a desenvolupar un model de poble més sostenible, més
humà i més amable amb les persones i territori. Estem
pendents de la resolució dels fons europeus Next Generation entre d’altres. Tenim una novetat, també, que ha
de ser un motiu d’orgull: un nou conseller al Consell Comarcal del Baix Empordà, membre d’aquest Ajuntament i
membre de Més Begur i Esclanyà, en Manel Vallès, i que
ben segur farà tot el possible per portar més coses al poble
i al conjunt del Baix Empordà.
Us desitgem molt bones festes i un feliç Any Nou! Cuideuvos molt.

Un futur millor que el present

U

n cop acabades les festes de Nadal i Cap d’Any
és el moment de fer bons propòsits per l’any que
comença. Però abans, cal felicitar a totes aquelles
persones que han organitzat els esdeveniments i actes que
a Begur i Esclanyà s’han organitzat i que hem gaudit tots.
Una felicitació i un agraïment molt gran als organitzadors
de les cavalcades de Reis de Begur i d’Esclanyà. Un cop més
heu il·lusionat a tots els nens i nenes del poble. Destacar
l’organització del Pessebre vivent de Begur que any rere
any obté un èxit notable de públic i de participants. A les
persones i associacions que han organitzat i col·laborat en
activitats benèﬁques com la caminada popular, les quines,
etc. A tots, moltes felicitats i que la il·lusió que demostreu

sempre a l’hora d’organitzar les activitats no s’acabi mai.
Encetem un any ple d’incerteses i diﬁcultats, però també
d’oportunitats i nous reptes que cal afrontar amb voluntat
de superació, treball i esforç. Som un país que sempre ha
sabut tirar endavant quan les diﬁcultats han estat molt
grans. La pandèmia ens ha colpejat de forma molt dura.
Però cal aixecar el cap i mirar el futur amb optimisme i
amb la ferma voluntat de treballar fort per tirar endavant
els nostres projectes.
Des del grup municipal d’Esquerra Republicana de Begur
i Esclanyà us desitgem un millor any 2022.
Salut i República.

Molt bon 2022

E

scrivim aquest article abans de festes, però vosaltres
el llegiu a l’inici de l’any 2022. Així doncs, us desitgem que hagueu passat unes bones festes i que gaudiu d’un molt bon any 2022.
Hem acabat un any que pensàvem que seria el de la recuperació i, malgrat la millora de la situació, la veritat és
que estem un altre cop amb la incidència de la pandèmia
disparada. Una sisena onada ens aguaita un altre cop. La
part positiva és que ens agafa amb un percentatge molt
alt de població vacunada amb la pauta completa (dues
dosis) i estem iniciant la campanya d’administració de la
tercera dosis. Això fa que, essent una incidència alta com
en altres onades, tanmateix hi ha molts menys hospitalitzats i, el que és més important, molts menys morts. La
reﬂexió a què ens porta aquest fet és que els serveis públics s’han demostrat imprescindibles per la cura equitativa de tota la població. La política de vacunació ha estat
un exemple de política global de totes les administracions,
del color que siguin, amb un objectiu comú i coordinades
entre elles, poden assolir l’èxit de país que hem assolit. Cal
felicitar i felicitar-nos, la ciutadania ha posat molt de la

seva part no deixant-se portar pel negacionisme absurd,
negligent i, ﬁns i tot, criminal. Un exemple, com dèiem, de
col·laboració entre administracions que ens ha fet tornar
a sentir-nos ciutadans de primera en un país de primera.
Pel que fa a Begur hem constat, el dia d’escriptura d’aquest
article, que tenim una incidència acumulada en 14 dies
per cada 100.000 habitants de 407,64. Un índex de risc de
916,23; és a dir, molt alt. Una taxa de reproducció (a quantes persones contagia cada contagiat) de 2,25. Dades de la
pàgina web de TV3. Aquestes dades són molt preocupants.
És per això que us preguem molta prudència, sentit comú
i acompliment de les recomanacions dels serveis de salut
de totes les administracions. Ens agradaria que Begur participés més d’aquesta coordinació entre administracions
per assolir ﬁtes importants com a poble i que participés
de les ﬁtes col·lectives que ens esperen (economia verda i
sostenible, digitalització i acompanyament a les persones
més desafavorides), fons Next Generation, Agenda 2030.
El 2022 n’haurem de parlar.
Bon any, amics.
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CONTRAPORTADA

L’Ajuntament presenta cinc projectes a la convocatòria
de subvencions europees Next Generation

L’Ajuntament de Begur ha tramitat les sol·licituds per a la convocatòria d’ajuts “DUS 5000”, uns fons europeus per a la millora energètica local dels municipis de menys de 5.000 habitants. Aquest
programa “DUS 5000”, a més, forma part del projecte global “Next
Generation” de la Unió Europea destinat a la recuperació, transformació i resiliència dels territoris europeus després de la pandèmia
de Covid-19.
El consistori ha presentat a aquests fons un total de cinc projectes
municipals per valor d’uns prop de 5,5 milions d’euros:
• La implantació d’energia fotovoltaica a tots els equipaments municipals de Begur i Esclanyà. A més, també es vol dotar aquestes
espais públics de capacitat per a emmagatzemar aquesta energia
fotovoltaica i destinar-la a l’autoconsum. L’objectiu és fer més
sostenibles els equipaments municipals i reduir tant la despesa
energètica com l’impacte mediambiental d’aquests.
• La peatonalització de dues vies per tal de disminuir les emissions de CO2 al municipi. En concret, es vol peatonalitzar la via
que connecta el Pou d’en Canyol amb Esclanyà (d’uns 2,5 km,
aproximadament) per tal d’unir els nuclis de Begur i Esclanyà a
través d’una via verda, peatonal i adaptada al trànsit de vehicles

de dues rodes no contaminants; i el tram que uneix el Pou d’en
Canyol i el Mas Rostei (d’uns 400 metres, aproximadament), garantint així la circulació segura de tots els estudiants i famílies
que es dirigeixen a la parada d’autobús.
• La descarbonització de tota la ﬂota municipal de vehicles per
tal de fer-la més sostenible i que sigui 100% elèctrica. Aquesta
mesura aniria acompanyada de l’habilitació de diferents punts
de càrrega elèctrica arreu de la vila per a ús exclusiu d’aquests
vehicles municipals.
• L’arranjament de l’ediﬁci de les Escoles Velles per a convertirlo en un equipament plenament sostenible. En aquest sentit, es
milloraran els tancaments i la instal·lació elèctrica i s’habilitarà
una caldera de biomassa.
• El desplegament d’una xarxa LoRaWAN, una xarxa de connexió d’àmbit municipal -pionera al territori- que permetrà, entre
d’altres, la possibilitat d’implantar sistemes de sensorització al
territori, com per exemple, als contenidors. Aquests sensors
permetran prendre decisions sobre dades a temps real, així com
optimitzar tasques...

