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A Begur i Esclanyà  
ens agrada el Nadal!

L’Ajuntament i el teixit associatiu local van organitzar durant els mesos 
de desembre i gener un ampli i complet programa d’activitats lúdiques, 

culturals i festives que van resultar tot un èxit de participació.
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Els conceptes i les opinions sostinguts en els articles signats que apareixen a Es 
Pedrís Llarg no representen necessàriament l’opinió d’aquesta revista.

Recordem que les pàgines d’Es Pedrís Llarg són obertes a tothom. Qualsevol 
persona que vulgui eme- tre la seva opinió o col·laborar en la revista ha de lliu-
rar 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.

• 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)

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

•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

SUMARI

972 624 302/03
radio@begur.cat
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Encetem un nou any. I ho fem amb il·lusions i energies plenament 
renovades i amb les festes nadalenques encara ben vives al nos-
tre record individual i col·lectiu. I és que, un any més, gràcies a la 
implicació, el dinamisme, el talent i el treball de totes les associa-
cions, entitats i voluntaris de Begur i Esclanyà vam poder gaudir 
tots i totes plegats d’un Nadal i d’una Nit de Reis màgic i per al 
record.

Uns dies plens de propostes lúdiques, culturals i festives per a to-
tes les edats que van resultar un veritable èxit organitzatiu i de 
participació. En nom de l’Ajuntament, doncs, vull donar-vos les 
gràcies per a fer-ho possible i per a seguir sent el motor del nos-
tre poble. Des del consistori seguirem estant al vostre costat per a 
promocionar i donar a conèixer la vostra activitat, fer-vos suport 
i dotar-vos d’aquelles eines i recursos necessaris perquè pugueu 
seguir desplegant aquesta tasca essencial a casa nostra en les mi-
llors condicions possibles. 

Com bé sabeu, encarem un 2023 que estarà marcat per la con-
vocatòria d’eleccions municipals el pròxim mes de maig. Serà el 
moment perquè tots els veïns i veïnes feu balanç dels darrers 
quatre anys de mandat i escolliu els representants i les pocions 
polítiques que cregueu que defensaran millor els vostres interes-
sos, el benestar col·lectiu i el creixement de Begur i Esclanyà. Des 
de l’actual equip de govern, mentrestant, us fem avinent el nostre 
ferm compromís de seguir treballant com fins ara, fins al darrer 
dia, per a totes i tots vosaltres i de seguir al servei de tothom.

En aquest sentit, tal com he fet fins ara, continuo a la vostra dis-
posició com a alcaldessa per a atendre els vostres dubtes, suggeri-
ments, propostes i necessitats. 

Moltes gràcies i que tingueu un feliç i bon any 2023!

 

Maite Selva Huertas 

Alcaldessa de Begur i Esclanyà

Moltes gràcies per a fer possible un Nadal tan màgic a Begur i Esclanyà 

Aquesta edició d’Es Pedrís Llarg ha estat tancada el xx de gener de 2023. La informació sobre qualsevol activitat posterior a aquesta
data es publicarà en el pròxim número de la revista. 

ALCALDIA
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Amb el suport de la Diputació de Girona.

Les obres del projecte de la Font de Baix hauran d’esperar

972 609 222, nou telèfon per a concertar  
cita prèvia amb el consultori mèdic

Des del passat mes de desembre ha entrat en vigor un nou i im-
portant canvi en el sistema de cita prèvia al consultori mèdic de 
Begur. I és que a partir d’ara totes aquelles persones que hagin 
de programar visites han de concertar cita prèvia a través d’una 
única via: trucant al telèfon 972 609 222. Així doncs, ja no es pot 
sol·licitar cita prèvia ni presencialment al consultori ni trucant 
directament al telèfon d’aquest equipament, tal com es feia fins 
ara. Per a fer aquesta gestió, des d’aquest moment, només es pot 
fer trucant al telèfon 972 609 222.

La Junta de Govern Local ha acordat declarar desert el procedi-
ment de licitació de les obres d’execució del projecte arquitectònic 
del sector d’equipaments de la Font de Baix, després que transco-
rregut el termini de presentació d’ofertes no s’hagi presentat cap 
proposta. 

En aquest sentit, el consistori ha consensuat diferents trobades 
amb les empreses que van consultar els plecs de licitació amb 
l’objectiu de conèixer de primera mà les motivacions de la manca 
de presentació d’ofertes; i un cop s’ha declarat desert el procedi-
ment, l’equip de govern mantindrà pròximament noves reunions 
amb els tècnics municipals amb l’objectiu d’avaluar els diferents 
escenaris i consensuar els propers passos a seguir en aquest pro-
jecte municipal que es va començar a treballar l’any 2020.
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Amb el suport de la Diputació de Girona.

Noves tasques de manteniment i millora dels espais públics

Maria Silvestre Neras donarà nom a un dels carrers  
del Polígon d’Actuació P-34b Son Molas 2

El Ple de l’Ajuntament va aprovar per unanimitat denominar 
amb el nom de “Carrer Maria Silvestre Neras” un vial públic sense 
denominació situat dins el Polígon d’Actuació P-34b Son Molas 2.

Maria Silvestre Neras va néixer a Begur el 23 d’agost de 1893. Es 
va casar amb Josep Planes Madrena i no van tenir fills. Va estu-
diar a l’Escola Superior de Mestres, obtenint sempre bones qua-
lificacions, i va realitzar les pràctiques d’obstetrícia a l’Hospital 
Clínic de Barcelona. L’any 1920 exercia de llevadora privada a Be-
gur, al carrer Vera número 6. Begur en aquell temps tenia 1.880 
habitants. A partir de l’any 1930 es troba inscrita com a llevadora 
municipal de Palafrugell. I a partir de l’any 1939 no consta la seva 
activitat professional.

L’Ajuntament segueix actuant diàriament a la via pública per 
a garantir un manteniment òptim dels espais compartits, dur a 
terme treballs d’arranjament que resolguin els desperfectes exis-
tents, i executar noves obres i actuacions que ampliïn i millorin els 
serveis que es presten a la població.

En aquesta línia, durant el darrer trimestre del 2022 la Regidoria 
d’Obres i Manteniment -a través de la brigada d’obres, la brigada 
verda i de proveïdors externs- va executar noves tasques en diver-
sos punts de Begur i Esclanyà. També cal destacar que la brigada 

verda, de manera constant i regular, treballa en el manteniment 
i arranjament de totes les zones verdes i enjardinades de Begur, 
Esclanyà i les platges.

Si algun veí o veïna vol comunicar a l’Ajuntament la necessitat 
d’executar obres de millora en algun punt del municipi ho pot fer 
telemàticament a través del formulari de contacte habilitat al web 
www.begur.cat, indicant la direcció detallada de la zona i què cal 
millorar; o a través de l’aplicació “Begur al dia”.
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Amb el suport de la Diputació de Girona.

L’Àrea de Serveis Socials torna a prestar el SIE de primària i secundària  
i el projecte “Ser gran amb dignitat” 

Aprovat el pla de treball per a la redacció de l’avanç  
del nou POUM de Begur

La Regidoria de Serveis Socials ha reprès un curs més el SIE de 
primària i secundària, una eina que es desplega al municipi des 
de fa diversos anys i que té com a objectiu principal atendre 
i donar cobertura a infants, adolescents i famílies en situació 
de risc i/o vulnerabilitat social en diferents àrees, com ara els 
àmbits acadèmic, social, relacional, familiar, emocional…

L’Ajuntament està treballant en la redacció i tramitació de 
l’avanç de revisió de l’actual Pla d’Ordenació Urbanística Munici-
pal (POUM), vigent des de l’any 2003. L’objectiu d’aquesta revisió 
és buscar el millor equilibri entre la necessitat de creixement i la 
preservació dels recursos naturals i valors paisatgístics, històrics 
i culturals de Begur; així com adaptar i actualitzar el POUM als 
canvis socials, econòmics, mediambientals i legislatius que s’han 
produït durant els darrers 19 anys.
En aquest sentit, el Ple de l’Ajuntament ja ha aprovat el Pla de 
treball per a la redacció de l’Avanç del nou POUM, que defineix 
l’abast, les fases, el contingut, els criteris metodològics i els termi-
nis previstos per a dur a terme la redacció d’aquest projecte que 
també preveu la participació activa de les entitats i dels veïns i 
veïnes del municipi en diferents fases del procés.

GESTIÓ MUNICIPAL

També cal destacar que l’Ajuntament ha reprès el projecte “Ser 
gran amb dignitat” endegat l’any 2021, i que ofereix acom-
panyament a persones grans que viuen soles a través de xe-
rrades, passejos, activitats… Així, a cada persona que participa 
d’aquest pla se li assigna un voluntari que és qui l’acompanya 
en aquestes tasques.
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Aprovat pressupost municipal pel 2023

El Ple de l’Ajuntament de Begur va aprovar el pressupost gene-
ral de la corporació per aquest 2023. Els comptes ascendeixen fins 
als 10.861.500€, el que representa un lleuger augment respecte el 
pressupost municipal del 2022.

En el capítol d’inversions el consistori destinarà aquest curs una 
partida de 221.000€ a realitzar diferents actuacions al municipi. 
Així, entre les principals inversions per al 2023 hi ha l’habilitació 
del nou tancament a l’Escola Olivar Vell, l’embelliment de la plaça 
Forgas i el carrer de la Creu i l’execució de la segona fase del pro-
jecte de recuperació del safareig Es Quinze.

Del pressupost general de la corporació per a l’any 2023 també 
destacada l’augment en un 8,32% de les despeses de personal, que 
ve determinat per tres factors principals: el primer, la valoració 
de llocs de treball que ha dut a terme l’equip de govern des de 
l’inici de l’actual mandat; segon, l’estabilització de llocs de treball 
que s’ha realitzat en el darrer curs; i tercer, l’increment de salaris 
per a la compensació de la pujada de l’IPC.

Mentrestant, el capítol de despeses en béns corrents i serveis es 
manté en unes xifres molt similars a les de 2021; i destaca com a 

principal novetat la partida de 600.000€ que el consistori desti-
narà al Consorci d’Aigües Costa Brava Girona com a nou gestor 
de l’aigua potable al municipi de Begur, un cop dissolta la Man-
comunitat Intermunicipal de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i 
Torrent. Finalment, la bona salut de les arques municipal perme-
trà a l’Ajuntament mantenir l’endeutament zero i no haver de fer 
front al pagament d’interessos a entitats bancàries.

Llum verda a les ordenances fiscals pel 2023

Malgrat l’increment generalitzat de preus, les ordenances fiscals 
pel 2023 es mantenen sense grans variacions respecte les vigents 
l’any 2022 i des del consistori es fa una aposta per a no augmen-
tar la pressió fiscal als veïns i veïnes. Així, un dels aspectes més 
destacats que recullen les ordenances fiscals per a l’any 2023 és 
l’eliminació de la taxa per a la recerca de documentació de qualse-
vol tipus per tal de donar compliment a la Llei sobre el dret d’accés 
a la informació pública; i es crea l’ordenança per a la prestació de 
serveis de vigilància que incorpora l’estudi econòmic del preu 
hora per agent de la Policia Local. 

Amb el suport de la Diputació de Girona.



A Begur i Esclanyà ens agrada el Nadal!

EL REPORTATGE8

Begur i Esclanyà van celebrar el Nadal amb múltiples propostes 
lúdiques, culturals i festives de la mà del teixit associatiu local du-
rant els mesos de desembre i gener. Des de l’Ajuntament s’agraeix 
a tots els veïns i veïnes i entitats la seva implicació.

Pessebre Vivent Teatralitzat

Nit de Reis a Begur

Amb el suport de la Diputació de Girona.
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Nit de Reis a Esclanyà

Un Nadal ple d’activitats

Amb el suport de la Diputació de Girona.
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Amb el suport de la Diputació de Girona.
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Amb el suport de la Diputació de Girona.
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L’Ajuntament segueix apostant per 
impulsar la transició energètica 

Begur visita FITUR per a potenciar 
el seu model de turisme sostenible

El 2 de desembre es va presentar un estudi tècnic de viabilitat 
d’instal·lacions d’autoconsum col·lectiu a les empreses dels po-
lígons d’activitat econòmica de Palafrugell i la Riera d’Esclanyà. 
La investigació, realitzada per la cooperativa de serveis EPI en el 
marc de la convocatòria 2021-2022  de Projecte Singulars del De-
partament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, ha 
consistit en una diagnosi energètica i un estudi de potencial de ge-
neració fotovoltaica als polígons.

En total, s’han estudiat 21 empreses dels polígons i s’han estimat 
propostes de millora a les empreses que tenen processos indus-
trials significatius i que val la pena implementar. Aquestes accions 
es troben en el marc d’una línia de treball dels Ajuntaments de 
Palafrugell i Begur per impulsar la transició energètica a les àrees 
d’activitat econòmica, des dels dos municipis, que tiren endavant 
de la mà de l’Oficina de Transició Energètica del Baix Empordà, 
promoguda pel Consell Comarcal i la Diputació de Girona.

L’Ajuntament i l’Oficina de Turisme van ser presents durant el 
mes de gener a la Fira Internacional de Turisme (FITUR), la fira 
turística més important de l’Estat espanyol.

Després de la pandèmia de Covid-19 FITUR ha recuperat enguany 
la normalitat i el seu format habitual i Begur hi va ser present 
dins l’estand de Catalunya. En aquest espai l’Àrea de Turisme de 
l’Ajuntament hi va mantenir diferents reunions de treball amb em-
preses i agents públics i privats del sector turístic. Posant l’accent, 
especialment, en qüestions com les noves plataformes intel·ligents 
per a ajuntaments i oficines de turisme o la línia d’ajuts europeus 
Next Generation que permetrà a la Generalitat de Catalunya i a 
l’Agència Catalana de Turisme desplegar al territori un nou Pla de 
Sostenibilitat Turística.

La pròxima campanya del Peix de Roca ja comença a escalfar motors  
amb una jornada dedicada als restauradors

El 29 de novembre l’Àrea de Promoció Econòmica i Turisme de 
l’Ajuntament va participar en una jornada motivacional orga-
nitzada per Vins i caves Peralada amb l’objectiu d’agrair als res-
taurants participants en la campanya gastronòmica del Peix de 
Roca la seva col·laboració en aquest esdeveniment -impulsat pel 
consistori begurenc- al llarg dels anys.

L’objectiu de la jornada era poder conèixer de primera mà les no-
ves instal·lacions i la nova bodega de Vins i Caves Peralada, i dur 
a terme una visita a la finca Malaveïna. En aquest sentit, cal re-
cordar que Vins i Caves Peralada és patrocinador de la campanya 
gastronòmica del Peix de Roca de Begur des dels seus inicis.

Amb el suport de la Diputació de Girona.
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Begur, present  
en el X Simposi ATA

Verd Solar rep un reconeixement  
com a empresa socialment 

responsable

El 10 de novembre l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament 
va estar present en la desena edició del Simposi de l’Associació Tu-
rística d’Apartaments Costa Brava-Pirineu de Girona (ATA).

Durant la trobada es van debatre els reptes del sector en l’àmbit de 
la sostenibilitat i el turisme responsable, factors claus per  adaptar-
se al context de canvi climàtic i a les noves demandes dels viatgers. 
A més, en el marc d’aquest esdeveniment la immobiliària Cala 
Marquesa de Begur va rebre un distintiu com a agència que forma 
part de l’associació des de fa 25 anys.

La Sala d’Actes de Cala Pruna de Pals va acollir el 10 de novembre 
l’acte de reconeixement a les empreses socialment responsables 
del Baix Empordà, una jornada impulsada pel Consell Comarcal i 
pels ajuntaments de la comarca -entre ells, Begur- per tal de posar 
en valor les bones pràctiques de les empreses del territori.

Es tractava de la segona edició d’aquest esdeveniment, que nova-
ment va tornar a tenir en Begur a un dels seus protagonistes. I és 
que una empresa begurenca, Verd Solar, va ser distingida per ser 
exemple d’ocupació de qualitat i sostenibilitat ambiental.

La màgia de Carmen Amaya torna 
brillar i a omplir de gent Begur

Durant el mes de novembre es va celebrar la cinquena edició del 
festival Carmen Amaya a Begur organitzat per l’Associació de Co-
merç i Turisme (ACiT) amb la col·laboració de l’Ajuntament de Be-
gur. Tres dies dedicats a la cultura i al flamenco amb una diversa 
oferta d’activitats per a totes les edats, tallers i actuacions musicals 
que van resultar tot un èxit de participació.

Amb el suport de la Diputació de Girona.
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La gestió de les platges a Begur: un model proteccionista, sostenible, benestant, 
de qualitat, segur, singular i de gran atractiu turístic

Begur es dotarà amb un Pla 
de Prevenció d’Incendis Forestals

Reducció progressiva del nombre de boies al litoral begurenc

Des de l’any 2012 l’Ajuntament està desplegant al municipi un 
projecte líder i pioner al territori per tal de democratitzar el mar 
i reduir progressivament el nombre de boies habilitades al litoral 
begurenc. Amb aquesta reducció es busquen tres objectius:

• Augmentar la protecció del fons marí, en especial de la posidònia.

• Ordenar i gestionar de forma tècnica la distribució i l’ús de les 
boies al litoral de Begur.

• Guanyar espai per als banyistes, habilitant nous corredors de 
natació.

En aquest sentit, l’any 2011 hi havia habilitades al litoral begurenc 
un total de 404 boies; i aquest 2022 el nombre de boies ja s’ha re-
duït fins a les 315, el que representa una reducció de prop del 20%. 

El Ple de l’Ajuntament va donar llum verda al nou Pla de Preven-
ció d’Incendis Forestals del municipi de Begur elaborat per la Di-
putació de Girona, que conté les mesures operatives i administra-
tives i els equips de les infraestructures a crear per a defensar-se 
dels incendis forestals i disminuir-ne el risc.
El pla, amb una inversió total de 94.020,92€, és previst que co-
menci a executar-se un cop el Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural en doni el vistiplau definitiu. Així, 
un cop sigui aprovat per la Generalitat de Catalunya el consistori 
disposarà d’un termini de quatre anys per a executar les diferents 
actuacions previstes.

Es duplica la superfície de bany per als banyistes

L’any 2010 l’Ajuntament va impulsar la creació de tres carrils de 
natació: Cala Moreta – Sa Riera, Aiguafreda – Ses Vaques i Sa Tu-
na-s’Eixugador. I aquesta política, que ha continuat augmentat fins 
a l’actualitat, ha permès duplicar progressivament la superfície de 
bany per als banyistes en només una dècada: passant dels 131.637 
m2 de superfície de bany l’any 2011 als 205.916 m2 aquest 2022.

Les platges i cales de Begur no superen mai l’ocupació terrestre 
màxima permesa

A nivell global l’ocupació de les platges urbanes al 2022 ha es-
tat d’un 13% i per les platges naturals el 2%. Cal recordar que 
l’ocupació permesa per les platges urbanes és de fins el 50% i les 
platges naturals el 10%.

Les platges i cales de Begur estan certificades amb la “Q” de qua-
litat turística

Begur ha incorporat enguany el segell “Q” de qualitat turística a 
la platja de Sa Tuna, que s’afegeix així a les platges i cales de Racó, 
Sa Riera i Aiguablava. En aquest sentit, al llarg dels darrers anys 
l’Ajuntament de Begur ha apostat per un nou model de gestió de 
platges que ha permès habilitar a totes les platges i cales del munici-
pi els serveis i recursos necessaris que garanteixin a veïns i veïnes 
i visitants una experiència qualitativa segura, singular i sostenible.

Generació de nous llocs de treball

D’altra banda, també cal destacar que les activitats que tenen lloc 
als serveis de les platges, tant serveis marítims com terrestres, te-
nen una repercussió en la creació de llocs de treball de tempora-
da d’estiu. En aquest sentit, l’any 2022 es van generar 169 llocs de 
treball en els serveis terrestres i nàutics, serveis de salvament i 
socorrisme, i serveis de neteja de platges.

Amb el suport de la Diputació de Girona.
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Begur segueix millorant any rere any 
les xifres de recollida selectiva

Formació per als nous hortolans dels 
horts comunitaris 

Xerrada “Estil de vida  
residu zero” 

Des de la implantació a Begur del nou sistema de recollida de resi-
dus porta a porta per a particulars -l’any 2017- i des de l’habilitació 
d’accessos restringits a les àrees d’emergència -l’any 2020- les xi-
fres de recollida selectiva al municipi han augmentat exponen-
cialment any rere any.
Així, l’any 2016, abans de la implantació del porta a porta, la xi-
fra de recollida selectiva al municipi se situava en el 34,12%. Cal 
recordar que el 2016 hi havia implementat un sistema basat en 
contenidors per a usuaris domèstics i porta a porta per als grans 
productors (hotels, restaurants, bars, càmpings…).
L’any 2017, amb l’inici del nou sistema de recollida de residus porta 
a porta per a particulars les xifres de recollida selectiva ja es van 
situar en el 53,25%; i l’any següent (2018), amb l’ampliació del sis-
tema porta a porta i la racionalització de les àrees d’aportació, la 
recollida selectiva va augmentar fins al 58,81%.
L’any 2019 la recollida selectiva ja es va situar en el 65,15%; i el 2020, 
amb la instal·lació del control d’accés a les àrees d’emergència, les 
xifres van augmentar sensiblement fins al 67,42%. 
I finalment, l’any 2021, Begur va aconseguir situar la xifra de re-
collida selectiva en un 71,53%. Tot un èxit, ja que són unes xifres 
molt superiors a la mitjana de Catalunya, situada 25 punts per 
sota, i se superen amb escreix els nivells de recollida selectiva es-
tablerts per la Unió Europea per l’any 2035.

Durant els mesos d’octubre i novembre es va dur a terme una 
formació teòrica i pràctica per als nous hortolans del projecte dels 
horts comunitaris Es Sot. Durant les sessions, un total de quatre, es 
van tractar diferents qüestions com els principis de l’agricultura 
ecològica, el disseny de l’hort, la rotació de cultius, les característi-
ques del sòl, la fertilització i compostatge, les eines, cultius, sembra 
i trasplantament, el manteniment de l’hort, els sistemes de reg, la 
llavor i el planter, el control biològic de plagues i malalties, els ex-
tractes vegetals, o la fauna útil i la biodiversitat.

El passat 18 de novembre es va realitzar la xerrada “Estil de vida 
residu zero” a l’Espai Mas d’en Pinc, a càrrec de la doctora Esther 
Peñarrubia. Es tracta d’una iniciativa organitzada per Costa Brava 
Boats, oberta al públic i a les activitats del municipi, i on hi van 
participar una vintena de persones. L’objectiu principal de la xe-
rrada era informar sobre les estratègies de la Cultura Residu Zero 
per a portar un estil de vida més sostenible, prevenint i reduint al 
mínim els residus mentre estalviem temps i diners.

Amb el suport de la Diputació de Girona.
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El 19 de novembre el Local Polivalent d’Esclanyà va acollir la pri-
mera edició del Mercat d’Intercanvi Tèxtil, una nova iniciativa im-
pulsada per l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament en el marc de 
la commemoració de la Setmana Europea de Prevenció de Residus.

I el projecte va resultar tot un èxit organitzatiu i de convocatòria, 
amb l’assistència de prop d’una vintena de persones. El Mercat 
d’Intercanvi Tèxtil era un espai obert a la ciutadania on els assis-
tents van poder desfer-se de la roba que ja no s’utilitza i intercan-
viar-la per altra que està en bon estat. 

La campanya de recollida de joguines reutilitzades resulta tot un èxit
Durant el mes de desembre va cloure una nova edició de la 
campanya de recollida de joguines reutilitzades impulsada per 
l’Ajuntament amb la col·laboració de Càritas i les àrees de Medi 
Ambient i Serveis Socials del consistori en el marc de la Setmana 
Europea de Prevenció de Residus. I ho va fer amb un gran èxit de 
participació que va permetre oferir joguines a persones necessita-
des o amb risc d’exclusió social durant l’època nadalenca.

Mentrestant, fins al mes de gener es va mantenir activa la cam-
panya “Recicla el teu mòbil i salva vides”, impulsada per la Funda-
ció Mona amb la col·laboració del consistori. Aquest projecte tenia 
com a objectiu recollir telèfons mòbils en desús pel seu reciclatge.  
Mentrestant, fins al mes de gener es va mantenir activa la cam-
panya “Recicla el teu mòbil i salva vides”, impulsada per la Funda-
ció Mona amb la col·laboració del consistori. Aquest projecte tenia 
com a objectiu recollir telèfons mòbils en desús pel seu reciclatge. 
Durant la campanya es van recuperar un total de 103 dispositius.

El Mercat d’Intercanvi Tèxtil de 
Begur debuta amb un èxit de 

convocatòria

Com he de sol·licitar les comunicacions 
de crema a l’Ajuntament?

Des de l’11 de gener les comunicacions de crema per a fer foc en 
els terrenys forestals s’han de comunicar al consistori a través 
d’alguna de les següents dues vies:

• Telemàticament: a través del web https://ovt.gencat.cat/

• Presencialment: de dilluns a divendres, de 09 a 13 h, a l’Àrea de 
Medi Ambient.

Les comunicacions de crema per a fer foc les poden sol·licitar les pe-
tites explotacions agrícoles, ramaders i silvícoles per a poder cremar 
els residus vegetals que es generin a l’entorn agrari i silvícola.

Amb el suport de la Diputació de Girona.

PLATGES I MEDI AMBIENT
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Sigues curiós

A Esclanyà hi podem trobar diferents forns de calç. Es tracta 
de forns tradicionals d’abans de la introducció de la mecanització 
del sistema de la cuita de  calç. 

La calç fabricada en aquests forns era sobretot per a la construc-
ció. Abans de la generalització de l’ús del ciment s’utilitzava com 
a morter, barrejada amb sorra i aigua. Amb la calç barrejada amb 
guix s’emblanquinava les façanes. Hi aportava impermeabilitat, 
fermesa, protecció i, alhora, era un aïllament tèrmic. També era 
utilitzada per pintar les parets interiors de les cases. Així mateix, 
en l’agricultura la calç barrejada amb sulfat de coure s’utilitzava 

 BEGUR ACTIU 

per evitar fongs, insectes o formigues d’alguns cultius. En el món 
rural, a més, era utilitzada com a desinfectant i per netejar els es-
tables i corrals. Gràcies a la seva característica neutralitzadora de 
l’acidesa s’havia utilitzat per depurar les aigües brutes. Aquest pro-
cés tradicional de la cuita de calç podia durar diferents dies. 

La instal·lació està formada per dos elements: una construcció en 
forma de galeria en volta (5x4m) i la caldera, situada al fons de la 
galeria (avui tapiada). És per on s’alimentava de llenya el forn i des 
d’on s’extreia la fornada de calç un cop cuita, alhora que també 
servia d’aixopluc als jornalers. Les pedres calcàries per fer la calç 
hem de pensar que eren recollides per l’entorn proper igual que la 
llenya. De fet, encara trobem les restes d’aquests antics forns en 
zones boscoses al marge de camps agrícoles. En un petit recorre-
gut de pocs quilòmetres en podem trobar quatre, dos dins el terme 
d’Esclanyà i dos més ja dins el terme municipal de Regencós, tot i 
que el seu estat ruïnós en fa difícil la identificació. Documental-
ment, a l’arxiu no trobem informació sobre aquesta activitat fins 
als anys 20 del s. XX, quan segurament ja feia anys que funcionava. 
A la zona d’Esclanyà, però, hi ha constància de més forns de rajols 
que de calç. 

Per acabar, per a més informació sobre la calç es pot consultar el 
llibre de Jaume Badias Matas “Qui fa calç va descalç. L’elaboració 
tradicional de la calç a les Gavarres” que es troba en format digital 
al web del Consorci de les Gavarres. 

Arxiu Municipal de Begur

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

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

Amb el suport de la Diputació de Girona.
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El Cinema Casino Espai Cultural tanca el 2022 consolidat  
com un dels referents cinematogràfics al territori

El Cinema Casino Espai Cultural de Begur va tancar l’any 2022 
amb un estat de forma òptim i en un moment d’auge i creixement 
continuat després de dos cursos, els darrers, marcats i condicio-
nats per la pandèmia. I és que el curs passat, per exemple, la sala ja 

va aconseguir recuperar un 90%, aproximadament, de l’assistència 
de públic que hi havia en aquest espai l’any 2019, tot just abans de 
l’impacte de la Covid-19.

I tot, gràcies a l’aposta que s’ha fet des de la Regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament i des de tot el personal de l’àrea al llarg dels darrers 
quatre anys per a situar el Cinema Casino Espai Cultural com una 
de les sales cinematogràfiques i culturals de referència al nostre 
territori. Una política que ja està donant els seus resultats i que ja 
va anar acompanyada al llarg de  2022 de diferents millores i no-
vetats que van resultar tot un èxit d’implementació.

Entre elles, per exemple, la projecció a Begur de grans estrenes 
cinematogràfiques i l’aposta per un cinema de més qualitat amb 
l’arribada de Rambla de l’Art com a nova empresa gestora de la 
contractació de les projeccions; l’adhesió del Cinema Casino Es-
pai Cultural al Cicle Gaudí; la millora i ampliació de l’oferta de 
pel·lícules; la projecció de pel·lícules en versió original i doblades al 
català; o la compra telemàtica d’entrades.

Concurs de Pessebres i Concurs de Postals de Nadal 2022

Durant el passat mes de desembre es van donar a conèixer els 
guanyadors i guanyadores del Concurs de Pessebres i el Concurs 
de Postals de Nadal organitzats per l’Ajuntament de Begur.

Concurs de Pessebres Begur-Esclanyà

En la categoria d’infants entre els 6 i 8 anys els alumnes premiats 
van ser:

Amb el suport de la Diputació de Girona.

• El més original: pessebre d’Ivet i Anna Comas Nieto-Márquez.

• El més original: pessebre de Marçal i Alguer Taberner Torres.

• El més perfeccionista: pessebre de Marc Cufinyà Hereu i Aina 
Cufinyà Carmen.

En la categoria d’infants entre els 9 i 12 anys els alumnes premiats 
van ser:

• Accèssit més tradicional: pessebre de Clara Geli Rodríguez, 
Laia Bel Perpinyà, i Afra Martí Rubirola.

• Premi al més tradicional: pessebre de Pau Davant Guillem, 
Lola Celis López, Alba Morillas Fernández i Maria Martín Ro-
dríguez.

• Accèssit més original: pessebre de Clàudia Jardí Portabella i 
Laia Ferrer Tardío.

• Premi al més original: pessebre de Max Reixach Martí, Anna 
Santamaria Casanovas i Nil Vallés.

• Premi al més perfeccionista: pessebre de May Font Jané i Ona 
Segalés Aroca.

Concurs de Postals de Nadal

Els premis van ser per a Martí López Clavell (alumne de 3r de pri-
mària de l’Escola Doctor Arruga) i Charlotte Bercovici (alumna de 
3r de primària de l’Escola Olivar Vell).
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Begur, Figueres i Palafrugell 
convoquen una nova edició 

dels Premis d’Educació 
de la Fundació Pallach

“Au revoir la bonheur”, gran guanyadora del 8è Festival Internacional 
de Cinema de Begur Costa Brava

La Fundació Pallach convoca els Premis d’educació Josep Pallach 
2022-2023 amb la col·laboració dels municipis de Begur, Figueres 
i Palafrugell. Sota la denominació genèrica de premis d’educació 
Josep Pallach, hi ha tres premis de característiques diferents:

 VIII Premi Josep Pallach de creació artística juvenil, organitzat 
per l’Ajuntament de Begur.

 VIII Premi Josep Pallach d’articles periodístics sobre transver-
salitat educativa. 

 XVIII Premi Josep Pallach d’Experiències Educatives. 

Les bases dels Premis Josep Pallach es podran trobar al web begur.cat

Del 7 al 12 d’octubre es va celebrar la 8a edició del Festival In-
ternacional de Cinema de Begur Costa Brava, que va coronar la 
pel·lícula canadenca de Ken Scott “Au revoir la bonheur com a 
vencedora del Corall d’or a la millor pel·lícula. 

Una de les novetats més destacades de l’esdeveniment va ser la 
jornada dedicada al cinema dirigit per dones. A més, també es va 
retre homenatge a Carmen Machi i Carme Elías i Begur va tenir 
protagonisme a la pantalla de cinema amb la projecció de fins a 
quatre sessions de continguts rodades a la vila. 

Amb el suport de la Diputació de Girona.
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A punt de veure la llum el nou  
Centre d’Interpretació d’Indians

El projecte d’habilitació del nou Centre d’Interpretació dels In-
dians de Catalunya a Begur serà una realitat aquest 2023. La ini-
ciativa està impulsada per l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament, qui 
lidera el pla amb l’objectiu de realçar el llegat indià que té Begur 
i situar el nostre poble com a capital dels indians de Catalunya.

La inauguració de l’equipament està prevista pel cap de setmana 
del 3 i 4 de febrer i aquest nou espai museístic ocuparà tres de les 
quatre actuals sales que conformen les Escoles Velles Centre Cul-
tural i serà el punt de referència del llegat indià a Begur. En aquest 
sentit, es mantindrà una sala per a exposicions temporals -que 
passarà a anomenar-se sala BacanArt-; i cal recordar que aquest 

edifici també acull la seu estable de la Xarxa de Municipis Indians 
de Catalunya i l’Arxiu Municipal, que compta amb valuosa infor-
mació i documentació del llegat indià.

Aquest nou Centre d’Interpretació dels Indians de Catalunya a Be-
gur comptarà amb espais digitals, interactius i amb sonorització. 
Així, el Centre d’Interpretació dels Indians de Catalunya a Begur 
pretén ser un espai atractiu per a qualsevol públic, persones de 
totes les edats, escolars, i tanmateix, funcionar com a reclam per 
al turisme local o forà.

Amb el suport de la Diputació de Girona.
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Gaudim de valent amb la Festa 
Major de Santa Reparada

Durant el mes de setembre va tenir lloc la Festa Major de Santa Re-
parada. Durant quatre dies els veïns i veïnes van poder gaudir de més 
d’una vintena d’activitats lúdiques i culturals en una festivitat molt 
arrelada al poble i que any rere any suma més adeptes.

Entre les activitats hi havia sessions de cinema; l’actuació de las Cuba-
nitas de Begur; una cercavila amb Bakanards Begur, amb els Capgros-
sos, i les Cubanitas; una botifarrada popular; una audició de sardanes 
amb la Cobla Baix Empordà; la Nit Jove; l’ofici solemne cantat per la 
Coral de Begur; un vermut musical; un concert amb la Cobla Orques-
tra Costa Brava; el Ball de Festa Major amb la Cobla Orquestra Costa 
Brava; un taller de manualitats organitzat per XIKS Begur; l’actuació 
del Mag Frank Magis; o una fira d’atraccions al parc de l’Arbreda.

Pilar Francès presenta el llibre  
“Tot passa dues vegades”

El 19 de novembre la Sala de Plens de l’Ajuntament va acollir la pre-
sentació del llibre “Tot passa dues vegades”, escrit per la guixolenca 
Pilar Francès, publicat per Brau Edicions, i la novel·la guanyadora 
de la cinquena edició del Premi Empordà de Novel·la.

Amb el suport de la Diputació de Girona.

Fira de la Castanyera  
i Festa de la Castanyada 

Begur i Esclanyà van celebrar una nova edició de la Castanyada. I 
ho van fer amb múltiples propostes lúdiques i culturals impulsades 
per la Regidoria de Promoció Econòmica i Turisme de l’Ajuntament 
i la Comissió de Festes d’Esclanyà.

La Fira de la Castanyera de Begur i de la Festa de la Castanyada 
d’Esclanyà van oferir als veïns i veïnes i visitants més activitats 
que mai i la resposta per part de tots els assistents no va poder ser 
millor. Així, entre les propostes que es van celebrar hi havia el 
Concurs de Cartells de la Fira de la Castanyera de Begur i de la Fes-
ta de la Castanyada d’Esclanyà 2023, que va proclamar a Marwa 
El Gaddouch i Meritxell Verpelis Geli com a guanyadores.
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Les seccions de futbol i bàsquet de la 
FEB presenten els seus equips per a 

la nova temporada

L’Ajuntament reconeix els èxits 
esportius del Club Arquers Esclanyà

El 14 d’octubre la Sala de Plens de l’Ajuntament va acollir un acte 
de reconeixement al Club Arquers Esclanyà, una de les entitats es-
portives de referència del municipi. Durant l’esdeveniment -que va 
comptar amb la presència d’una trentena de persones, entre amics i 
familiars dels esportistes del club- el consistori va voler reconèixer 
als nou joves arquers i arqueres del Club Arquers Esclanyà per la 
seva participació en les competicions de la temporada 2021-2022.

La Fundació Esportiva Begur va celebrar la tradicional presen-
tació dels seus equips de les seccions de futbol i bàsquet per a la 
nova temporada 2022/2023. La secció de bàsquet està formada 
per sis equips base i 66 jugadors i jugadores. A més, l’AE Begur 
compta amb tres equips -dos sèniors masculins i un de femení- 
integrats per 40 esportistes. I la secció de futbol està formada 
per 13 equips base i 171 jugadors i jugadores. A més, el Begur CF 
compta amb un equip sènior masculí integrat per 24 futbolistes. 

Amb el suport de la Diputació de Girona.

Segona jornada del Cros Escolar 
Comarcal del Baix Empordà

Durant el mes de novembre Begur va acollir la segona jornada del 
Cros Escolar Comarcal 2022-2023; un circuit atlètic per a infants 
organitzat pel Consell Esportiu del Baix Empordà en col·laboració 
amb l’Ajuntament i la Fundació Esportiva Begur. A la jornada hi 
van prendre part infants en les categories juvenil, cadet, infantil, 
aleví, benjamí, prebenjamí i escoleta. En el cas de Begur, a més, al 
cros hi van participar un total de 48 joves i infants begurencs en 
les diferents categories.

La Setmana Catalana de l’Esport  
fa parada a Begur

La Unió de Federacions Esportives de Catalunya va organitzar a 
finals del mes d’octubre la segona edició de la Setmana Catalana de 
l’Esport. I una de les federacions que integra la UFEC, la Federació 
Catalana de Curses d’Orientació, va escollir Begur com una de les 
seus on desenvolupar una de les proves; en concret, la segona jor-
nada de les Curses d’Orientació. A la cita hi van participar espor-
tistes catalans i internacionals provinents de països com Polònia, 
Bèlgica, Àustria, Noruega, Suècia, Irlanda i Regne Unit.
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Èxit de participació en la sortida 
per a gaudir de l’espectacle “Nada es 

imposible” del Mago Pop

Èxit de participació en la sessió “La 
respiració cardíaca i els seus efectes 

beneficiosos en la salut”

La pluja no atura a Begur  
als amants de les escúters

Begur se suma  
al 25N

El 30 de novembre un total de 56 veïns i veïnes van poder gaudir 
en directe al Teatre Victòria de Barcelona de l’aclamat espectacle 
“Nada es imposible” del famós i reconegut Mago Pop. L’activitat or-
ganitzada per l’Ajuntament va ser tot un èxit de convocatòria i es 
tractava de la primera sortida cultural que el consistori organitza-
va després de la pandèmia.

Durant el mes d’octubre Begur es va convertir durant un dia en 
la capital catalana del moviment d’escúters. I és que el municipi va 
acollir la cinquena edició de l’Aplec Scooterista de Begur, un esde-
veniment impulsat per l’Scooter Club Begur i que tornava a casa 
nostra després de dos anys d’aturada a causa de la pandèmia. La 
trobada va consistir en una exposició d’escúters i una ruta amb 
escúters per l’Empordà.

L’Ajuntament es va sumar el 25 de novembre a la commemoració 
del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència Envers les 
Dones. La Regidoria de la Dona va convocar una concentració po-
pular oberta a tots els veïns i veïnes i entitats del municipi. Durant 
l’acte es va llegir un manifest institucional i es van escriure missat-
ges en llaços de color lila que es van penjar a la tanca de l’edifici de 
l’Ajuntament. En paral·lel, el Castell de Begur i la torre d’Esclanyà 
també es van il·luminar de color lila, i la Fundació Esportiva Begur 
va fer la lectura d’un manifest.

El 18 de gener el Casal de la Gent Gran va acollir la conferència 
“La respiració cardíaca i els seus efectes beneficiosos en la salut”, 
a càrrec del doctor Joan de Quadras. A la trobada hi van assistir 
més d’una quarantena de persones, en el que va ser tot un èxit 
d’assistència. La sessió estava organitzada per la Regidoria de Gent 
Gran de l’Ajuntament i l’Associació Uniting People i va servir com 
a sessió informativa i preparativa per al taller de respiració car-
díaca adreçat a les persones majors de 60 anys que es durà a terme 
pròximament al Casal de la Gent Gran.

Amb el suport de la Diputació de Girona.
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Begur celebra el Dia Internacional 
de la Gent Gran

L’Ajuntament presenta el 
“Passaport Edunauta” 2022-2023 

L’1 d’octubre es va commemorar el Dia Internacional de la Gent 
Gran i l’Ajuntament es va voler sumar a la celebració d’aquesta 
diada organitzant diferents propostes adreçades a les persones de 
més edat de la vila. L’activitat es va concentrar al Casal de la Gent 
Gran de Begur i va consistir en un berenar i una festa diumenge 
a la tarda, cortesia de la Regidoria de Gent Gran de l’Ajuntament.

Els 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” 2022-2023, un document on els infants podran regis-
trar al llarg d’aquest curs tot el que aprenguin explorant i gaudint 
de les activitats educatives que ofereix el seu entorn. Cal recordar 
que aquest projecte -iniciat al municipi l’any 2021- forma part del 
Pla Estratègic d’Educació 360, està liderat per l’Àrea d’Educació del 
consistori i compta amb la participació activa tant de les escoles, 
com de les entitats locals i tots els agents educatius de la vila.

Amb el suport de la Diputació de Girona.

Begur i Esclanyà es bolquen 
novament amb el Gran Recapte

Del 25 al 26 de novembre els veïns i veïnes van aportar 1.227,95 
quilos d’aliments com a part del Gran Recapte d’Aliments 2022, or-
ganitzat pel Banc d’Aliments de Catalunya i que va comptar amb la 
coordinació  de Càritas Begur i amb el suport de l’Ajuntament. Les 
prop de dues tones d’aliments que es van recaptar van ser possibles 
gràcies als 19 voluntaris i voluntàries que enguany van col·laborar 
en la recollida del menjar en els diferents punts habilitats arreu de 
Begur i Esclanyà.

Xerrada sobre seguretat digital a 
càrrec dels Mossos d’Esquadra

La Regidoria de Noves Tecnologies va organitzar a Begur i a Es-
clanyà dues xerrades informatives obertes i adreçades a tota la 
població amb l’objectiu de proporcionar als veïns i veïnes els prin-
cipals consells de prevenció a tenir en compte en matèria de se-
guretat digital i per a prevenir possibles estafes telemàtiques. Les 
xerrades estaven impartides per un membre titulat i especialitzat 
en matèria de ciberseguretat del cos de Mossos d’Esquadra. 
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La Fundació Hospital Sant Carles 
lliura les noves beques per al curs 

2022-2023

Begur i Esclanyà recapten  
4.511,33€ per La Marató de TV3

Durant el mes de novembre es va formalitzar l’adjudicació de la 
nova convocatòria de subvencions per a la realització d’estudis pos-
tobligatoris dirigides al col·lectiu de joves de Begur i Esclanyà, impul-
sada per la Fundació Hospital Sant Carles de Begur. En total, en se-
ran beneficiaris quatre joves del municipi: Oriol Morcillo Rodríguez, 
Estela Jabalera Romero, Laia Iruela Massa i Ainhoa García Estudillo.

Begur i Esclanyà i els seus veïns i veïnes s’han bolcat en la ce-
lebració de la nova edició de La Marató de TV3. Així, un cop fi-
nalitzades totes les activitats solidàries el municipi ha aconseguit 
recaptar un total de 4.511,33€ que aniran destinats íntegrament a 
la investigació i la recerca mèdica de la salut cardiovascular.

Així, enguany s’ha aconseguit superar la xifra de recaptació as-
solida els darrers dos anys (3.865,34€ l’any 2021 i 2.210,85€ l’any 
2020) i s’han assolit unes xifres similars a les d’abans de la pan-
dèmia: 2.869,06€ (2016), 4.899,73€ (2018) i 5.330,62€ (2019). Aquest 
nou èxit solidari ha estat possible gràcies a la participació activa de 
la població en les diverses activitats nadalenques, lúdiques, cultu-
rals i de lleure que el consistori i el teixit associatiu han organitzat 
a Begur i a Esclanyà al llarg de les darreres setmanes. 

Amb el suport de la Diputació de Girona.

Queda inaugurat el nou Pump Track de Begur

Prop d’una cinquantena d’esportistes de diferents edats vinguts 
d’arreu del territori català van participar el 30 d’octubre a Begur 
en la segona prova de la Lliga Catalana de Pump Track 2022. La 
prova -impulsada per l’Ajuntament de Begur, l’Associació Espor-
tiva “A Tot i Amb Tot” (ATIAT) i la Federació Catalana de Ciclis-
me- va resultar tot un èxit organitzatiu i de convocatòria en una 
jornada molt especial per al nostre municipi.

I és que la competició va suposar la inauguració oficial del nou 
Pump Track de Begur, el nou equipament esportiu de primer ni-
vell impulsat per l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament a l’espai Mas 
d’en Pinc. En la segona prova de la Lliga Catalana de Pump Track 
2022 hi van prendre part una cinquantena d’esportistes mascul-
ins i femenins de diferents categories.
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Vivències: la lluita del suro per a taps d’ampolla

La plaça dedicada a Lluís Esteva i Cruañas

No puc deixar de pensar en la “salutació” que 
el meu pare va escriure i que es pogué posar 

en un mosaic molt curós, el qual es pot veure en 
una petita “zona verda” que hi ha al bell mig de 
l’entrada de Sa Riera i just a l’entrada del “Súper” 

Jodofi. Diu, la salutació:
No és put miratge,
ni res de faula.
Sa Riera és bell racó
de la nostra Costa Brava.
Benvingut i gaudeix-ne.

Tampoc es pot oblidar el que representava per a 
la gent de Begur la pesca per mitjà de les “teran-
yines”. Aquí, toca parlar, com a tema d’ocupació, 
del SURO. 
Els begurencs, situem-nos al que patia la majoria 
de la gent al llarg i durant  bona part del segle XX. 
Tots ells, poques excepcions, estaven immersos en 
un estat de pobresa endèmica. Els jornals de feina 
eren un fet molt puntual, i de molt poques jorna-
des setmanals. Només es podien exceptuar els qui 

gaudien de poder treballar a Can Forgas. Per als 
begurencs, se’l coneixia pel popular a “Can Ma-
tilde”, que era l’esposa i mestressa de qui dirigia 
l’empresa. En Salvador, marit i cap, era un mestre 
que procedia de La Selva de Mar, que donà nom 
més tard al popular Port de la Selva. D’allà vin-
gueren els meus avantpassats materns. La família 
d’en Pere “Selvatà”, el meu avi.
Insistim, els qui podien treballar a “Can Matilde” 
eren uns privilegiats. Crec que aquesta fàbrica 
donava ocupació a unes 600 persones. No cal dir, 
que hi treballava gent no solament de Begur. N’hi 
havia que venien amb bicicleta. Gent dels pobles 
de l’entorn. La fabricació de taps de suro era la 
seva activitat. Però, hi havia un fet important 
que cal ressaltar. La majoria dels taps presenta-
ven estries que calia fer-hi un “cap net”. Moltes 
famílies del poble tenien a casa seva una taula 
preparada per deixar el tap sense cap deficiència 
d’incrustacions.
També, els homes begurencs tenien una feina 
molt específica: el cultiu de vinyes o d’olivars. 

Eren, amb poques excepcions, terrenys a les pla-
nes de Fornells o als voltants del poble. Per assen-
yalar noms, entorn de la carretera a “Esclanyà” o 
bé cap a Sant Geli o seguint fins el Cap de Begur. 
I una curiositat. Totes les propietats de temps te-
nien sempre la mateixa extensió: una hectàrea. 
Com que no existia el Sistema Mètric Decimal, 
la mesura emprada era la “vessana”. Crec que 
l’hectàrea tenia unes 2’5 vessanes. Eren els obse-
quis de l’Ajuntament a les famílies del poble.
Era l’època de la gran esplendor de Can Matilde. 
No es comptava que podria sortir cap competidor. 
La irrupció dels taps de plàstic fou el principi de 
la crisi de Can Forgas i del seu tancament. El suro 
deixà de tenir valor davant aquell insòlit element. 
La qualitat lluità amb el preu. No cal dir qui guan-
yaren: el preu, el plàstic i la desocupació familiar. 
Temps de pobresa i de buscar feina, i viure, fora 
de Begur. Fins la vinguda d’un desconegut: el tu-
risme.

 Joan Pi Ventós

Ponç Feliu

Dedicar un espai públic de la població a una 
persona mereixedora, sempre ha represen-

tat un reconeixement per l’ésser ofrenat, avalant 
la demostració de l’homenatjat per la generositat 
demostrada vers els seus mèrits confirmats. Els 
mèrits d’altruisme d’una persona a la qual va 
dedicada aquella porció d’espai públic, queden 
demostrats de la forma més ciutadana, amb una 
actuació com la que podem exposar.
Lluís Esteva i Cruañas, arribà a Begur l’octubre 
de l’any 1934 per fer-se càrrec de l’escola nacio-
nal, patint un lapsus entre els dos períodes que 
va dedicar la seva professió d’ensenyament a la 
nostra l’escola, a conseqüència de la guerra civil 
del 1936. En realitzar la segona etapa, va coincidir 
novament amb el mateix alcalde que governava 
l’any 1934 - Ramon Ponsatí Basart-. Tal com suc-
ceïa anteriorment, aquell alcalde oportunament 
donava preferència a l’escola del patronat Pi i Ra-
lló, ubicat a l’edifici del Casino Vell, argumentant 
alguna de les seves oportunes argúcies personals. 
Aquesta nova trobada estava lliure del suport 
que el Casino Vell necessitava per subsistir, ja que 
aquest centre havia quedat fora de servei en un 
estat incert o de penombra i sense suport econò-
mic. La nova situació no va sorprendre el nostre 
mestre, tot al contrari, va alertar-lo novament de 
les argúcies potinejades amb el sabor de sempre 
per l’antic alcalde, amb capacitat d’oferir “el gust 
grec”, a fi de confondre qualsevol persona - S’ha 
utilitzat el terme  “gust grec”, definint la manera 
molt especial de fer  sentir l’obra en un període 

determinat, tenint present que aquesta forma de 
presentar una curta època, denuncia la forma de 
plantejar aquella situació especial. 
Al passar del temps, les circumstàncies havien 
canviat totalment després de passar una guerra 
civil i haver traspassat algunes de les persones de 
l’anterior etapa. En aquest moment la població te-
nia com a alcalde, una persona jove,  amb diferèn-
cia a aquella dels anys 1934 i que volia ordenar-ho 
tot, segons els seus capricis. El nou alcalde, Carles 
Alsina, posant-hi la seva voluntat, va col·laborar 
segons la llei, complimentant majorment els 
anhels i desitjos dels deixebles, acompanyant i 
augmentant tots els afanys de la població, repre-
sentada en aquest cas pels ex alumnes d’aquella 
persona que ens havia deixat. La proposta que els  
simpatitzants vàrem demanar a l’Ajuntament, no 
va ser altre que fer públic l’afecte que existia entre 
aquell mestre que feia poc ens acabava de deixar, 
i els seus ex deixebles junt amb la població de Be-
gur enterament completa.        
Arribat a un punt molt alt, podríem parlar de 
l’oferiment que l’Ajuntament va proposar a la co-
missió d’alumnes per escollir les diferents ofertes 
que podien existir dins una proposta oficial expo-
sada pel mateix Ajuntament. Es tractava de dife-
rents llocs amb condicions per fer ús com a plaça 
pública, dedicada a aquella persona que s’ho me-
reixia sobradament. Va escollir-se un espai públic 
que havia sigut objecte d’algunes celebracions pú-
bliques; en aquest indret no vàrem fer altra cosa 
que procurar posar les coses al seu lloc. Aquest 

punt indicat per l’Ajuntament fou acceptat, agra-
int l’iterés que va presidir aquesta oferta.        
Any darrere any, el temps ha demostrat l’encert 
del seu escolliment, acció que podria donar mal-
entesos en sospitar voler igualar aquesta acció, a 
la que en el seu moment la població de Sant Fe-
liu de Guíxols va optar per dedicar-li també una 
plaça en similar ocasió. 
La plaça Lluís Esteva Cruañas està donant un 
continuat servei els dimecres setmanals com 
a acolliment per assumir la responsabilitat de 
plaça de mercat setmanalment. Aquesta plaça 
contribueix a col·laborar oferint-se a ser protago-
nista d’excepció, quan se li ha demanat un paper 
rellevant, com la diada de la festa de Sant Pere 
d’engany, on va contribuir amb un paper insig-
ne; igualment s’ha repetit per la festa de Santa 
Reparada.  Aquest lloc va oferir un adequat es-
pai per acollir còmodament el públic expectant, 
amb tota la part artística, i junt amb la gran or-
questra La Principal de la Bisbal; aquesta ocasió 
per l’orquestra Costa Brava i els seus acompan-
yaments. Un altre encert molt oportú celebrat i 
aplaudit per tothom.
En moments reposats, farem balanç de la joia que 
ha suposat la dedicació d’aquesta plaça a una per-
sona que va demostrar l’afecte que sentia a la po-
blació de Begur, hi ha la seva gent. 
El sr. Lluís va rebre un lloc molt digne, especial-
ment adequat per una gran persona. 

Amb el suport de la Diputació de Girona.
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No sé si quan surti a la llum aquest article d’es Pe-
drís ja estarem en plena tardor o ja a l’hivern. 

Sí que desitgem, sobretot els que gaudim d’una edat 
avançada, que s’hagin acabat aquells llargs dies de 
calor sufocant que no es podia suportar i les nits 
llarguíssimes sense dormir. Esperem amb deliri 
que arribin les pluges tan desitjades, en cas contrari 
passarem un mal hivern. Malgrat tot, podem  estar 
contents que estem vivint a la costa, ja que els de les 
ciutats i pobles del centre i del sud de la península 
van passar-ho molt pitjor, amb ventades, inunda-
cions, pedregades, focs, desgràcies en famílies que 
han perdut el seu habitatge i alguna mort a lamen-
tar. Per no anar més lluny, el que va passar a  La Bis-
bal d’Empordà. En  aquesta ciutat entre la pedregada 
i la sobtada mort de Joan Solà,  presumpte fill del Rei 
Joan Carles I, correran molts rius de tinta. El conegut 
com el “Monarca de La Bisbal”, pocs dies després de 
la seva mort, havia de protagonitzar el capítol a Tele-
cinco “Quién es mi padre?”.
Esperem que l’hivern sigui mica més animat que 
els passats de la pandèmia. Segons el padró mu-
nicipal ha augmentat el nombre d’habitants que 
han decidit viure entre nosaltres, això fa que els 
carrers i places es vegin més concorreguts i ani-
mats. De moment tot l’octubre l’hem passat amb 
temperatures estiuenques, en diuen “veroño”. Aca-

bem de passar també el pont llarg de Tot Sants, amb 
gairebé tant d’èxit de públic que el mes d’agost i mai 
vist en aquesta època de l’any. Esperem que l’hivern 
sigui més benèvol malgrat les males notícies que ens 
anuncien els mitjans de comunicació.  
M’he assabentat, que a Calonge han obert set lli-
breries noves. Aquesta  població, juntament amb 
L’Escala, han obtingut el premi  als millors pobles de 
l’any en la categoria de Cultura. Begur no té els ha-
bitants d’aquests pobles, segons el padró actual som 
4.355 habitants, però hi ha moltes altres famílies que 
no estan empadronades i viuen al poble. Hem de 
procurar que el bagatge cultural vagi en augment. 
Els estius ens visiten milers de persones que també 
llegeixen mentre gaudeixen de les vacances. Si volem 
comprar un llibre hem d’esperar el dia de Sant Jordi 
a la parada de la plaça o bé encarregar-lo a la botiga 
Ribera. En cas contrari hem de desplaçar-nos a altres 
pobles. Sembla ser, doncs, i segons l’últim número d’Es 
Pedrís Llarg, que l’Ajuntament ja ha posat en marxa 
una nova Àrea Cultural a Begur i Esclanyà. No hi ha 
ningú que s’atreveixi a posar una llibreria?
Al fer un repàs de l’últim número de la revista 
esmentada, he llegit un molt bon escrit de l’Arxiu 
Municipal que parla de les torres de Begur en peu 
i d’altres més o menys visibles. Les anomena totes 
menys la  del Mas Mauri de Vall, encara molta  part 

existent, avui l’Era de Can Mariano on els pagesos hi 
anaven a batre les seves collites. Abans que el meu 
avi escapcés la torre, fou una de les més altes del po-
ble com es pot apreciar a moltes fotografies antigues. 
En aquells anys passats, era molt difícil aconseguir 
pedra per a la construcció. L’avi  va derrocar-ne una 
part i va aprofitar la pedra per fer uns forns de calç, 
ja que aquest material l’havien de portar d’altres po-
bles llunyans. No hi havia ciment ni portland, tot 
es feia a base de calç i sorra. Una vegada enllestits 
els forns amb un gran dipòsit d’aigua, l’Ajuntament 
no va donar-li permís per fer-los funcionar, ja que 
consideraren que contaminaria l’ambient dels veïns. 
Aquesta escapçada torre, avui és un habitatge de 
“L’Hostalet de Begur” i està molt ben conservada. 
L’avi no va ser l’únic que va aprofitar la pedra d’una 
part de la torre, ja que els “americanos” que van arri-
bar enriquits de Cuba en van derrocar dues per a la 
construcció del Casino Vell. Vagi per endavant que 
no és una crítica, només un aclariment.
Cal felicitar a la regidora i a tot l’Ajuntament en 
ple, per l’esforç que han fet per retornar totes les 
festes i esdeveniments musicals i culturals que es 
celebraven abans de la pandèmia.
Desitjo unes bones festes nadalenques i un mi-
llor any nou 2023 a totes les amigues , amics  i a 
tothom en general.

Durant molts anys el pare va escriure en 
aquesta publicació i em consta que eren 

molts els qui seguien amb il·lusió els seus articles. 
Hi ha unes quantes persones que em diuen que els 
agradaria que jo també hi escrivís; és de suposar 
que creuen que he heretat alguna de les  habili-
tats literàries que tenia ell. Després de fer alguns 
raonaments, avui m’he decidit a “agafar la ploma” 
(l’ordinador).
Vull escriure sobre Begur. Crec que és el que cal 
fer en una revista de caràcter municipal. És pro-
bable que, de tant en tant, haguem de sortir una 
mica del nostre entorn de costum; el món és molt 
gran i tot està relacionat, diuen; però, intentarem 
tornar a casa aviat.   
Sempre m’havia fet rumiar que molts articulistes, 
dels diaris, per exemple, fossin capaços d’escriure 
un o més articles cada dia; fins que un d’ells vaig 
sentir que deia: “Amb la quantitat de coses que 
passen al món, a diari, només faltaria que no tro-
béssim temes”. Deu tenir raó, vaig pensar; i, a més, 
“El Pedrís...” surt cada tres mesos: molt serà que no 
trobi res.
Amb en Joan Ponsatí sovint parlem de música. Fa 
poc ens vam cantar junts unes cançons. Ell canta 
molt bé, però jo no tant; total que el resultat, per 
culpa meva, era força deficient, per no dir força 
dolent, i em sentia culpable. Ell, per consolar-me, 

em digué “no et preocupis, conec un professor de 
musica que sempre diu que mai cap músic, per ma-
lament que ho faci, ha  matat mai a ningú”. Això 
em va animar: podríem dir el mateix d’un escrip-
tor. No?  
Un altre dia en Joan em va explicar una anècdota, 
que ell havia viscut. Com que la vaig trobar diver-
tida us l’explico.
Per situar-nos. Com tots sabeu, els anys seixanta 
van aparèixer un munt de conjunts musicals in-
tegrats, quasi sempre, per gent molt jove. Va ser 
l’època dels Beatles, dels Rolling Stones, etc. A Be-
gur teníem els Fènix, els Vampirs i algun més que 
ara no recordo. En Joan tocava en un d’aquests i 
també el seu germà Agustí(a.c.s.), en Joan Prune-
da, en Polo, el Xey i alguns altres, molt joves lla-
vors.
Un dia estaven tocant en un local públic i se’ls va 
acostar un senyor anglès, alt i prim, molt educat i 
ben vestit que volia parlar amb ells.
- Bona tarda -els hi diu-. Mirin, d’aquí un mes faig 
una festa al jardí de casa i m’agradaria molt que 
vostès vinguessin a fer la música. Si accepten, si 
us plau, tinguin en compte que tots els convidats, 
amics meus, seran anglesos; per tant, seria mot 
convenient que cantessin en anglès.
- Sí, sí, com vostè vulgui -digueren en Joan i com-
panyia-. Cap problema.

En aquella època quasi ningú sabia anglès; però 
ells havien acceptat el tracte i volien quedar bé. 
De manera que es van passar tot el mes que fal-
tava per la festa assajant les peces que cantarien 
escarrassant-se en pronunciar les lletres per obte-
nir un anglès que, no només es pogués entendre, si 
no que, a més, sonés d’una manera correcta.  
Arriba el dia de la festa. Un jardí preciós, piscina, 
uns convidats elegants, canapès, xampany, etc. 
Quan fou el moment començaren a tocar. Perfec-
te, semblava. Però, quan ja feia més de mitja hora 
que havien començat, se’ls acosta l’amfitrió, amb 
el seu aspecte i la seva elegància habitual i, amb la 
seva tonificada veu agradable i suau, els diu que li 
agradaria parlar amb ells.
- Senyors, ho estan fent molt bé, estem molt con-
tens amb la seva actuació i ens agrada molt que 
estiguin aquí amb nosaltres. Només els voldria 
demanar una cosa, els voldria demanar un favor: 
si no els sap greu, no voldria ofendre’ls, si us plau, 
no podrien tocar alguna cosa que no fos sempre 
en català?

Adeu-siau. Fins aviat.

Santa Reparada, temporada acabada

El meu poble

Marià Frigola

Josep Maria Carreras

Amb el suport de la Diputació de Girona.



28

Festa de la Mare de Déu del Carme

Escric aquestes quatre ratlles, sense saber quan sortiran a la 
llum, pocs dies després d’haver-se celebrat la festa de la Mare de 

Déu del Carme a Sa Tuna, en un assolellat i calmat dissabte, 16 de 
juliol de 2022. Des que vaig iniciar la meva participació col·laborant 
en l’organització d’aquesta diada, fora l’any 2016, i llavors en nom 
del Club Nàutic Sa Riera, us puc ben assegurar que com la d’avui, 
cap n’ha estat de tan brillant. I penso que això és una motivació per 
fer que la celebració de l’any vinent sigui encara més esplendoro-
sa. La meva idea en aquell temps, i que la Junta del Club Nàutic Sa 
Riera va acceptar i fer seva, era prou senzilla: calia que ens retro-
béssim Sa Tuna i Sa Riera, i quin millor motiu que aquesta diada 
que agermana a tota la gent que estima la mar, sigui perquè és qui 
li dona vida o sigui perquè gaudeix d’ell. Va ser molt senzill parlar 
amb l’Associació de Veïns i Amics de Sa Tuna i el Club Marítim Sa 
Tuna, i més tard amb l’Associació de Veïns i Amics de Sa Riera, per 
trobar un consens en l’avinentesa de celebrar conjuntament la fes-
ta. El consistori de Begur, amb el seu batlle al capdavant, van trobar 
molt encertada la decisió i la van recolzar des de bon principi. 
Va ser, per a mi, l’inici en la gratificant participació d’una festa que 
a Sa Tuna era ja prou tradicional, arrelada feia més de vint-i-cinc 
anys des que en Gervasi (al cel sia) i en Llorenç, l’organitzaren, rere 
haver-se celebrat anteriorment a Fornells, on es passejava una 
imatge de la Verge que es guardava a la capella de can López, en 
una barca de rems fent el recorregut per aquells indrets de Fornells. 
A Sa Tuna la imatge de la Verge s’ha anat passejant fora en la barca 
d’en Gervasi o en la d’en Llorenç, ambdues amb motor i darrera-
ment en la bonica goleta que té en Llorenç. La imatge de la Mare 
de Déu del Carme de Sa Tuna fou un obsequi, segons m’explica na 
Margarita Sais, germana d’en Llorenç, del Sr. Güell i que es guarda-
va en la capella de Sa Tuna que llavors era de la Sra. Bona. Amb el 
pas del temps i al canviar de titularitat la capella, la imatge va ser 
guardada per en Gervasi a casa seva fins ara que, en deixar-nos, 
se n’ha fet càrrec en Llorenç. De bon principi, se sortia de Sa Tuna 
amb la imatge i s’arribava fins el Cap de Begur on es feia l’ofrena 
floral. Els darrers anys la processó marinera ha fet l’ofrena floral a 
l’entorn d’es Furió d’en Fitor, lloc amb un carisma especial en aquest 
bell entorn de l’Empordanet. Recorda amb una certa enyorança na 
Margarita, quan la seva mare preparava les flors per a l’ofrena fent-
les de paper, tota una tasca laboriosa i artesana, en la que sols gas-
tava temps, no pas cap cèntim, fins arribar el moment en què es va 
decidir comprar-ne de naturals per tradició de l’ofrena. 
Cada any s’ha anat millorant algun aspecte en la celebració de la 
festa de la Mare de Déu del Carme: un aperitiu de germanor a Sa 
Riera, guarniment de les barques, cercar publicitat mitjançant el 
programa de la celebració, acompanyament musical amb la tenora 
en el recorregut de la processó, ofrenes florals conjuntes a Sa Tuna 
a es Furió de Fitor i Sa Riera a la majòlica de can Galí i can Bellés, 
l’edició d’una postal amb un poema dedicat a la mare de Déu del 

Carme i que en Jaume Marqués ha musicat a fi que la Coral de la 
Gent Gran de Begur la porti en el seu repertori... sempre s’han anat 
posant granets de sorra per no només millorar sinó consolidar la 
festa. I penso que hem assolit la fita, veient el que avui hem vist. 
Els aplaudiments de la gent a la platja i sa llongada de Sa Tuna, tant 
en sortir com en arribar la Mare de Déu de la marinera proces-
só, d’una forma o altra ho corroboren en gran manera. Ben segur 
que es pot fer quelcom més, posar més granets de sorra per assolir 
una brillantor de la festa que abasti tot Begur i més enllà. I per fer-
ho realitat cal que l’Ajuntament s’impliqui del tot, participant en 
l’organització, fent que aquesta sigui una festa més del poble no tan 
sols pel seu innegable interès, sinó pel seu arrelament de temps i 
que cal difondre en els programes de festes estiuenques, i ajudant, 
a més, a potenciar-la pels mitjans de comunicació al seu abast i 
d’altres a nivell de la comunitat. 
Ens hem trobat avui, a les 10:00 h del matí, tota una munió de gent 
convocats per les Associacions i Clubs, al voltant de la capella de 
Sa Tuna, lloc emblemàtic d’on surt la Mare de Déu camí de la pro-
cessó. En aquest encisador entorn, i cuidant de protegir-nos de la 
força del sol, hem gaudit d’un esmorzar de germanor i, tot fent-la 
petar, se’ns ha passat el temps sense adonar-nos-en. Arribada l’hora 
estipulada en el programa, Mossèn Josep Taberner ha iniciat la ce-
lebració a la capella, amb la imatge de la Mare de Déu del Carme 
presidint la cerimònia sobre l’altar, tot recitant un poema d’en Vin-
yoli centrat en aquest petit racó de l’Empordanet, i cedint tot seguit 
la paraula a en Alex Balcells qui ha llegit unes sentides paraules en 
recordatori d’en Gervasi Sais, ànima de Sa Tuna traspassat aquest 
any. Reprenent la paraula en Mossèn Josep, ha seguit la celebra-
ció litúrgica que ha culminat amb la tradicional processó a peu fins 
l’embarcador de Sa Tuna on la imatge de la Verge ha estat ubicada a 
coberta, a proa, sobre la goleta d’en Llorenç, que acompanyada per 
quasi una quarantena d’embarcacions guarnides i amb la custòdia 
d’una embarcació de la Policia del Mar de la Generalitat de Catalun-
ya, la Cap de Creus, s’ha fet camí cap es Furió de Fitor, on ha tingut 
lloc la tradicional ofrena floral. Feia goig veure tanta embarcació 
engalanada, en comitiva, fent gatzara, avançant cap es Furió per 
depositar la corona i poms de flors sobre l’aigua per, en acabar, tor-
nar tots junts cap a Sa Tuna. Vaig gaudir del plaer d’aquesta passeja-
da en la barca d’en Quim Xifra, bon amic i president de l’Associació 
de Veïns i Amics de Sa Tuna, qui ha estat, il·lusionat com sempre, 
prou actiu en l’organització i el desenvolupament d’aquesta entran-
yable festa junt amb en Llorenç, la seva família i tota la gent de Sa 
Tuna i demés. Que aquesta tradició segueixi endavant, fent cada 
volta més gran la festa, enaltint i honorant a la Mare de Déu del 
Carme, mentre li demanem protecció davant el munt de perills que 
ens poden esdevenir quan estem en la mar, sigui navegant, pes-
cant, passejant...

Pere Rodriguez

L’ALTAVEU L’ALTAVEU

Amb el suport de la Diputació de Girona.
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Feia un any que havia arribat a Barcelona, a la universitat. La ciutat 
comtal la va captivar de bon principi. Una urbs cosmopolita i oberta, 

amb un ambient extraordinari dins i fora la facultat li havia obert els 
braços. Als dinou anys, amb la soltesa i l’efervescència que l’edat com-
portava, traçava l’esdevenir amb satisfacció i tranquil·litat, atalaiava un 
futur ple d’oportunitats. S’aixecava d’hora i, abans d’arribar-se al cam-
pus, solia tenir per costum anar a córrer una estona amb un parell de 
companyes, mai sola i menys a aquelles hores en que encara circulava 
poca gent. Li agradava respirar l’aire fresc de la matinada, trepitjar el ca-
rrer quan encara el monòxid de carboni i el soroll dels cotxes eren de 
baixa intensitat. Després es dutxava, esmorzava poc i de pressa, i amb els 
cabells encara molls agafava la motxilla i la bossa amb quelcom de men-
jar que la família amb qui s’estava sempre li allargava abans de tancar la 
porta i agafar l’ascensor. 

 Amb un ull al mòbil i l’altre al carrer Balmes, per un circulaven els 
busos de la línia L6 que la duien a l’Autònoma, feia un repàs mental 
a les activitats que hauria de dur a terme al llarg del dia. Avui, però, 
pesarosa, tenia la ment ocupada en la seva família, a Khàrkiv, mentre 
cantussejava en veu baixa les primeres paraules de l’himne ucraïnès: 
“Ucraïna encara no ha mort, ni glòria ni llibertat; El destí ens somriurà, 
germans joves! “

Des de l’esclat, duia ja unes setmanes que li costava concentrar-se a 
classe. Les nits eren cançoneres degut a les notícies que li arribaven, 
costoses d‘empassar. Avui, vint-i-quatre de febrer, de matinada, la rà-
dio, la televisió i els WhatsApp dels seus amics van escopir allò que 
esperava que mai arribés a succeir. A les quatre de la matinada, quan 
l’alba encara es bressolava als braços de Morfeu, la fosca es va fer 
més tenebrosa en començar-li a arribar les fatídiques notificacions: 
Tot havia començat.  La seva família residia en un barri cèn-
tric de Khàrkiv, en un bloc del carrer Matyshenka St. Duia dos dies 
intentant posar-s’hi en contacte, i quan la мати (mare) li va agafar el 
telèfon es va treure un pes de sobre, malgrat que per poc temps. La  
veu de la мати (mare), tothora modulada, que de sempre havia em-
prat una cadència harmoniosa semblant a com canta i parla un ocell, 
avui, en només sentir-la, estava presa per un dolor i una amargura 
infinita. La veu de la мати (mare) literalment s’arrossegava pel fang 
de la vilesa humana.

- Mати? –va preguntar altre cop. Se li va eriçar el cabell quan, mentre 
esperava la resposta, s’escolaren per l’altaveu els sorolls de l’esclat de 
les bombes que queien damunt la ciutat, mentre de fons sentia al seu 
germà cantant la segona estrofa de l’himne ucraïnès: “Els nostres ene-
mics periran com la rosada al sol, governem, germans, la nostra pròpia 
terra!” 

-Mати? –va tornar a preguntar.

Un gemec va trencar el silenci..., a la mare no li sortien les paraules. 
– дочка? (filla) Com estàs? –finalment va emetre l’auricular del mòbil. 
Una veu damunt la qual semblava s’hi havia arrossegat un munt de 
segles, una veu moribunda que advertia com al seu voltant tot prenia 
un sense sentita. El món s’impregnava d’una follia forassenyada, i era 
conquerit per una niciesa absurda que no hagués pogut mai, mai, ni el 
pitjor dels seus malsons, arribar a imaginar.

De cop una detonació esfereïdora es va filtrar per l’altaveu. -Мати!  
Mати! –va cridar. Es va mirar el mòbil com si esperés veure aparèixer 

en cos i ànima la seva mare i el seu germà, i ambdós fossin capaços de 
saltar dins l’habitació i abraçar-se plegats fora de perill.

-Acaben de bombardejar l’oficina del govern a l’altre costat de 
l’avinguda. Estem bé... Han saltat totes les finestres...  –silenci. -El teu 
pare està combatent al carrer... No en se res...

-Danylo? On és el meu germà? –va demanar amb els nervis a flor de pell.

-Сестра!(germaneta) –va sentir com arribava la seva veu franca.

-Danylo...

 –Hola germaneta, tu no et moguis -la va advertir amb aquell humor 
que destil·lava fins i tot en els pitjors moments. –T’estimo i et duré sem-
pre al cor. No ens oblidis...  –li va deixar anar a tall de comiat sense 
donar-li cap oportunitat a afegir res.

-Danylo! Danylo! –el va cridar.  

De cop reaparegué la veu de la mare, aquesta vegada, si calia, més can-
sada, mentre de fons seguia escoltant al seu germà cantant l’himne: 
“Sacrificarem la nostra ànima i el nostre cos per la nostra llibertat.” 

-Irina? –va demanar la mare amb veu entretallada.

- Мати... Què fareu? –li va preguntar sabent per endavant la resposta 
que li donaria. 

-Tu no et moguis княгиня (princesa). No vulguis venir... Tot anirà bé. 
No et preocupis per nosaltres, ens en sortirem... –va capir entendre en 
mig d’una coreografia de detonacions.

 La desesperació li va recórrer el cos. –Мати? –va preguntar en veu queda.

- Kнягиня, princesa...

-Crida en Danylo, vull parlar amb ell –va suplicar angoixada amb el 
cor en un puny.

-En Danylo t’envia molts de petons... –li va dir la mare mentre veia com 
el seu fill agafava el kalashnikof i se’l carregava a l’espatlla.

-Vaig amb el pare! Tenim un deure, cuidat germaneta –va cridar de 
lluny per tal que el sentís, alhora que de fons, enmig del soroll de l’esclat 
de bombes i trets, li arribaven les notes i les paraules que en Danylo 
cantussejava...  –“...es fondran els nostres enemics com la rosada sota el 
sol, governarem nosaltres la nostra pròpia terra. Sacrificarem l’ànima 
per la nostra llibertat...” 

–T’estimo –va mormolar en Danylo a cau d’orella a la мати (mare) 
abraçant-la per darrere. Es va acostar al mòbil. –Cuida’t germaneta –es 
va acomiadar amb veu cantarella al mateix temps que la comunicació 
es tallava.  

La мати (mare) es va posar una mà al cor per copsar el seu batec fora de 
control. Amb l’altra es va eixugar les llàgrimes.   
 Encara amb la veu de la seva filla a l’enteniment, va anar a 
buscar l’escombra i el recollidor a la cuina. En tornar es va quedar dem-
peus davant la finestra on només quatre talls de vidre penjaven del 
bastiment desencaixat, alhora que es mossegava el llavi en veure el 
seu fill creuar el carrer. Aquest es va aturar, es va girar i la va saludar 
aixecant el Kalashnikof. La mare va aixecar lleugerament l’escombra 
pensant que potser no tornaria poder abraçar-lo, i, amb els ulls clavats 
al seu fill que desapareixia carrer amunt, va començar a escombrar el 
vidres trossejats que havien quedat esmicolats a l’ampit de la finestra... 
“llarga vida a Ucraïna” va mussitar alhora que el cor i l’anima se li en-
fonsaven dins la fosca de la bogeria humana. 

Batkivschina Rogeli Nieto

L’ALTAVEU

Amb el suport de la Diputació de Girona.
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Any nou d’optimisme i il·lusions renovades

Esperem que durant el 2022 us hagueu portat molt bé 
i que tant el tió com els reis us hagin portat moltes 
coses. 

Han passat les festes nadalenques i encetem un nou 
any. Serà un any que a nivell municipal hi haurà canvis 
a l’Ajuntament, ja que el 28 de maig hi haurà eleccions 
municipals. Segur que els candidats a l’alcaldia fa mesos 
que estan confeccionant la seva llista de les persones que 
desitgen que els acompanyin en els propers 4 anys.
No és cap feina senzilla de fer. Has de buscar gent implica-
da en la vida social municipal. Gent que estigui acostuma-
da a buscar el bé comú a través d’associacions, clubs... Gent 
que respongui a les diferents realitats del municipi ja sigui 
a nivell de sensibilitats, edats, domicilis... Gent que tingui 
el sentit comú de què està bé, del que es pot fer, del que es 
pot dir... i tot el que el sentit comú ens porti a pensar.
En el cas de Sempre per Begur i Esclanyà ja tenim la llista 
confeccionada i durant el mes d’abril farem la presenta-
ció. També estem fent un programa de govern coherent 
amb la realitat del municipi, doncs coneixem les seves 

mancances, virtuts i necessitats dels nostres veïns. També 
coneixem fins on podem arribar. En definitiva, estem fent 
un programa basat en el sentit comú que fa un moment 
parlàvem. 
I parlant de programes electorals us agrairia que agafés-
siu tots els programes electorals que es van fer el 2019 i 
el comparéssiu amb el nostre. Veureu quantes coses hem 
pogut fer i quantes n’hem començat esperant a desenvo-
lupar-les durant els propers 4 anys. De totes maneres, tant 
de les coses fetes com de les que estan encetades, com les 
que inclourem al programa, ja ho anirem comentant per 
les xarxes socials.
Ens esperen uns mesos de molta activitat i comptem amb 
tots vosaltres per seguir la mateixa línia de treball que 
hem portat aquests darrers 4 anys.

Bon any nou!

Ja hem passat les festes de Nadal. I un any nou carregat 
de bons propòsits i il·lusions comença per tots plegats! 
Tot l’equip de Tots x Begur i Esclanyà us desitja que 

tingueu un molt bon 2023! I aquest desig no és per nosal-
tres una frase retòrica d’aquests dies. És el desig més im-
portant i sentit que podem tenir a l’hora d’escriure aques-
tes ratlles: el benestar dels nostres veïns i amics.
Dit això, volem agrair i felicitar a tothom qui ha participat 
en les activitats de les festes de Nadal. Des de les associa-
cions responsables de l’organització de diferents esdeve-
niments, la gent voluntària que hi ha col·laborat, el per-
sonal de l’Ajuntament que hi ha treballat i també tots els 
veïns i veïnes que hi han participat i han gaudit d’aquests 
esdeveniments. Moltes gràcies a tots per mantenir les 
tradicions vives i fer que Begur i Esclanyà siguin vius i 
dinàmics, aportant l’alegria i la il·lusió que tanta falta ens 
fa a tots.
L’equip de govern continuem tenint una activitat intensa. 
I bona prova d’això la teniu en les pàgines d’aquest Pedrís, 
on hi trobareu un considerable volum de feina feta que 

ens fa sentir satisfets de com anem treballant. Us ani-
mem a llegir-les amb detall per tal d’estar al dia de què va 
succeint i canviant al nostre poble. 
De fet, l’any que comencem serà un any de molta feina 
pels membres del govern municipal. Haurem d’afegir a la 
feina i activitat diària que tenim a l’Ajuntament, la feina 
de preparar la cita electoral del mes de maig on Begur i 
Esclanyà decidiran qui volen que gestioni la política mu-
nicipal del nostre municipi els propers 4 anys. Els mem-
bres de l’equip de Tots x Begur i Esclanyà ja portem temps 
treballant en la confecció d’un equip de persones potent i 
solvent de cara a aquestes eleccions. De fet, el mes de ju-
liol passat ja vàrem escollir i presentar el nostre cap de 
llista a la premsa. El nostre company, l’Eugeni Pibernat, 
tornarà a encapçalar un equip que buscarà combinar la 
renovació amb cares noves i  l’experiència dels darrers 
anys a govern.
Així doncs, comencem l’any amb molta feina al davant 
que afrontem amb optimisme, il·lusions renovades i els 
millors desitjos pel nostre poble!

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

Amb el suport de la Diputació de Girona.
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Feina feta, feina per fer...
Encetem l’any després d’unes festes nadalenques que 
esperem que tots hagueu gaudit amb la vostra gent, els 
d’aquí, els que viuen fora i tornen per gaudir en família, 
o potser fins i tot alguns i algunes que fan l’esforç d’anar 
a reunir-se amb aquells que viuen fora del nostre esti-
mat poble. Unes festes que, un cop més, deixen palès que 
Begur i Esclanyà, encara que som un petit racó de món, 
som grans, molt grans. Molt grans per la seva gent, per la 
il·lusió que com a poble som capaços de transmetre’ns els 
uns als altres i contagiar-nos.
Contagiar-nos de poble, de ser begurencs i begurenques, 
de ser esclanyencs i esclanyenques. Un cop més, ens hem 
de felicitar tots i totes, a banda i banda de les bambalines, 
hem tingut un Nadal entranyable i majestuós. No cal dir 
noms, correríem el risc de deixar-nos algú pel camí. Fe-
licitats, doncs!
Són dates que conviden al retrobament i, fins i tot, al re-
trobament amb nosaltres mateixos. Aquest serà un any, 
no és cap secret, marcat pel final de mandat. Un mandat 
gens tradicional. Marcat, aquest, per la ja massa anome-
nada pandèmia i marcat, també, per una nova manera 

d’entendre què vol dir treballar pel poble. Tres grups 
que han estat capaços de treballar en equip, amb encerts 
i segurament errades, però, això sí, pensant en allò que 
creiem millor per al municipi de Begur i Esclanyà. Dels 
encerts se’n parla de manera natural, amb conformitat, 
però d’aquelles qüestions que no han encaixat se’n parla 
més. I així ha de ser, és l’única manera de tornar-les a 
posar sobre la taula, tornar al debat i buscar la millor de 
les propostes, la millor de les solucions. Aquells i aque-
lles que prenen decisions assumeixen, doncs, el risc; i, per 
tant, la responsabilitat. Però, en l’exercici d’aquesta res-
ponsabilitat hi ha un actiu, una eina, un fet que sovint 
no contemplem, que no tenim en compte, i és la capacitat 
de parar, de corregir i, si cal, d’esmenar. Por? Cap ni una, 
ans al contrari. N’hem après, i molt! Hem recorregut un 
camí de quasi quatre anys, hem fet molta feina, i n’estem 
molt contents. Però, el més important: hem pres nota de 
la molta que encara falta per fer, feina per fer a Begur i 
Esclanyà.
Us convidem, doncs, a seguir caminant amb nosaltres, al 
nostre costat. Que tingueu un molt bon 2023! Salut!

Aquest any toca triar i encertar 

Un cop passades les festes i començat un any nou és 
el moment de fer bons propòsits per l’any que co-
mença. La primera acció que hem de fer és felici-

tar a totes aquelles persones que han organitzat els esde-
veniments 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 portat l’alegria i la il·lusió 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 i que ja podem dir que 
està consolidat a la comarca. 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, l’esforç i la implicació que de-

mostreu sempre a l’hora d’organitzar les activitats no 
s’acabi mai. 
Encetem un any on les eleccions municipals del mes 
de maig ocupen un lloc importantíssim en el calendari 
anual del poble. Unes eleccions que han de decidir qui 
gestionarà els serveis del nostre Ajuntament i, per tant, 
els de tots nosaltres. Caldrà mirar molt bé les candidatu-
res i els seus programes, i si les propostes presentades ens 
mereixen la seguretat que podran complir amb el que es 
promet en campanya.
Des del grup municipal d’Esquerra Republicana de Be-
gur i Esclanyà us desitgem un millor any 2023.

Salut i República.

Ja estem al 2023! Esperem que hagueu passat unes bo-
nes festes i que aquest any que comencem us sigui 
molt favorable. Per nosaltres serà un any de molta 

activitat. Volem construir una alternativa il·lusionant i 
realista que suposi un nou impuls per la nostra vila. No 
volem criticar la feina feta per l’equip de govern actual. 
Les persones que donen un pas endavant per representar 
als veïns i veïnes i gestionar els assumptes públics es me-
reixen el màxim respecte i el nostre agraïment.
Volem construir un seguit de propostes que donin respos-
tes als reptes de Begur i Esclanyà. En aquests moments 
estem recollint el diagnòstic de la situació actual, que ens 
permetrà reflexionar estratègicament a curt, mitjà i llarg 
termini, i orientarà l’acció política a desenvolupar des del 
govern municipal.
Avançar en direcció a donar les respostes idònies que Be-
gur i Esclanyà reclamen es faria molt senzill si partíssim 
de conèixer l’estat global del territori. Fer accessibles la 
informació dels diferents paràmetres que conformen la 
realitat de la vila i les dades de gestió serà una qüestió 

prioritària per nosaltres. Volem treballar amb la màxima 
transparència per poder avaluar el grau d’acompliment 
del programa de govern, analitzar el que queda per fer, 
conèixer el grau d’execució del pressupost, l’estat dels pro-
jectes, el progrés en els diferents indicadors de qualitat de 
vida i socioeconòmics. Tota aquesta informació que consi-
derem que hauria de ser pública la treballarem des de la 
transparència.
No és una pràctica comuna fer un informe de balanç de 
mandat amb la informació que permeti donar resposta 
a aquestes i altres qüestions. Fer-ho ens permetrà que la 
ciutadania sàpiga on som i cap a on anem i que les dife-
rents candidatures puguem construir les alternatives po-
lítiques tenint una informació fiable i de qualitat. Encara 
estem a temps. Convidem a l’actual govern a fer un infor-
me similar. Si ho fa comptarà amb el nostre suport. Si no 
és així, nosaltres ens comprometem, si comptem amb el 
suport del poble, a sistematitzar aquesta informació per-
què sempre més estigui disponible al final de cada any i 
del mandat. 

EL FARISTOL

Amb el suport de la Diputació de Girona.
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Qué és Begur al dia?

Un nou canal de 
comunicació

 

Descarrega’t Begur al dia 
escanejant el codi QR

Begur al dia es una APP per a la
ciutadania de Begur que apropa 
l’actualitat municipal i obre un nou
canal de comunicació i participació
ciutadana.

 

Coopera 
Entre tots fem de Begur un municipi per a tothom.

Informa't
Estigues al corrent de les últimes notícies de 
Begur, esdeveniments i notificacions importants.

Participa
Envia sugeriments de millora a l’ajuntament i
i notifica les incidències a la via pública.

La Plaça del Pavelló

CONTRAPORTADA


