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Sempre Per Begur i Esclanyà-JuntsxCat, Tots per Begur i Esclanyà, i Més Begur i Esclanyà 
formen govern, mentre Junts per Begur i  Esclanyà-ERC i el  PSC es queden a l’oposició

Nou govern, nova etapa

El consistori de Begur al complet, govern i oposició, després del ple de constitució del nou Ajuntament. Foto: Ajuntament
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Sigues curiós

La no reconstrucció del castell després de la 
seva última destrucció, el 1810, i la venda 

de la pedra del mateix en aquells anys, són im-
pediments per conèixer quin era el seu aspecte 
original i, per tant, només podem fer hipòtesis 
sobre com podria haver sigut. Observant les res-
tes que queden del dipòsit o sitja que trobem a 
la part nord, podem veure que està mig penjant 
i que n’hi falta un tros. Era gaire més gran? Si 
queda mig penjant vol dir que ens falta una bona 
part de la base. El castell continuava cap a la part 
nord, on l’orografia és més planera. Seria el seu 
accés més natural? Cal recordar que l’accés ac-
tual és de principis del segle XX. Si continuava 
cap al nord, vol dir que des de diferents punts era 
visible una gran estructura i que la base de roca, 
sumada a la distància, devia originar una il·lusió 
òptica, fent creure que era una estructura molt 
més gran que la que realment era? Dèiem abans 
que només podem teoritzar sobre com era, però 
veiem més possible aquesta última teoria, pels 
dibuixos fets de l’època en què, des de mar, mos-
tren un gran castell. 
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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 vul-
gui eme- tre la seva opinió o col·laborar en la 
revista ha de lliurar els originals a la redacció, 
fent-hi constat les se- ves dades personals i el 
seu telèfon, sense que això comporti cap com- 
promís de publicació dels articles.

A fi de complir amb l’article 25.1m, de la Llei 
reguladora de les bases de règim local, les 
vostres dades han estat extretes de l’arxiu de 
l’Ajuntament de Begur. Per deixar de rebre 
informació, només cal que ho digueu a la 
secció de Registre d’entrada i informació de 
l’Ajuntament o envieu un correu electrònic a 
la nostra bústia: espedris@begur.cat.

Biblioteca Salvador Raurich
Telèfon 972 624 305
biblioteca@begur.cat
Ràdio Begur
Telèfon 972 624 303
radio@begur.cat
Sala d’exposicions
Telèfon 972 624 155

•Casino Cultural / Cinema Casino
Carrer Casino, 1 
Telèfon 972 622 959 / 676029866
cinecasino@begur.cat

•Àrea de Medi Ambient
Espai Mas d’en Pinc
Passeig Carmen Amaya, 12
Telèfon 872 214977
mediambient@begur.cat
www.espaimaspinc.cat

•Àrea d’Esports-Pavelló Municipal
Carrer Pavelló, 1 
Telèfon 972 623 484
esports@begur.cat

•Casal de la Gent Gran
Av. Onze de setembre, 3 
Telèfon 972 626 002

•Local Polivalent – Casal d’Esclanyà
C/ Perdiu, 1-3 · Esclanyà 
Telèfon 872 219 282 / 680 115274
•Recaptació (Consell Comarcal) 
c. Ventura Sabater, 6 (Galeries Casa 
Gran).  Telèfon 972 624 030
•Deixalleria Municipal
Camí de les Pedreres, 6 
Telèfon 606 54 23 84
•C.E.I. Ses Falugues
Carrer Corriol-Escoles Velles
Telèfon 972 624 304
•Escola Dr. Arruga
Carrer Pavelló, 1 
Telèfon 972 624 114
•Escola L’Olivar Vell d’Esclanyà
c. Font Martina, 3 
Telèfon 972 611 990

•Policia Municipal
Carrer Francesc Forgas, 1 
Telèfon 972 624 200 
Mail: policialocal@begur.cat

•Jutjat de Pau
Av. Onze de setembre (Galeries Casa 
Gran) Telèfon 972 624 060

Telèfons i adreces de serveis públics
•Ajuntament de Begur
Pl. de l’Església, 8 - 17255 Begur
Telefòn 972 624 020
www.begur.cat
begur@begur.cat
Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 
a 14.30 h
•Àrea de Promoció Econòmica
i Turisme 
Oficina de Turisme 
Av. Onze de setembre, 5 1
Telèfon 972 624 520 
turismebegur@begur.cat
Borsa de treball
borsatreball@begur.cat
•Àrea de Serveis Socials / Assistent 
Social
Pl. de l’Església, 8
Telèfon 639 028243
•Àrea de Cultura-Escoles Velles
Carrer Bonaventura Carreras, 11 
Telèfon: 972 624155
cultura@begur.cat
Arxiu Històric Municipal
Telèfon: 972 624 305
arxiumunicipal@begur.cat

•Mossos d’Esquadra
Telèfon 112 / 972 30118 (Palafrugell) 
-972 541188 (La Bisbal d’Empordà)
•Bombers
Telèfon 112 / 972 30540
•Consultori Mèdic
Pl. Pella i Forgas 
Telèfon 972 622 025
•CAP Palafrugell
c. Àngel Guimerà, 6
Telèfons 972 10607 (centraleta)
972 609222 (programació)
•Hospital de Palamós
Telèfons 902 609222 (programació); 
972 600 160 (centraleta)
972 600 620 (urgències)
•Creu Roja
Telèfon 972 301 909
•Endesa. Telèfon 800 760 333 
800 760 706 (avaries)
•Aigües de Catalunya
Telèfon 902 195 630
•Correus
C/ Ventura Sabater (Galeries Casa 
Gran). Telèfon 972 623545
De dilluns a divendres, de 10.45 a 
14.30 h - dissabtes, d’11 a 13 h

972 624 302/03
radio@begur.cat

Arxiu Municipal de Begur

La fragata Hydra, al cap de Begur. Pintura de l’escola an-
glesa del s. XIX. Fons: National  Museum de Greenwich



És per a mi un orgull i un privilegi dirigir-me per 
primera vegada a tots els ciutadans i ciutadanes 
de Begur i Esclanyà com a alcaldessa, des de les 
pàgines d’Es Pedrís Llarg. Haver aconseguit for-
mar govern amb les formacions polítiques Tots 
per Begur i Esclanyà i Més per Begur i Esclanyà, 
i amb els meus companys de la nostra formació 
Sempre per Begur i Esclanyà, en Pere Feliu i la 
Gemma Coll, està sent molt gratificant per a mi, 
i desitjo que el treball conjunt sigui per millorar 
sempre.

La transparència, treball en equip, fugint dels 
personalismes, i un Ajuntament obert a tothom,  
han de ser les eines de treball i el nostre camí a 
seguir en totes i cadascuna de les decisions que 
es prenguin. Som un govern de set persones, amb 
un objectiu comú, el millor per a Begur i Esclanyà 
i la seva gent.

Ara, estem al pic de l’estiu. Us desitjo que sigui 
una molt bona temporada per a tothom i que 
també gaudiu de totes les activitats que es fan en 
el nostre estimat poble.

En nom dels meus companys i en el meu propi, us 
desitjo sempre el millor.

 

 

Nou equip de govern, cohesionat i il·lusionat

3ALCALDIA

Maite Selva Huertas / Alcaldessa de Begur i Esclanyà

Aquesta edició d’Es Pedrís Llarg ha estat tancada el 27 de juliol de 2019. La informació sobre qualsevol activitat posterior a aquesta data 
es publicarà en el pròxim número de la revista. 
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El govern tripartit comença a caminar amb prioritats com ara el pla general
Sempre per Begur i Esclanyà, Tots per Begur i Esclanyà, i Més Begur i Esclanyà formen l’executiu

Els portaveus dels tres grups del govern, en el moment de fer públic el pacte. Foto: Ajuntament

Les eleccions municipals del maig van configu-
rar un mapa de partits divers i sense cap majoria 
absoluta, situació que obligava a establir pactes 
per poder governar. Finalment, l’acord va arri-
bar entre Sempre per Begur i Esclanyà-Junts per 
Cat-Junts, Tots per Begur i Esclanyà, i Més Begur 
i Esclanyà-UPMcat. El nou govern, presidit per 
l’alcaldessa Maite Selva, ha començat a caminar 
amb alguns objectius prioritaris, com ara la revi-
sió del pla general; agrupar la llar d’infants amb 
l’escola, a més d’ampliar aquesta com a escola-
institut; un nou edifici per emplaçar-hi la Policia 
Local i l’ambulatori, i crear habitatges de protec-
ció social, especialment per als joves. Junts per 
Begur i Esclanyà-ERC i el PSC, que formaven part 
de l’anterior govern, han quedat a l’oposició.

Visita del delegat del Govern de la 
Generalitat a Girona, Pere Vila

Recuperació de la pancarta sobre 
la llibertat dels presos polítics

El delegat territorial del Govern de la Generalitat a Girona, Pere 
Vila, va fer una visita al municipi. Acompanyat per l’alcaldessa, 
Maite Selva, va ser informat de les accions prioritàries del nou 
govern i va signar en el llibre d’honor de l’Ajuntament. Vila va 
assegurar: «Som conscients que la Generalitat ha penalitzat molt 
els municipis, però ara endeguem una nova etapa.» Foto: Ajuntament

La pancarta per la llibertat dels presos polítics torna a penjar de 
la balconada de l’Ajuntament, per decisió del nou govern (Sem-
pre-JxCat, TotsxBE-TE i +Begur). L’alcaldessa, Maite Selva (Sem-
pre-JxCat), recorda que no havia estat despenjada per cap decisió 
seva, sinó a l’espera de fer la primera trobada del nou govern, amb 
l’objectiu d’acordar un posicionament conjunt. Foto: Ajuntament

Resultats eleccions 2019



Primera trobada del nou govern amb 
representants de SOS Aiguafreda
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L’Ajuntament ha aturat les obres que es fan a Sa Fon-
tansa, a Begur, i al barri de Sant Josep, a Esclanyà, per no 
perjudicar els veïns durant l’estiu. Tot i això, es deixen fer 
obres menors al nou vial del barri de Sant Josep -a la imat-
ge-, ja que no afecten directament el nucli urbà. Al llarg 
del mes d’agost, el nou govern té previst reunir-se amb els 
veïns d’aquestes dues zones, per explicar la situació de les 
obres. Foto: Ajuntament

Aturen les obres a Sa Fontansa i Sant 
Josep durant l’estiu, per evitar molèsties

L’alcaldessa i Albert Bramon, atenent la premsa, a la zona de 
l’Illa Roja. Foto: Ajuntament

L’alcaldessa aposta per «portes obertes i bona entesa»

L’alcaldessa de Begur, Maite Selva, el primer tinent d’alcalde, Eugeni 
Pibernat, i el regidor Manel Vallès es van reunir amb representants de 
l’entitat SOS Aiguafreda, encapçalats per Lydia Chaparro. Ambdues parts 
van qualificar de positiva aquesta primera reunió, durant la qual van 
mostrar la seva disposició a continuar col·laborant i dialogant en temàti-
ques ecològiques i urbanístiques, sobretot tenint en compte que la inten-
ció del nou govern és revisar el pla general i que la Generalitat elabora 
un pla director urbanístic per a la costa. Maite Selva va voler deixar clar 
a SOS Aiguafreda que el nou pla general estarà basat en «la sostenibilitat 
i la participació ciutadana». «Aquest nou govern no aposta per enfron-
taments, sinó per portes obertes i bona entesa», va afegir l’alcaldessa, en 
acabar la reunió. Els ecologistes van aprofitar la trobada per repassar tots 
els projectes urbanístics que afecten el municipi, entre ells la urbanització 
d’Aiguafreda, la pedrera de S’Antiga i els Jardins de Sa Riera. També van 
exposar la seva preocupació per altres problemàtiques mediambientals 
del municipi, com la recollida selectiva o el creixement de la zona de sorra 
de la platja de Sa Riera. 

Mesures urgents per aturar el 
creixement de la platja a Sa Riera

L’equip de govern de Begur considera urgent aturar el 
creixement de la platja de Sa Riera, l’única de la Costa 
Brava que no para d’augmentar. Així ho van plantejar 
l’alcaldessa, Maite Selva, i el primer tinent d’alcalde i 
responsable de Platges, Eugeni Pibernat, al subdelegat 
del Govern de l’Estat a Girona, Albert Bramon, durant  
la inauguració de l’arranjament d’un tram del camí de 
ronda a la zona de l’Illa Roja. «Demanem ajut perquè el 
fons marí s’està convertint en un desert», va dir Piber-
nat. L’enginyer del Servei de Costes José Luís Tostado, 
que també va assistir a la inauguració del camí de ron-
da remodelat, va exposar que la millor opció, com ja es 
va plantejar fa uns anys, seria dragar uns 80.000 m³ de 
sorra de Sa Riera, retornar-la a Pals i fer un espigó de 
sacs de sorra cap al final de la platja de Begur i Pals, per 
evitar que n’arribi més.

El govern local estudia crear una normativa per regu-
lar l’accés de submarinistes a la cala d’Aiguafreda du-
rant la temporada estival. El primer tinent d’alcalde, Eu-
geni Pibernat, justifica la necessitat de regular aquesta 
pràctica a causa de la gran presència de submarinistes 
que hi van mitjançant empreses de fora del municipi, 
una situació que ha provocat diversos conflictes amb els 
banyistes que ocupen la petita zona de bany de la cala, i 
els propietaris de les barques que utilitzen l’embarcador 
i la zona de boies. La normativa, segons avança Piber-
nat, haurà de regular diversos aspectes de l’ús de la cala, 
com ara l’aforament, l’accés o els horaris.

Aplaçada la creació de l’aula 
de P-0 a la llar d’infants

L’Ajuntament ha decidit aplaçar la creació de l’aula de 
P-0 de la llar d’infants municipal Ses Falugues fins al 
curs 2020-2021. L’anterior govern preveia obrir aquest 
curs 2019-2020, però finalment, davant la manca de la 
infraestructura necessària per poder crear-la amb els 
paràmetres normatius exigits i els terminis d’execució 
adequats, el nou govern ha decidit deixar la posada en 
marxa d’aquest servei per al curs vinent.

Normativa per regular l’accés de 
submarinistes a la cala d’Aiguafreda

Imatge de la reunió del govern local amb SOS Aiguafreda. Foto: Ajuntament

Amb el suport de:

L’Estat proposa dragar 80.000 m³ de sorra
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EL NOSTRE MUNICIPI

El nou feudalisme a Begur Ponç Feliu

E l feudalisme és un sis-
tema que configurà 
l’estructura econòmi-

ca i social de la major part 
de la Europa occidental, es-
devinguent a Catalunya al 
voltant del segle  X. 
Per aclarir el seu naixement i 
la seva posició, hem d’explicar 
que a finals de l’Imperi Romà 
la vida urbana va disminuir, 
formant una línia trencada 
imprevista, decantant l’acció 
de deixar de viure dins el cer-
cle urbà, abandonant la ciu-
tat i abraçant la vida rural. 
Dins aquest estat imprevist, 
la població, com sempre, va 
haver d’acceptar un horitzó 
ple de inseguretats; solament 
hem de recordar el contingut 
d’un capbreu o el naixement 
i transcurs de la ‘guerra Re-
mença’, envoltada d’esclavitud i de misèria. La lentitud del nou mo-
viment colonitzador sobre la condició de la pagesia catalana que, 
mancada de terres suficients, fou víctima fàcil per als poderosos i 
els governants.
Aquest procés de feudalització va anar estretament lligat durant la 
meitat del segle XI i, en el marc dels castells, els feudals reclamaven 
l’exercici de la seva autoritat.
Quan podem recordar o llegir algun dels varis episodis dels nostres 
annals, pensem en situacions llunyanes i de difícil oblidar. El 23 
de setembre de 1604, a raó de la compra del dret del  feudalisme, 
vàrem tenir la gran ocasió d’alliberar-nos del dogal que ens havia 
ofegat sempre. No obstant, no vàrem ser capaços d’aprofitar l’única 
ocasió que se’ns posava a la mà, en quedar Begur com a un poble 
lliure.
El feudalisme vist de lluny, amaga les greus opressions que enco-
breix, ja que és com una malaltia que mai ha estat ni medicada ni 
guarida. Per poc bé que ho mirem, Begur ha patit per moltes raons 

aquella falta de llibertat que els pobles realment lliures han pogut 
gaudir. Podem estar segurs que actualment tenim vilatans que, per 
la permanència que tenen dins la nostra vida rural (i per no dicta-
minar a aquell mesquí habitant que s’amaga dins l’aparença d’un 
ciutadà honest), encobreixen aquella ocasió de desenvolupar els ins-
tints feudalistes que dissimula. Això es pateix contínuament des del 
principi feudal.
Estem vivint en una població en què el feudalisme encara és viu des-
caradament, de tal forma, que sempre podem trobar aquella persona 
que, per influències ocasionals, causes polítiques o motius econò-
mics, abusa de posicions o de fets que perjudiquen molts begurencs. 
Si valoréssim les accions, veuríem que en cada època ha sobresortit 
aquell habitant que s’ha envoltat de gent i de situacions, a fi d’obtenir 
el poder suficient per dominar tota la població i per adquirir els seus 
beneficis.
Podríem exposar exemples del feudalisme actual, amb algunes per-
sones que han abusat de situacions delicades, a raó d’obtenir una 
propietat alterant la documentació, desnaturalitzant al propi pro-
pietari, o fent ús i abús de la situació de gent que es trobava en situa-
cions extremes a causa de diversos episodis, com la nostra Guerra 
Civil o les moltes crisis que van haver de viure, traspassant fronte-
res. En relació a aquests ‘atracaments, hem vist diferents versions. 
Ja des de l’any 1604, en el repartiment de quatre vessanes per a cada 
família de les terres del municipi i quedant un sobrant important ca-
talogat com a ‘terreny comunal’, els ajuntaments d’aquelles èpoques 
varen permetre a alguns propietaris traslladar les fites de delimita-
ció de finca a molta distància, dins el sòl de terreny comunal, creant 
el propi delicte. Dins la Història de Begur, Salvador Raurich ja en feia 
esment, recalcant que la població va quedar-se sense terrenys co-
munals, a diferencia d’altres municipis veïns que van poder formar 
un patrimoni considerable.
La usurpació de propietats és sempre, generalment, l’objecte princi-
pal dels afers dels moderns senyors feudals. No obstant, cal recordar 
també ocasions anteriors exercides per algun ‘indiano’, que es prote-
gia mitjançant un guardabosc armat amb tercerola, controlant les 
propietats a la seva conveniència particular.
L’època que ens ha tocat viure també ha provocat situacions favo-
rables a aquelles aficions d’apropiar-se de patrimoni aliè, podent 
comprovar que en més d’una ocasió s’ha obligat a retornar al legítim 
propietari la seva finca momentàniament usurpada.                                    

Núria Tortras

A questa festa, ja ha complert cinc anys. La d’enguany, diria 
que ha sigut la més bonica.  No sé si és sempre així, perquè 
no recordo les altres edicions, o és que realment ho ha es-

tat. Analitzem‘ho:
Els guarniments, en general, no han sigut tant voluminosos, i sí 
més delicats. Per exemple, el del carrer Ventura Carreras, davant 
de la carnisseria i del ‘colmado’. Molt originals, com els del carrer Pi 
i Ralló i el carrer Boadella. 
i detalls puntuals, com la taula amb les cadires al carrer Sant Pere 
cantonada carrer Forgas i Pi. En aquest últim, hi veiem el disseny 
més atrevit: uns pantalons texans plens de terra que fan de testos, 
penjants de la reixa de Can Font. Porta a polèmica: que si és bonic, 
que no m’agrada, però segur, que no ha deixat indiferent.
Molt treballats, com els del carrer Sant Pere, on hi veiem el trenet i 
l’aparador de la botiga Públic, i a la dreta, el pou de la cafeteria Jovi.
Al costat, la pastisseria el Bombò, ens ofereix una delicada i suau 
decoració.

Begur en flor, d’enguany

I en general, trobo que hi ha hagut més flor natural i molt cuidada, 
com en el carrer de la Concepció Pi ‘Tató’, on, sota els paraigües, hi 
havia unes flors equipades amb un tub ple d’aigua.
Tornem al carrer Sant Pere i seguim, per arribar al carrer Santa Re-
parada, passant per davant d l’hotel Aiguaclara. Pugem l’escala, i...
oh! Hem arribat al lloc més tranquil de la ruta. Hi observo, encanta-
da, que es combinen l’art floral i la cultura.  M’hi aturo una estona 
(llàstima que ni hi hagués un banc per seure-hi), per reposar del 
brogit i llegir els poemes escrits en unes robes, que pengen de la 
paret. Per si ho voleu saber (a mi sí que m’ha agradat saber-ho), les 
responsables del guarniment han sigut la Paqui Martinez, la Teresa 
Cambra i la Leonora Alós, que l’han treballat des del primer pensa-
ment i pintada, fins a l’últim lligam.
I fins l’any que bé.
P.D. A la Festa de la Flor de Girona, celebrada la setmana següent, 
vaig veure lluir el mateix guarniment del carrer Forgas i Pi, els 
texans plens de terra, fent de testos.

Guillem, fill de Bonadona, jurant 
fidelitat a Ramon Berenguer I, pels 
castells de Begur i Palafrugell.
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L’esmorzar pescador

Marià Frigola

F ora molt motivador saber que aquest any, en la cinque-
na edició de Begur Sotaigua, organitzat per l’Associació 
de Comerç i Turisme de Begur (ACiT), se centraven les ac-

tivitats en posar de relleu l’amenaça que representa el plàstic per 
al mar. Bona iniciativa, doncs ens cal conscienciar, i ja des de la 
base, els infants, amb accions educatives com les que l’associació 
promou. Per extensió, haurien de fer adonar-se als adults que 
quelcom no estem fent bé en la protecció del medi ambient.   
També va tenir lloc, en l’entorn del Begur Sotaigua, el tradicional 
Esmorzar pescador, que aquest any es va celebrar a la nova terrassa 
del restaurant Costa Brava, a Sa Riera, i que, amb molt d’encert, es 
ve organitzant des l’ACiT. Allà ens vàrem arreplegar tot un grup de 
persones addictes a la festa, essent amfitrions en Marc Carreras, 
president, na Sandra Bisbe, coordinadora d’esdeveniments, i en 
Xavi Jardí, responsable de Begur Sotaigua. I els pescadors convi-
dats a la taula de debat foren na Lourdes Deulofeu, na Cari Revuel-
ta, en Gervasi Sais, en Paco Pi i en Llorens Sais, actuant d’amable 
moderador en Pere Feliu, tot un expert en la tasca. L’esmorzar, pa 
amb tomata, peix fregit, amanida i vi, a més del propi debat amb 
preguntes de la taula i dels participants, va ser acompanyat per les 
cançons de taverna i havaneres que el grup Avi Miquel va oferir. 
De tot el que es va parlar, un munt d’anècdotes i històries, 
m’agradaria ressaltar un tema punyent que en Pere, amb tota la 
seva finesa, va introduir tot començant el debat: el de la dona en 
l’entorn pescador. Es qüestionava que l’ofici de pescador, de tradi-
ció familiar, fora considerat de sempre eminentment masculí, per 
la seva duresa, sinó ara en el passat, doncs en el present està tot 
més mecanitzat. Tot i tenint en compte que hi ha altres feines pe-
sades en la pesca, no sols la de llevar peces, com són les de preparar 

xarxes i nanses, apedaçar xarxes, anar a vendre el peix com abans 
es feia... Les respostes, clares i concretes, van desmuntar completa-
ment l’afirmació i es va posar de manifest que tanta o més activitat 
desenvolupaven les dones en la pesca com els homes, des de remar 
mentre es calaven peces, ajudar a llevar-les, encaixar el peix, anar-
lo a vendre... «La meva sogra, tota la vida a anat en mar, ella remava 
i el meu sogre llevava les peces amb un rodet petit, doncs llavors 
no teníem mena de maquinària a la barca; avui dia, la meva jove 
també hi va amb el meu fill», va comentar na Lourdes. Ho va acabar 
de rematar na Cari: «El meu besavi tenia dues filles i les dues es van 
dedicar a la pesca, tant la meva tia com la meva àvia». En Gervasi 
ho va corroborar: «L’àvia i la mare anaven a la barca i cuidaven dels 
rems, no tenia motor la barca». I a més, prou coneixem la història 
d’en Paco i en Florià, els bessons, que als tres mesos ja els pujaven 
seus pares a la barca dins una cofa de balca, i a sota la proa, mentre 
dormien, ells es dedicaven a pescar. També en Llorens va comentar 
que així era, i feina dura, fins que no van posar una maquineta a la 
barca. Va quedar prou clar que no era ni és una feina sols d’homes.
En Pere va ser prou oportú en posar aquest tema sobre la taula, 
tenint en compte que cada volta es posa més de manifest el greuge 
comparatiu entre homes i dones dins la nostra societat. Hi ha ha-
gut, i encara existeix, una discriminació manifesta que no té mena 
de raó de ser, no sols a nivell salarial, sinó de competència. Potser 
en l’àmbit pescador, la dona ha estat en un injust segon terme, igual 
que en altres professions, perquè en la mentalitat de l’època es do-
nava per fet que era la mestressa de casa, ajudant a les tasques de 
pesca, a més de ser bona mare i muller, essent el marit el pescador, 
el patriarca de la família. Potser per això sempre hem sentit parlar 
dels pescadors en masculí i no en femení. Caldrà esmenar-ho, no?

E ls primers dies de primavera, passejant pels carrers, vaig 
veure que tots els establiments (hotels, restaurants, càm-
pings, botigues de roba, calçat i de sovenirs) s’esmeraven fent 

reformes i modernitzant els seus negocis, esperant en candaletes 
els turistes nacionals i estrangers que cada any ens visiten. Segons 
dades del Patronat de Turisme, l’any 2018 visitaren les comarques 
gironines 7.848.952 turistes, uns quants dels quals van venir a Be-
gur. Tots sabem que el nostre poble no te cap indústria ni pagesia, 
excepte l’agregat Esclanyà, per tant, hem de viure del turisme ca-
talà, espanyol i estranger que ens visita; és l’única font d’ingressos 
que tenim actualment. 
Són molts els atractius del nostre poble, que la naturalesa ens ha 
regalat i que podem oferir al visitant: el seu entorn impressionant 
, el nucli històric, les meravelloses platges, les impressionants vis-
tes panoràmiques, la llum, l’aire, el clima temperat, la cuina avant-
guardista i, sobretot, la cordialitat dels begurencs. Per tots aquests 
esdeveniments, hem de procurar mimar el turisme, conservar-lo i 
seguir essent un poble acollidor. Ara ens toca continuar caminant, 
seguir mirant endavant i fer-ho amb la mateixa o millor convicció 
que fins ara.
Hem de fer un esforç per no tornar a aquells anys feixucs de la gue-
rra, postguerra i dictadura, que els joves no van passar, dels quals, 
els vells que els hem viscut, en tenim un mal record. 
Recordem una mica el Begur dels anys passats, ambt alts i baixos 
econòmics, com en altres poblacions. Després de l’època minsa en 
què la fil·loxera acabà amb totes les vinyes, arribà la de les fàbri-
ques florescents de tapers, fins la gran crisi del suro, que estroncà 
la bona vida de tots els begurencs. Molta gent va haver d’emigrar 
a altres pobles industrials, fins que arribà José Antonio Pella, que 
millorà la situació, construint nous carrers, places i carreteres, i 
donant treball a molta gent. Es va aconseguir una altra vegada un 
nivell de vida més elevat i una onada de benestar per a tothom. En 

aquells anys, hi havia sis o set botigues de comestibles, una confiteria, 
dues sabateries, dos sastres i sastresses, tres barberies, dues pentina-
dores, una farmàcia, un cinema i sala de ball, dues tabernes i dos cafès, 
fusteries, manyans i mestres d’obres, i dues companyies de transports. 
Fou una època en què tothom estava content, amb ganes de gresca i 
xerinola. Però no tot foren flors i violes. Al cap d’un temps, els negocis 
no li funcionaren com el Sr. Pella pensava i va fer fallida. Una altra 
vegada, molta gent va perdre el treball i van tornar a emigrar.
El 1936 esclatà la guerra i després van venir la postguerra, la Sego-
na Guerra Mundial i la dictadura, que foren les èpoques mes dures i 
feixugues  que va viure Begur, i aleshores moltes famílies tornaren a 
marxar.
Avui tot ha canviat, els supermercats han arruïnat les botigues, el 
‘prêt-à-porter’ ha acabat amb els sastres i sastresses, les espardenyes 
han passat davant de les sabates de mudar, les màquines d’afaitar han 
arruïnat moltes barberies masculines, etc.
Durant els anys 50 i 60, començà el boom turistic i això va fer res-
suscitar un altra vegada el poble, però els promotors sense escrúpols 
van edificar en llocs públics, com La Font de la Salut, les botigues dels 
Catius de les Platges i en mols altres llocs, sense miraments ni control. 
Esperem doncs, que aquesta etapa de benestar no s’aturi i continuï 
prosperant, però sempre respectant més l’entorn paisatgístic. Malgrat 
tot, sembla que ara els ecologistes i la Generalitat de Catalunya han 
pres mesures per aturar-ho. Parlant d’un altre tema, del dia que es va 
celebrar la inauguració del Mil·lenari des Castell, al Cinema Casino, 
crec que cal felicitar a l’amic i catedràtic d’història Josep Mª Fullola 
pel gran discurs que va dedicar a la concurrència. També felicitar al Sr. 
alcalde i als membres de l’antic consistori, en particular la regidora de 
Cultura, Mónica Martínez. Tots han deixat una petjada inesborrable. 
Us trobarem a faltar. 
També felicitacions abusives a tots els membres  del nou Ajuntament 
entrant. Els desitjo bons auguris per al nou mandat. 

Pere Rodríguez

La prosperitat de Begur
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Begur Sotaigua dedicava la 5a 
edició a la lluita contra els plàstics

La lluita contra els plàstics va 
centrar la cinquena edició de 
la Fira Begur Sotaigua, a prin-
cipis de juny, sota el títol Plàs-
tics 0. Durant els sis dies que va 
durar la fira, organitzada per 
l’Associació de Comerç i Turisme 
(ACiT) de Begur, amb el suport 
de l’Ajuntament i la col·laboració 
d’altres administracions supe-
riors, com també entitats i em-
preses, es van programar diver-
ses activitats relacionades amb 
la preservació del mar. La princi-
pal acció, el projecte Plàstic 0, es va fer amb la implicació dels 
alumnes dels cicles superiors de les dues escoles del municipi, 
l’Olivar Vell d’Esclanyà i Doctor Arruga de Begur, que van 
recollir plàstics a les platges. Altres accions de sensibilització 
ambiental van ser l’espectacle Pescaplàstik, la neteja subma-
rina de Ses Negres, i xerrades i conferències sobre la temàtica.

Joan Pi i Ventós

A quest any és el centenari d’un esdeveniment que provocà un 
gran  impacte a tots els begurencs. Un foc, en dia de tramunta-
na, es produí a la fàbrica Forgas. Els crits d’angoixa de la gent 

del poble, tot cridant «foc a Can Matilde!», emplenaren totes les llars de 
Begur. La fàbrica de ‘trefins’, taps de suro, que donava treball a molts ho-
mes del poble, s’estava cremant. No hi treballava cap dona. Ells eren qui 
aportaven els diners. Les dones feien un altre tipus de treball: ‘sus labores’, 
com posava el document oficial d’acreditació personal. Diferència sorto-
sament superada en els nostres dies. Aquell foc significava la misèria. 
Una disjuntiva de l’origen d’aquell maleït trasbals corria de boca en boca: 
«S’ha cremat o l’han cremat?» Podia ser que l’incendi fos un incident for-
tuït i sense cap responsabilitat personal, o bé que fos provocat intencio-
nadament. Aquesta segona possibilitat podria tenir la seva explicació. El 
suro i la seva fabricació de taps havia sofert una gran devaluació o interès 
de mercat, com a conseqüència de la gran crisi universal, després de la 
Primera Guerra Mundial. Mancaven recursos econòmics per fer front a 
altres necessitats més imprescindibles. La gana trucava totes les portes. 
Per tant, quedà en dubte quina fou la causa que produí el catastròfic foc. 
Malgrat tot, aquesta incertesa, de mica en mica, es decantà cap a una res-
posta força coherent. Els amos de la fàbrica hi posaren el seu granet’ de 
voluntarietat en aquesta crema. Repetim, fou la causa de pobresa per al 
poble de Begur. Negoci en fallida o nul rendiment, trobà en els amos la 
seva raó de tancar. Al poble li restà el «foc a Can Matilde!». 
L’any 1919 s’havia acabat, justament, la Primera Guerra Mundial (1914-
1918). I com a seqüela, esdevingué una gran crisi, crisi que originà una 
greu dificultat de tot ordre per a molta gent de la classe treballadora,  ja 
que la seva subsistència estava relacionada amb la dificultat de poder 
comprar el que era necessari en l’àmbit familiar. No hi havia ‘cèntims’ 
per adquirir tot allò que els era imprescindible. Una estratègia de ‘mercat’ 
fou una certa resposta a la negativitat total. Els propietaris de les poques 
botigues que hi havia a Begur acceptaren, de comú acord  amb les dones, 
mestresses de casa, portar, tenir, una llibreta en la qual s’anaven anotant 
les minses compres que elles feien. «Apunta-ho a la llibreta!». El pacte era 
d’obligat compliment. Quan l’home, cap de família, pogués fer algun ‘jor-
nal’, el que cobrés serviria per eixugar un petita part del saldo de deute 
que figurava a la llibreta. No hi havia cap document escrit que avalés i 
obligués el compliment d’aquesta entesa. Potser hi havia dos motius per a 
la no existència d’un document: la paraula donada era norma de fe, i saber 
escriure era un aspecte reservat a la majoria dels pocs rics de Begur. Co-
mento una vivència familiar sobre aquesta qüestió ‘d’anhel de saber’ dels 
pobres. La meva mare, nena de pocs anys, un dia li demanà a la seva mare, 
amb llàgrimes als ulls: «Mare, vull anar a costura.» Resposta de l’àvia: «A 
costura, només hi van els rics. Tu, a bressolar el teu germà Pepito.»   
I una benedicció per als nois de Begur. Un indià, ‘americano’, dels que van 
arribar de Cuba amb diners, el senyor Pepet ‘Pey’, casat amb la senyora 
Roseta, creà una fundació amb el nom d’ella: una escola. Hi havia, doncs, 
dues escoles al poble: una ‘nacional’ o pública i una altra de privada. A la 
privada, hi assistí el meu pare. El mestre era Mossèn Jaume, un gran for-
mador, i molt i molt respectat a Begur. La gran desfeta social motivada per 
la rancúnia entre la gent necessitada i la classe dels benestants fou causa 
d’un gran  malestar social. En aquell temps d’abans de la Guerra Civil, es 
cometeren moltes barbaritats per part de radicals agressius i dolents. La 
persecució de capellans fou una dèria del seu comportament de malfac-
tors. Al mossèn de Begur, un bon home i gran catalanista, segons el meu 
pare, els del ‘comitè’ l’anaren a buscar a Barcelona i el mataren. Mn. Jau-
me, el mestre-capellà, no es mogué del nostre entorn. Ell vivia a Regencós. 
Aquells assassins desaprensius el respectaren. No per ser capellà, sinó per 
haver estat un gran mestre per als joves de Begur. 
Avui, any 2019, centenari d’aquestes circumstàncies narrades, fruïm 
d’una situació de tranquil·litat, que costà d’aconseguir. Els efectes, tan ne-
gatius derivats de la Guerra Civil, s’anaren bandejant. Costà el seu temps. 
Temps de molta pobresa. Els qui visquérem aquella situació caòtica tin-
gueren la serenitat d’adaptar-se a una circumstància difícil de pair. Un 
pòsit inalterable quedà gravat en la memòria dels qui visqueren aque-
lla vivència. Potser, aprengueren a valorar el que tenien i no el que els 
mancava. Begur ha pogut abandonar la seva pobresa endèmica gràcies al 
turisme. Avui, ‘es nostre poble’, és lloc de notòria lloança. Pensem que, a 
més de la seva bellesa, també té aspectes del tracte personal obert i res-
ponsable dels ‘bacanards’. Però, sempre hi ha un anhel d’inconformisme 
i de millora: anar endavant. I un afany de tot amb tots: potenciem el ‘bé 
comú’ com a norma de comportament solidari.  

ES TEU POBLE
Recordança d’un 1919

Proliferació de fitoplàncton a les 
platges del municipi

A principis de juliol, a causa  
de l’augment pronunciat de 
la temperatura de l’aigua del 
mar, es va produir un aflo-
rament de fitoplàncton, que 
no suposava cap risc per als 
banyistes. Des de l’Agència 
Catalana de l’Aigua i el CSIC, 
se’n van fer les analítiques i el 
seguiment corresponent. Les 
proliferacions de fitoplànc-
ton són creixements massius 
d’algues microscòpiques que 
viuen en suspensió a l’aigua. 
Quan són molt intenses, pro-
voquen canvis molt visibles 
en la coloració i la trans-
parència de l’aigua. En el cas 
de Begur, les aigües tenien 
una aparença verdosa.

COL·LABORADORS

Alumnes de les escoles, recollint plàstics a Sa Riera. A baix, 
l’espectacle Pescaplàstik. Fotos: Ajuntament
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Eugeni Pibernat amb l’auditora Maria Teresa Díaz i el tècnic municipal de 
Medi Ambient, Xevi Turró, després de l’entrega del certificat ‘Q’. Foto: Ajuntament

L’àrea de Medi Ambient ha iniciat una campanya de sensibilització so-
bre el malbaratament alimentari, amb accions com ara la publicació 
d’informació sobre aquesta temàtica a la pàgina de Facebook de l’Espai 
Mas d’en Pinc. L’àrea col·laborarà també amb el Consell Comarcal del Baix 
Empordà en una acció adreçada a la ciutadania mitjançant el sector de la 
restauració, que lliurarà estovalles de paper -a la imatge- amb xifres i reco-
manacions, així com receptes o consells per organitzar la nevera. L’objectiu 
és evitar que es llencin aliments en bon estat, a la vegada que es proposa als 
clients que s’emportin a casa el menjar que no s’hagin acabat al restaurant.

Les platges d’Aiguablava, Sa Riera i el Racó de Begur han tornat a aconse-
guir la bandera ‘Q’ de Qualitat Turística, que es concedeix segons la norma 
UNE/ISO 13009. Les tres platges van superar la certificació amb un alt grau 
d’excel·lència, segons l’auditoria realitzada per Maria Teresa Díaz Comas, 
de l’empresa SGS. «Malgrat això, no podem abaixar la guàrdia i hem de re-
soldre algunes problemàtiques per afrontar els nous reptes de futur, man-
tenint la filosofia de millora contínua», recorda el primer tinent d’alcalde 
i responsable de l’àrea de Platges, Eugeni Pibernat. L’obtenció del certificat 
de qualitat ‘Q’ és una iniciativa conjunta de les àrees municipals de Medi 
Ambient i Platges, amb la implicació d’altres àrees i de tots els sectors rela-
cionats amb les platges.

Medi Ambient inicia una campanya 
sobre el malbaratament alimentari

Adjudicat l’ús dels primers 
horts comunitaris

Joves de Begur i Esclanyà 
recullen 8 saques de residus

L’Ajuntament de Begur ha adjudicat 11 de les 14 
llicències d’ús dels horts ecològics comunitaris d’Es 
Sot d’en Ferrer. D’altra banda, ja ha finalitzat la for-
mació sobre els horts, relacionada amb l’agricultura 
ecològica i la participació comunitària, a càrrec del 
tècnic de Càritas Mallku Negre i de la tècnica de 
Medi Ambient Gemma Boada. Foto: Ajuntament

Els joves de l’esplai municipal Autèntic de Begur 
i de l’escola l’Olivar Vell d’Esclanyà van recollir, 
els dies 11 i 13 de maig, 8 saques plenes de residus, 
en dues accions que van realitzar en el marc de la 
campanya europea Let’s clean up, gestionada per 
l’àrea de Medi Ambient de Begur, amb el suport de 
l’Agència Catalana de Residus. L’acció de neteja es va 
fer al Camí de l’Aigua de Begur i a l’entorn de l’escola 
l’Olivar Vell. En total, hi van participar un centenar 
de nois i noies.

Aiguablava, Sa Riera i el Racó tornen a 
obtenir el certificat de qualitat turística

MEDI AMBIENT

Dues imatges de joves participants en la recollida de 
residus a Esclanyà i Begur. Foto: Ajuntament
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La XVI Fira d’Indians, que tindrà lloc del 
6 al 8 de setembre, estarà dedicada als 
jardins evocadors del passat d’ultramar

La XVI Fira d’Indians de Begur tindrà lloc del 6 al 8 de setembre i es-
tarà dedicada als jardins amb inspiració indiana. Dels 2.000 habitants 
que es calcula que va tenir Begur en el segle XIX, uns 500 van emigrar 
a Cuba. Molts s’hi van quedar per sempre més, altres van tornar a Ca-
talunya. Alguns dels que van tornar, es van instal·lar un altre cop en 
els seus pobles d’origen i es van integrar a la vida vilatana. Les grans 
fortunes indianes van fer-s’hi cases nobles projectades pels arquitec-
tes més prestigiosos del moment i moltes d’elles, disposaven de jardins 
que es convertien en paisatges evocadors de les terres del nou món, 
i eren l’escenari ideal per a la vida social i familiar a l’aire lliure. Els 
jardins dels indians seguien la moda dels grans jardins romàntics que 
es feien arreu d’Europa en el segle XIX i compartien amb ells el gust 
per barrejar elements exòtics, com vegetació exuberant, col·leccions 
d’ocells, hivernacles, pavellons japonesos, llacs, i estanys i grutes, rea-
litzats amb materials i estètica diversos.

D’acord amb la temàtica de la fira d’aquest any, doncs, com a novetat, 
hi haurà dues zones de recreació de jardins indians naturals, al pati de 
l’Ajuntament i al pati de la Biblioteca, creades i dissenyades per dife-
rents empreses de jardineria del municipi. 
D’altra banda, com cada any, a la fira hi haurà parades de productes i 
de menjar, activitats com ara conferències i balls, i, com no, l’Arribada 
de l’Indià, que enguany serà el Senyor Ramon de Begur (personatge 
fictici), amb Sa Riera i el nucli de Begur com a escenaris, i el Comiat 
de l’Indià, amb la representació L’IndianU se’n va a dormir, a càrrec en 
ambdós casos del Grup de TeatrU Es Quinze. 
Per primera vegada, hi haurà a la fira una Taverna Indiana, al pati de 
les Escoles Velles, organitzada pel Grup de Teatre Mutis, i s’ha poten-
ciat l’oferta infantil, amb més tallers i el canvi d’ubicació de jocs ge-
gants al Pati de les Escoles Velles. 
Les conferències previstes seran Els Jardins dels Indians, a càrrec dún  
equip multidiciplinar de Jardins i Jardiners de l’Institut d’Estudis Ca-
talans: Montse Rivero, Maria Mercè Compte i Camila González, i Les 
Plantes dels Indians, a càrrec de Jordi Cartañà, biòleg, doctor en Geo-
grafia Humana i membre de la Institució Catalana d’Estudis Agraris.

PROMOCIÓ ECONÒMICA

El 8 de maig es va fer, per segona vegada, un workshop (reunions de 
treball) entre agències immobiliàries de lloguer de Begur i empreses 
d’activitats del nostre municipi. En aquestes reunions, els agents im-
mobiliaris i les empreses poden intercanviar la seva informació i crear 
sinèrgies de negoci. Les empreses de Begur participants van acollir  de 
manera positiva aquesta iniciativa. Foto: Ajuntament

Segon workshop entre agències 
immobiliàries i empreses d’activitats
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L’actriu Olga Cercós, encarregada de l’apartat de contes de la campanya, durant 
una de les seves sessions. A la dreta, el cartell de la campanya. Foto: Ajuntament

Un bullit de peix roca guanyava el XII Concurs de Cuina Popular de Begur

Un bullit de peix de roca a l’estil eivis-
senc, presentat per Victòria Curós i la 
seva filla, Victòria Mulà, va guanyar el 
XII Concurs de Cuina Popular de Begur, 
en el marc de la XXI campanya gastronò-
mica del Peix de Roca, que es va cloure 
el 2 de juny. Les mateixes cuineres ja van 
guanyar el concurs de l’any passat. Com a 
finalista, va quedar  la caldereta de nero, 
congre i llobregant de Joan Serrano. El 
mateix dia es van entregar els premis de 
l’XI Concurs d’Aparadors de la campan-
ya. El guanyador va ser l’aparador de la 
farmàcia Sònia Torres, i es va concedir 
un accèssit per al de Cactus Begur.

Tornen les ‘tardes autèntiques’ d’estiu, amb indians, ‘shopping’ i contes

Els indians, el ‘shopping’ i els contes són les tres activitats que s’han progra-
mat per a la segona edició de la campanya de les Tardes Autèntiques a Begur, 
que impulsa l’àrea de Promoció Econòmica i Turisme. La campanya, que va 
començar el 8 de juliol i acabarà el 30 d’agost, té com a objectiu complemen-
tar la vida activa i social del carrer, donant suport al comerç local. Mentre 
l’activitat dels indians es fa els divendres, el ‘shopping’ té lloc els dimecres i 
els contes, els dilluns. «Amb aquesta campanya volem demostrar que Begur 
és més que un poble d’estiueig tradicional i que té el potencial per oferir una 
gamma d’activitats i entreteniments més amplia per passar les tardes d’estiu», 
explica el regidor de l’àrea, Eugeni Pibernat.

Els participants. De dalt a baix, i d’esquerra a dreta, Carmina Torres, Gervasi Sais i Maria Teresa 
Caner, Enric Caner, Carme Solves, Joan Serrano, Hemi Gurillo, i Eduard Pérez i família. Fotos: Ajunt.

Les guanyadores del concurs, Victòria Mulà i Victòria Curós, amb autoritats 
locals, després de rebre el primer premi. Foto: Ajuntament

PROMOCIÓ ECONÒMICA
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De dalt a baix, i d’esquerra a dreta, Florian Pi durant l’exposició sobre pesca, 
Gemma Agustí; participants en els tallers de labors i pintura de Begur, i parti-
cipants en els tallers de patchwork i manualitats d’Esclanyà,  Fotos: Ajuntament

CULTURA

El Grup de TeatrU Es Quinze 
estrenava la seva obra ‘Barra lliure!’

Per tercer any consecutiu, per la diada de Sant Pere, el Grup de 
TeatrU Es Quinze va omplir la sala del teatre del Casino Cultu-
ral de Begur, en aquesta ocasió, amb la representació de la seva 
última creació, Barra lliure!, una comèdia que transcorre en una 
taverna regentada per dues germanes i que té una clientela molt 
peculiar, tot plegat per arribar a un final ple de sorpreses. 

Exposicions de primavera i estiu, amb un homenatge als pescadors de Begur, 
labors, patchwork, manualitats, i pintura amateur i professional

La temporada d’exposicions de primavera i estiu va començar amb les 
mostres dels tallers de labors, pintura artística i puntaires a Begur, i de pat-
chwork i manualitats, a Esclanyà. El relleu el va agafar la mostra La Pes-
ca a Begur, una retrospectiva sobre l’evolució d’aquest sector. L’exposició 
va anar acompanyada d’una xerrada amb el pescador de Sa Riera Florian 
Pi i de la presentació del llibre Històries de pescadors de la Costa Brava, de 
Lurdes Boix i Jaume Badias. Posteriorment, l’artista Gemma Agustí, que va 
guanyar el Concurs d’Arts Plàstiques del 2018, va inaugurar la mostra Hor-
ses Go! Artyouready. Uns dies deprés, Josep Maria Solà va portar a Begur 
les seves acurades obres realistes, sota el títol de Paisatges. 

Amb el suport de:

Unes 220 persones van omplir el pati de les Escoles Velles per 
veure l’obra del grup Mutis, que va representar Perruqueria de 
senyores, de Rafael Anglada, una comèdia en què apareix una 
mare preocupada, un fill pocavergonya, una promesa esverada, 
una aprenent enamoradissa, una veïna ploranera i un avi que no 
mesura les paraules. Mutis projecta repetir l’obra al setembre.

El Grup Mutis portava ‘Perruqueria 
de senyores’ a les Escoles Velles

Josep Maria Solà, amb la regidora Gemma Coll, durant la pre-
sentació de la seva exposició. Foto: Ajuntament



13

La begurenca Maria Morera, 
protagonista de la pel·lícula ‘La 

vida sense la Sara Amat’

Biel Rossell i Maria Morera, protagonistes de ‘La vida sense 
la Sara Amat’. Foto: Ajuntament

CULTURA

La jove actriu begu-
renca Maria Morera 
Colomer és la prota-
gonista principal de la 
pel·lícula La vida sense 
la Sara Amat, estrena-
da fa poc als cinemes, 
entre ells el de Begur.  
L’actriu interpreta el 
paper de Sara, una noia 
que desapareix en una 
nit d’estiu dels anys 80. 
El film està dirigit per 
Laura Jou, que és una 
especialista de renom 
pel que fa a la prepa-
ració d’intèrprets me-
nors d’edat. Fins ara, 
Jou havia fet curtme-
tratges, com els exitosos No me quites, nominat als Goya, 
i Coronado con tres biznagas, presentat en el Festival de 
Cinema de Màlaga.

L’ escriptor i nedador Jordi Ballart Macabich va presen-
tar, el 19 de juliol, a la Biblioteca Salvador Raurich, el seu 
llibre Línia de flotació, un recull de les experiències de 
l’autor nedant al mar per diversos indrets de l’Empordà 
i per algunes poblacions europees. L’obra és també una 
memòria personal. Foto: Ajuntament

Jordi Ballart presenta a Begur 
el seu llibre ‘Línia de flotació’

La banda de carrer Bufant Fort va obrir, el 27 de juliol, el 42è Festival de 
Música de Begur, amb una cercavila musicalitzada -a la imatge- que va 
començar, com en anteriors edicions, des del castell. Però, la pluja insis-
tent que queia aquell dia va obligar a anul·lar el primer concert del festi-
val, el del grup Morgan. El festival presenta, fins el 24 d’agost, una desena 
d’espectacles en diferents espais. Joan Dausà, Jofre Bardagí, David Bus-
quets, los Mambo Jambo, Duquende i Chicuelo, i el Festival Homenatge 
Carmen Amaya, són alguns dels espectacles programats. Foto: Ajuntament

Comença el Festival de Música, però la 
pluja obliga a anul·lar el primer concert
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Festes de la Vellesa per homenatjar la gent gran de Begur i Esclanyà

Un concert solidari recapta 786 euros 
per a la ONG ’Amb les teves mans’

A dalt, els assistents a la festa de Begur. A baix, els assistents a la festa d’Esclanyà. Fotos: Ajuntament

Veïns i veïnes de Begur ma-
jors de 78 anys van ser home-
natjats, el 12 de maig, durant la 
celebració de la LVIII Festa de 
la Vellesa. La festa, organitza-
da per l’àrea de Gent Gran de 
l’Ajuntament, va començar 
amb una missa cantada per la 
Coral de Begur, a l’església de 
Sant Pere. En acabar l’ofici, la 
coral local infantil l’Esparver 
i la coral Mar de Veus van 
oferir un petit concert. Els ho-
menatjats i les autoritats locals 
assistents, entre ells el llavors 
alcalde, Joan Loureiro, van fer 
un dinar de germanor en un 
restaurant.
Esclanyà també va celebrar 
la seva Festa de la Vellesa, el 
19 de maig, en la qual hi van 
participar veïns i veïnes del 
poble majors de 74 anys, sota 
l’organització de l’àrea de Gent 
Gran de l’Ajuntament. La fes-
ta va començar a les 12 del 
migdia, amb l’ofici solemne 
cantant per la Coral de Begur, 
a l’església de Sant Esteve. En 
acabar la missa, els partici-
pants i responsables munici-
pals van anar a dinar al res-
taurant del Palau lo Mirador 
de Torroella de Montgrí. 

El castell, il·luminat de color verd 
com a suport a la lluita contra l’ELA

La ONG ‘Amb les teves mans’ va recaptar 786 euros gràcies al 
concert solidari que va organitzar, el 20 de juliol, a l’església pa-
rroquial de Sant Pere, amb l’actuació de la Coral de Begur. «Estem 
molt agraïts, ja que aquesta recaptació ens ajuda a poder portar a 
terme algun dels projectes que tenim programats», va explicar el 
president de l’entitat i rector de les parròquies de Begur i Esclan-
yà, mossèn Josep Taberner. Entre els projectes programats, tots 
ells destinats a Gàmbia, hi ha l’enllumenat de Kekuta-Kunda, la 
creació d’horts comunals i l’enviament de contenidors amb ma-
terial mèdic per als hospitals. Foto: Ajuntament

El castell de Begur va aparèixer, la nit del 21 al 22 de juny, 
il·luminat de color verd. Amb aquesta acció, l’Ajuntament de 
Begur se sumava, com en altres edicions, a la campanya Fes un 
gest per l’ELA, que impulsa l’entitat sense ànim de lucre Funda-
ció Miquel Valls, en el marc de la celebració del dia mundial de 
la lluita contra l’esclerosi lateral amiotròfica, l’ELA, iniciativa so-
lidària que té el verd com a color emblemàtic. L’esclerosi lateral 
amiotròfica és una malaltia neurològica progressiva que ataca les 
cèl·lules nervioses (neurones) que controlen els músculs volun-
taris. Foto: Ajuntament

MISCEL·LÀNIA
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Aniversari dels capgrossos, tobogan d’aigua i concerts, per la Festa de Sant Pere

El primer aniversari dels capgrossos de Begur, la parella d’indians Reparada i Perico, va encetar els actes de la festa major de Sant Pere. Els 
capgrossos van celebrar el seu aniversari amb una cercavila pels principals carrers del nucli antic, acompanyats en tot moment pel grup 
de batucada Bakanards. La trobada va acabar amb una gelatada popular. A la nit, la festa va continuar al parc de l’Arbreda, amb l’actuació 
del grup Rocktambuls i el disjòquei Kharloss Selektah. El programa de la festa major va incloure l’ofici solemne cantat per la Coral de 
Begur, la cursa de cambrers Sant Pere Safata, sardanes amb la cobla Baix Empordà a la plaça de la Vila, l’espectacle infantil Revolució, a 
càrrec de Pentina el Gat, el concert i el ball de l’orquestra La Nueva Saturno, i, com a activitat destacada, el tobogan d’aigua de 100 metres 
de llargada, a la baixada de l’avinguda Onze de Setembre.

La XIV Desfilada de moda de Begur, en benefici de la Fundació 
Oncolliga de Girona, va tornar a omplir, el 21 de juny, la plaça 
de la Vila. Hi van desfilar desenes de persones de totes les edats, 
moltes d’elles veïnes del municipi, per mostrar les col·leccions 
primavera-estiu de diversos establiments de la població. La Fun-
dació Oncolliga, que ajuda els màlats de càncer i les seves famílies, 
va aconseguir recaptar 7.500 euros en la desfilada. Foto: Ajuntament

La XIV Desfilada de moda recaptava 
uns 7.500 euros per a l’Oncolliga

La goleta Dadmitri II, construïda l’any 1922 a les drassanes de 
Barcelona, va tornar a portar la imatge de la Verge del Carme en 
la processó marítima que es va fer el 13 de juliol, pel litoral de Be-
gur. La processó forma part de la festivitat de la Mare de Déu del 
Carme, que organitzen l’Associació de Veïns i Amics de Sa Tuna, 
el Club Marítim Sa Tuna, el Club Nàutic Sa Riera i l’Associació de 
Veïns i Amics de Sa Riera. Foto: Ajuntament

La Verge del Carme tornava a 
navegar amb la goleta Dadmitri II

A dalt, el tobogan d’aigua de l’avinguda Onze de Setembre. A baixa, concert a l’Arbreda. A la dreta, els capgrossos, de celebració. Fotos: Ajuntament
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P rimer de tot, un agraïment a totes les persones que 
ens han donat la seva confiança per poder formar 
part del govern municipal. Un govern fruit del 

pacte entre tres forces polítiques i amb la mirada posada 
en Begur i la seva gent. En aquest sentit, hem buscat un 
grup de persones que aportés experiència i aire fresc a 
l’Ajuntament, que ens permetés treballar des de la tran-
versalitat i, sobretot, treballar en equip. Aquests són dos 
dels conceptes clau del nostre programa electoral. Pensem 
que és la millor manera de millorar, innovar, respectar i 
mantenir el nostre Begur autèntic.

Els tres partits caminarem junts en una sola direcció: tre-
ballar per Begur i Esclanyà. El recorregut és incert, però 
sabem que trobarem obstacles i reptes, alguns dels quals 
seran fàcilment assolibles, mentre que d’altres els solucio-
narem amb més dificultat. Sabem, també, que gaudirem de 
molts moments d’alegria i satisfacció.

Begur, igual que la societat en general, és heterogeni pel 
que fa a persones, ideologies, cultures i maneres de fer. És 

J a a principis d’agost, escrivim per primer cop al Pe-
drís com a grup polític després de les eleccions del 
maig i com a membres de l’actual govern que presi-

deix la nostra alcadessa, Maite Selva. Uns resultats apre-
tats entre les cinc forces amb representació al consistori 
va obligar a fer pactes i repetir la fórmula de tripartit, per 
assolir una majoria còmoda per poder governar. Aquest 
cop, el tripartit està format per Sempre per Begur Esclan-
yà-Junts per Catalunya, Tots per Begur Esclanyà i Més Be-
gur Esclanyà. Us voldríem recordar les areas dels regidors 
electes de Tots per Begur Esclanyà: festes populars, gent 
gran i la nova regidoria d’Esclanyà, en Marià Renart; pro-
moció econòmica, comerç i turisme, comunicació i platges, 
l’Eugeni Pibernat, a més de la primera tinència d’alcaldia. 
Estem molt satisfets de formar part d’aquest tripartit i 
creiem que el nou equip de govern farà una bona feina 
per Begur i els seus vilatans.
Tot l’equip ha començat el mandat amb il·lusió, ganes de 
escoltar i, sobretot, de treballar units, deixant de banda 
les sigles dels partits. Com vàrem dir el dia de la consti-

A bans de res, volem donar les gràcies a les 368 per-
sones que vau dipositar la vostra confiança en 
nosaltres. Són 368 raons per seguir treballant pel 

poble. Ara més que mai, com a servei públic, hem de por-
tar aquestes 368 raons a l’equip de govern. D’altra banda, 
hem d’entendre i felicitar-nos, al mateix temps, que entre 
tots els grups que formem part del govern, sumem moltís-
simes raons per les quals treballar, que han de servir per 
tenir un mateix objectiu: el poble i la seva gent.

L’augment d’opcions de caràcter intolerant, la ideologia de 
les quals esdevé una amenaça als drets més fonamentals 
de les persones, és un fet que està a l’ordre del dia. Per a 
aquestes opcions, la diferència es converteix en una arma 
discriminatòria i segregadora en lloc de ser un element 
enriquidor que ens ajudi a entendre que la societat està 
conformada per moltes realitats diferents, que hem de 
respectar, i hem de poder també exigir el mateix respecte 
que nosaltres mateixos hem de tenir pels altres. 

Quin espai o àmbit institucional ens queda als que recla-

Hem començat amb ganes d’escoltar i de treballar en equip

per això que la diversitat de partits que forma part del go-
vern municipal l’hem de veure des d’un punt de vista posi-
tiu, inclusiu i sumatori, representant el màxim possible les 
nostres veïnes i veïns, i pensant sempre que la diversitat 
és una gran font de riquesa.

De la llista de Sempre per Begur i Esclanyà-Junts per Ca-
talunya vàrem entrar tres regidors: la Maite i en Pere, amb 
experiència en la política municipal, i la Gemma, com a 
nova incorporació en aquest món de l’administració local. 
Però, el partit és molt més que les persones amb regidoria. 
Darrere nostre tenim un coixí de gent compromesa i tre-
balladora, un bon equip, el nostre equip.

El camí, l’hem començat amb il·lusió, esperança i una gran 
motivació, posant l’accent en la coherència, el consens i, 
sobretot, en la proximitat, que és el gran luxe de la política 
local. Una política del dia a dia, del carrer, del barri, de les 
persones. Seran quatre anys al servei del poble, i esperem 
i desitgem una bona legislatura a tothom.

mem que les persones, grans, petites i mitjanes, siguin una 
absoluta prioritat, on poguem assolir una vida amable i, 
en definitiva, vivible?

La resposta és ben senzilla: els pobles, les ciutats i, en defi-
nitiva, tot allò que podriem dir-ne local.

Els ajuntaments, avui, podríem dir que són l’últim bastió, 
l’últim mur que hem de defensar, precisament per això, 
perque és l’ùnic àmbit on encara es parla de persones, 
i és a aquestes a les quals se’ls dona el protagonisme, fu-
gint d’interessos llunyans. Des de la nostra experiència a 
l’Ajuntament, aquest és el tarannà que ens hem proposat, i 
creiem que ho hem assolit, tots i totes. Parlem de la Maite, 
d’en Pere, d’en Jordi, de l’Eugeni, d’en Marià, de la Gemma i 
d’en Manel; en definitiva, també parlem de persones. 

Persones amb el compromís de treballar en equip i amb un 
objectiu radicalment clar: treballar i vetllar per la qualitat 
de vida dels ciutadans i ciutadanes de Begur i Esclanyà.

tució del nou govern, «entrem com a set membres de 
tres grup polítics diferents i hem de sortir com a un únic 
equip de govern que treballi pel bé de tots». Però, no no-
més els membres de Tots del govern treballem pel poble. 
Tots els que formaven part de la llista treballen des del ca-
rrer, perquè nosaltres puguem fer la millor feina des de 
l’Ajuntament, amb la màxima proximitat al ciutadà. Des 
d’aquí, doncs, agraïm la feina d’aquest equip de companys 
que segueixen treballant per donar continuïtat i consis-
tència al projecte de Tots.
L’estiu ens ve marcat per una feina intensa i unes agendes 
apretades. L’objectiu primer és ser resolutius amb les pro-
blemàtiques que es generen durant la temporada, quan 
Begur és ple de visitants que vénen per passar uns bons 
dies en el nostre meravellós poble. Posem també les bases, 
però, perquè, un cop acabada la temporada, puguem co-
mençar a treballar en els projectes de futur que portàvem 
en els nostres respectius programes. Fins llavors, us desit-
gem que passeu un bon estiu i que els que estigueu treba-
llant, tingueu una temporada profitosa i plena d’èxits.

Persones

Cuidem el poble i la seva gent
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Oposició constructiva, però dura quan calgui defensar el bé comú

H an passat quasi dos mesos des de les eleccions i cal 
analitzar els resultats i els pactes de govern. Però, 
voldríem, en primer lloc, donar les gràcies a les 

519 persones de Begur i Esclanyà que van votar a favor 
de la nostra candidatura. Gràcies a aquests vots, la nostra 
formació ha passat a ser la primera força municipal i, per 
tant, la guanyadora de les eleccions. Cal constatar que 
som l’única llista que puja en vots en relació al 2015, arri-
bant al 25,15 % del total. La segona força és l’antiga CiU, 
que obté 485 vots, molt lluny dels 682 del 2015. Podem 
arribar a dues conclusions: o la vàlua de la seva cap de llis-
ta és molt dubtosa o cal renovar de veritat el grup. El grup 
d’en Marià també ha sofert una pèrdua important de vots. 
No n’hi ha prou a canviar el nom i col·locar una cara nova 
al capdavant. Fa falta més que un catàleg de promeses que 
tothom sap que no es compliran. Cal destacar el bon re-
sultat del nou grup de Més per Begur, un resultat fruit del 
desgast de govern del nostre grup i la davallada de CiU. 
El grup socialista revalida els resultats de l’anterior man-
dat. Els resultats de Junts x Begur i Esclanyà creiem que 

són satisfactoris i avalen la feina de govern feta, si tenim en 
compte que hem hagut de gestionar temes tan importants 
com l’urbanístic, el referèndum de l’1 d’octubre i el procés 
posterior. Malauradament, el triomf no ens ha servit per 
formar govern. Creiem que el pacte més lògic hagués estat el 
de les forces amb més vots. La interpretació del mandat de la 
gent ha de ser forçosament aquesta, però no ha estat la dels 
tres partits perdedors. Pensem que les rancúnies, l’anhel de 
revenja i els interessos econòmics d’alguns han propiciat el 
pacte, i no l’interès pel poble. Cal felicitar la Sra Maite Sel-
va, com a primera dona alcaldessa de Begur i Esclanyà, i els 
regidors del nou govern. Els desitgem molts encerts. Junts 
x Begur i Esclanyà farà una oposició seriosa i constructiva, 
fugint de la demagògia i la crítica destructiva. Donarem 
suport a les accions que creiem positives pel bé comú, però 
serem durs en la denúncia de les decisions que puguin lesio-
nar l’interès general dels ciutadans. 
Acabem enviant abraçades de solidaritat i agraïment als 
presos polítics i exiliats repressaliats per l’Estat espanyol.
Us desitgem un bon estiu i que gaudiu de totes les activitats.

Un nou mandat comença a caminar

É s aquest el primer escrit després de les eleccions mu-
nicipals. El primer que cal és felicitar els ciutadans 
per l’exercici cívic que representa l’elecció dels nos-

tres representants per a la gestió de les polítiques públi-
ques que ens afecten en l’àmbit local. En segon lloc, també 
voldríem desitjar encert en la gestió del nou govern,  pel 
bé del poble i dels seus ciutadans. És obvi que el pacte fi-
nalment assolit per JxCat, TxBE i +BE no és el que nosal-
tres hauríem desitjat, però és el que ha format govern i, 
com a tal, l’haurem de jutjar. Per què es conegui, volem 
explicar quina era la nostra opció preferida, que hagués 
suposat assolir igualment una majoria de govern. L’acord 
entre forces d’esquerra. L’acord entre ERC, +BE i PSC. No 
ha estat possible, per la negativa de +BE a incorporar-se 
a aquesta fórmula. Hi havien altres fórmules possibles, 
moltes, de fet. 
Des del PSC, vàrem començar aquest procés negociador 
amb dos criteris clars. Primer, que no pactaríem amb cap 
candidatura que incorporés el Sr. Marià Renart. Volem 
aclarir en aquest punt que el rebuig no és una qüestió per-

sonal, sinó una crítica radical a una manera de fer que ha 
demostrat un sentit patrimonial de la institució munici-
pal, que afavoreix l’arbitrarietat i l’amiguisme en la rela-
ció del ciutadà amb la institució. A més, aquesta manera 
de fer ha tingut conseqüències greus per a l’Ajuntament 
en l’anterior mandat, que ens costarà uns bons recursos a 
tots els ciutadans. I segon, l’aposta, coherent amb la nostra 
trajectòria, per facilitar un govern d’esquerres i, per tant, 
no pactar amb la dreta. No entenem com altres forma-
cions han pogut assumir la presència de l’esmentat perso-
natge. En l’anterior pacte de govern, al 2015, potser se li va 
donar una oportunitat de fer les coses bé, però després de 
quatre anys i amb el que ha succeït, seriem còmplices del 
que pugui passar, i així ho seran les formacions i persones 
que l’han acceptat. 

Nosaltres ens proposem estar especialment vigilants per 
denunciar males pràctiques que posin en perill els inte-
ressos de tots els ciutadans i el dret a ésser tractats amb 
igualtat d’oportunitats per l’Ajuntament de Begur.  

Homenatge a la ‘senyoreta Isabel’

La begurenca Maria Isabel Pi Ferrer, més coneguda al municipi 
com la ‘senyoreta Isabel’, ja que durant molts anys va ser mestra 
al municipi, va complir, el 7 de maig, cent anys. Per commemo-
rar-ho, la família li va organitzar una missa d’honor, que va re-
unir veïns del poble, molts d’ells exalumnes seus. Foto: Ajuntament

Ángeles Fernández complia 109 anys

Ángeles Fernández Osete, la persona de més edat de Begur, va 
complir 109 anys el 17 de maig. L’alcalde en aquell moment, Joan 
Loureiro, i la regidora de l’àrea de Serveis Socials i Gent Gran, En-
carna Garcia, la van visitar a casa seva i li van entregar un ram 
de flors, en presència d’alguns familiars -a la foto-. Foto: Ajuntament

MISCEL·LÀNIA
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Cloenda de l’escoleta de Futbol 7

El 27 d’abril va tenir lloc a Begur la cloenda de l’escoleta de 
Futbol 7 del Consell Comarcal. El Consell Esportiu del Baix 
Empordà organitza la fase comarcal en les categories esco-
leta, prebenjamí i benjamí masculí, fent una lliga regular 
que comença a l’octubre i finalitza al abril. A la fotografia, 
l’equip de la Fundació Esportiva Begur. Foto: Àrea d’Esports

La desena marxa popular Puja i Baixa 
de Begur reunia 1.600 participants

L’1 de juny es va fer la cloenda de la temporada de bàsquet prebenjamí 
i benjamí, amb una vintena d’equips del Baix Empordà. En total, més 
de dos-cents jugadors van gaudir i jugar (més de vint partits), durant 
una jornada del Consell esportiu del Baix Empordà, que va tenir lloc al 
pavelló de Begur. A la imatge, alguns dels jugadors i entrenadors, des-
prés de rebre un obsequi de record de la jornada. Foto: Àrea d’Esports

Cloenda de la temporada de bàsquet 
prebenjamí i benjamí del Consell

Uns 1.600 esportistes van participar en la desena edició de la marxa 
popular Puja i Baixa de Begur, que es va celebrar el 23 de juny, organit-
zada pel club excursionista Els Perduts, amb el suport de l’Ajuntament. 
La marxa modifica cada any el seu recorregut, d’uns 15 quilòmetres, 
i la gran novetat d’aquesta edició ha estat el punt de sortida, des del 
cim del castell, un gest que s’unia a la commemoració del mil·lenari 
de l’existència documentada de la fortalesa. La celebració de la Puja i 
Baixa ja va començar el 22 de juny, amb una sèrie d’activitats a la plaça 
Lluís Esteva i Cruañas.

Els participants en la marxa, dalt del castell. Foto: Els Perduts de Begur

Pietat Ferrer, tercera en el 
campionat estatal de Line Dance

La begurenca Pietat Ferrer Pena va quedar en tercer lloc, 
en la categoria Newcomer femení silver, en el Campionat 
d’Espanya de Line Dance, que va organitzar la Federació 
Espanyola de Ball Esportiu, a finals de juny, a Guadalajara. 
Pietat Ferrer i la seva germana bessona, Montserrat, són 
entrenades per la begurenca Margarita Fuster. A la fotogra-
fia, la Pietat i la Montserrat, amb el trofeu. Foto: Àrea d’Esports

Trobada anual del Club 
d’Arquers d’Esclanyà

El Club d’Arquers d’Esclanyà va celebrar la trobada anual, 
el 2 de juny, un cop finalitzat el curs de l’Escola Catalana 
de Tir amb Arc del Baix Empordà. Hi van participar nens i 
nenes d’edats diverses, que van mostrar les seves habilitats. 
Al final de la jornada, es van entregar els Diplomes de Grau, 
i unes distincions al mèrit al treball i dedicació a la Laia Fer-
nández i en Pau Barreda. Foto: Club d’Arquers d’Esclanyà

Raúl Leyes, campió català de bitlles 
catalanes amb el club de Vall-llobrega
El veí de Begur Raúl Leyes es 
va proclamar campió de Cata-
lunya de bitlles catalanes 2019,  
amb l’equip del Club de Bitlles 
Vall-llobrega. El campionat ca-
talà es va disputar el 30 de juny 
a Torà (la Segarra). Leyes havia 
jugat a l’equip del Club de Bit-
lles l’Empordanet de Begur, del 
qual era fundador i president, 
fins que l’entitat va plegar.



Un total de 320 nedadors, d’edats molt diverses i d’arreu de les comarques catalanes, van participar, el 21 de juliol, en la XXI Travessa 
popular de natació de s’Eixugador a Aiguafreda, organitzada per l’àrea d’Esports de l’Ajuntament de Begur, que en destina la recaptació 
a la Fundació Josep Carreras contra la leucèmia. Entre les inscripcions a la travessa i accions paral·leles d’un grup de voluntaris, es van 
recaptar 3.865,81 euros per a la fundació. El guanyador absolut de la prova a ser Arnau Cunill, amb un temps de 9 minuts i 37 segons. Els 
més veterans de la prova van ser Johanna de Fey, de 77 anys, i Rafael Garcia, de 75 anys. L’alcaldessa, Maite Selva, i el regidor d’Esports, 
Jordi Carreras, van entregar els premis de la prova.

Un total de 320 nedadors, en la XXI Travessa s’Eixugador-Aiguafreda
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El 2 de juny va tenir lloc el clàssic 3x3 Street Basketball de Begur, 
al parc de l’Arbreda. Uns 60 jugadors van participar en 40 partits, 
dividits en tres categories, segons les edats. D’altra banda, es van 
fer concursos de triples i de tirs lliures. Foto: Àrea d’Esports

ESPORTS 

Uns 60 jugadors, en el clàssic 3x3 

Els dies 25-26 de maig es va celebrar a Begur el Campionat te-
rritorial cadet A de patinatge, amb la participació del begurenc 
Blai Corpas, que va obtenir la segona posició i es va classificar pel 
campionat de Catalunya de Mollerussa. Foto: Àrea d’Esports

Les activitats esportives tenen el suport de:

Podi de Blai Corpas en patinatge

Participants en la travessa, amb l’alcaldessa i el regidor d’Esports. A la dreta, voluntaris en la recaptació de fons pera la fundació. Fotos: À. d’Esports

8a edició de la Marnaton, a Sa Riera Èxit del campus de futbol i anglès

El dies 8 i 9 de juny va tenir lloc la 8a Marnaton Edreams, que 
va sortir de la platja de Sa Riera. La Copa Marnaton està formada 
per un calendari de cinc proves de natació en aigües obertes, que 
tenen lloc en diferents punts del país. Foto: Marnaton Edreams

El 27 de juny va començar, al camp de futbol, el campus de futbol 
i anglès, organitzat per la Fundació Esportiva Begur i dirigit pel 
monitor Paul Cunnifee. En la primera setmana, hi va haver 53 
inscrits, i en les quatre següents, 70 en cadascuna. Foto: Àrea d’Esports



L’ENTREVISTA

Sandra Bisbe. Tècnica de l’Associació de Comerç i Turisme de Begur (ACIT)

Com a dinamitzadora d’esdeveniments de l’ACIT, ens pots dir quins 
són els objectius de l’entitat en aquest àmbit?
«Ens interessa donar motius als nostres visitants per venir a Begur i, 
per tant, els esdeveniments són molt variats, tant de temàtica com de 
públic objectiu: Setmana del Comerç, Begur en Flor, Begur Sotaigua, 
Sant Pere Safata, Summer Film Festival, Festival Homenatge Carmen 
Amaya, Festival Internacional de Cinema de Comèdia de Begur i Fira 
de Playmobil. Un dels reptes d’aquests esdeveniments és desestacio-
nalitzar, donant contingut i propostes fora de temporada perquè la 
gent ens segueixi visitant. Els dos últims esdeveniments que hem 
creat, la Setmana del Comerç, al març, i la Fira de Playmobil, al desem-
bre, obren i clouen temporada, i la intenció és que animi els negocis 
que tancaven a obrir cada cop més temps. La Fira de Playmobil ens 
porta 1.500 visitants cada any, i ja s’està veient com alguns comerços 
que abans tancaven, ara han decidit obrir pel Pont de la Puríssima.» 
Què hi ha al darrere de cada esdeveniment? 
«Doncs, molta feina, i no sempre hi ha suficients mans. Cada esde-
veniment és liderat per un responsable, un membre de la junta. 
Llavors, hi ha tots els tècnics (assessoria i administració, web i dis-
seny, comunicació i xarxes socials, i dinamització). Cada responsable 
s’intenta envoltar d’una comissió de voluntaris que ajuden tant en 
l’esdeveniment, i sovint, comptem amb el voluntariat, associats i/o 
gent del poble interessats a donar un cop de mà. D’altra banda, in-
tentem donar-nos suport entre associacions i entitats del municipi. I 
comptem amb la col·laboració de regidors, tècnics, personal i brigada 
de l’Ajuntament. En els esdeveniments grans, com són el Festival de 
Cinema i el de Carmen Amaya, també comptem amb empreses que 
aporten el know-how en l’organització.» 
Hi ha esdeveniments que han arribat ja a la cinquena edició. Han 
canviat molt des dels seus inicis?
«I tant, i és així com ha de ser. Tots els esdeveniments tenen una evo-
lució. El primer i segon any són d’arrencada, per donar a conèixer 
l’esdeveniment. Es posa a prova cadascun dels actes, es veu què fun-
ciona i què no, que s’ha d’eliminar i què s’ha de millorar... El tercer any 
és el de l’aprovació. Una de les maneres de veure si un esdeveniment 
és aprovat per la gent de casa i, sobretot, pels associats, és comprovar 
si hi  prenen part activa. Per tant, a partir del tercer any és quan van 
sorgint propostes de participació, consensuades entre el responsable 
de l’esdeveniment, la comissió i els seus participants, per tal que no 
només sigui un esdeveniment fantàstic per a tot el poble, sinó que el 
nostre associat en surti beneficiat. Així, de mica en mica, van entrant 

La Sandra Bisbe, durant una entrevista a TV Costa Brava.

«Ens interessa donar motius per visitar Begur i animar els negocis»

La Sandra Bisbe va entrar a l’ACIT a principis del 2017, com a tècnica en dinamització i coordinació d’esdeveniments, i es va fer càrrec també de 
la Setmana del Comerç (març) i el Festival Homenatge Carmen Amaya (agost). Des del maig passat, porta la comissió de seguiment de l’Informe 
Capellà, impulsat conjuntament per l’Ajuntament i l’ACIT, per conèixer l’opinió d’experts en turisme sobre el futur del poble en aquest sector.

en joc bars, restaurants, hotels, comerços... Però, això sí, la realitat ens 
diu que quan aquestes propostes venen directament de l’associat i no 
de nosaltres, és quan realment funcionen, perquè és quan hi creuen 
de veritat i estan motivats per portar-les a terme. Al cinquè any és 
quan podríem dir que el festival està consolidat.»
El pròxim esdeveniment és el tercer Festival Homenatge Carmen 
Amaya. Com ha evolucionat? 
«El primer any va ser simplement un espectacle de flamenc per recor-
dar la figura de la nostra filla adoptiva i per commemorar el seu últim 
ball, l’agost de 1963. El segon any vam afegir-hi l’actuació de l’actor 
Manuel Veiga, que va donar una nota de qualitat a l’espectacle. Pell 
de gallina! Enguany ens sentim molt honrats perquè la família Ama-
ya ha volgut participar directament en l’espectacle i en  l’homenatge, 
donant més entitat al festival. També hem passat d’un a tres dies, afe-
gint-hi una nit de cinema a la fresca per visionar una de les millors, 
per mi, pel·lícules de Carmen Amaya, Los Tarantos, I una sardinada 
popular a la que fou casa seva, el Mas d’en Pinc. També hi ha tallers de 
ball de la mà de la neboda de Carmen Amaya, visites guiades... I hem 
començat amb la col·laboració de bars i restaurants, creant una tapa 
Carmen Amaya o oferint-hi espectacles de flamenc.»
Per quina raó, l’ACIT va decidir organitzar aquest festival?
«Perquè creiem fermament en crear esdeveniments lligats amb la his-
tòria del poble, perquè siguin històries que només les puguin trobar 
a Begur. Carmen Amaya és una figura internacional, però és aquí, a 
Begur, on va decidir viure, on va decidir fer l’últim ball de la seva vida 
i on va voler ser enterrada. A més, és filla adoptiva de Begur, l’única 
dona que tenim amb aquesta distinció; és una figura amb una pro-
jecció internacional brutal, que, a més, va ser una revolució en el ball 
del flamenc; va decidir fer aquest últim ball aquí, no per un interès 
personal, sinó per recaptar diners per il·luminar el nostre castell, en 
un moment en què els metges li havien prohibit rotundament ballar, 
per problemes greus de salut... En fi, creiem que està completament 
justificat. Gràcies a aquest festival, igual que gràcies a tots els altres 
esdeveniments que realitzem, Begur és conegut tot l’any.»
Aquest any celebrem el mil·lenari del castell. Què heu preparat?
«Hem preparat la Festa de la Llum. Gràcies a la generositat de Carmen 
Amaya, el castell es va il·luminar per primera vegada, i d’aquí el nom 
de la festa. Una festa oberta a tots els públics, gratuïta, que començarà 
a les 12 de la nit al pati de les Escoles Velles, just acabat el segon es-
pectacle de Las Amaya, el 24 d’agost. Serà amenitzada per un gran de 
la rumba catalana, Peret Reyes. Durant els dies del festival, el castell 
estarà il·luminat amb el color del món del flamenc, el vermell.» 
De la Carmen, se’n coneixen moltes històries. Quina és l’anècdota 
més sonada? 
«Bé, d’anècdotes sonades n’hi ha moltes, però nosaltres aquest any 
hem volgut recordar la de les sardines. Per què? Doncs, perquè lliga 
amb la tradició pesquera del poble i perquè encara hi ha gent de Be-
gur que recorda l’afició que Carmen Amaya tenia amb les sardines a 
la brasa. Diuen que quan estava a Nova York, als anys 40, s’allotjava 
a la Suite Imperial del Waldorf Astoria. No sabem si no li agradava 
el menjar de l’hotel o trobava a faltar la cuina mediterrània, però el 
cas és que va aturar-se davant d’una peixateria i va comprar sardi-
nes. Decidida, se’n va tornar a la suite i va coure les sardines a la ma-
teixa habitació, utilitzant el somier del llit com a brasa i cremant dues 
tauletes de nit per valor de 900 dòlars cadascuna. La noticia fou tan 
sonada, que l’artista Eduardo Arroyo va pintar una sèrie de quadres 
anomenats Carmen Amaya fríe sardinas en el Waldorf Astoria.»


