
REVISTA MUNICIPAL D’INFORMACIÓ I CULTURA DE BEGUR - ESCLANYÀ Nº 136/ NOVEMBRE-GENER 2020

EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
CINEMA DE COMÈDIA ABAIXA EL TELÓ 
CONSOLIDAT COM A CITA CLAU DEL 
CALENDARI CULTURAL TARDORENC

BEGUR ES CONVERTEIX 
EN VILA MARINERA
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EL PLE DONA LLUM 
VERDA AL PRESSUPOST 
GENERAL DE L’AJUNTA-
MENT PER AL 2020

Amb Lupa:

ENTREN EN FUNCIONAMENT 
ELS HORTS COMUNITARIS I 
ECOLÒGICS ES SOT DE BEGUR

La Fira d’Indians de Begur va tornar a esdevenir un any més tot un èxit de participació grà-
cies a la implicació d’entitats i comerços i al fl ux constant de visitants que, 

del 6 al 8 de setembre, van gaudir de múltiples propostes per a tots els públics. 



Més de 14.000 persones van passar per l’Ofi cina 

de Turisme de Begur el passat estiu per sol·licitar 

informació sobre els actius paisatgístics i patrimo-

nials de Begur i Esclanyà i sobre l’ampli programa 

de propostes que de la mà de les nostres entitats 

locals oferim al llarg dels mesos estiuencs. I és 

que al llarg d’aquesta tardor i hivern els nostres 

carrers i places seguiran acollint noves iniciatives 

per a tots els públics i de temàtiques diverses.

Una aposta, en defi nitiva, pel creixement i el des-

envolupament de la nostra població que també 

es veu refl ectida en els pressupostos ja aprovats 

per a l’any vinent; que sota els criteris de rigor i 

prudència ens permetran estabilitzar les fi nan-

ces municipals, potenciar els serveis i la vessant 

social, i desenvolupar aquelles inversions neces-

sàries per a garantir el benestar de begurencs i 

begurenques. 

Aquests eixos d’actuació, els traduirem en accions 

com la continuació del desplegament de la xar-

xa de fi bra òptica a Begur i Esclanyà; l’assignació 

d’una nova partida per a la creació de la Regido-

ria de la Dona; l’augment de la dotació econòmica 

per al manteniment de l’enllumenat públic; una 

aportació a la Fundació Vimar, que vetlla per la 

qualitat de vida de les persones amb diversitat 

funcional del Baix Empordà; o l’habilitació de 

franges perimetrals contra incendis a les urba-

nitzacions. 

Finalment, i a les portes d’un nou any tan espe-

cial per a tots els begurencs i les begurenques 

com és el de la clausura de la commemoració del 

mil·lenari del nostre Castell –símbol i orgull del 

nostre poble-, us desitjo a tots i a totes unes molt 

bones festes de Nadal i un feliç 2020!

Maite Selva / Alcaldessa de Begur i Esclanyà

 

 

Pressupostos 2020: espai públic, persones i equilibri fi nancer 
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Sigues curiós

Els merlets que podem observar dalt del Cas-

tell van ser construïts el 1908 a proposta de 

Salvador Raurich. Salvador Raurich a la seva 

“Història de Begur” enumera les obres de millora 

que es van fer el 1908: es va restaurar l’exterior 

de la capella de Sant Ramon, es va expropiar un 

hort a la dreta de la capella per poder obrir un 

carrer, es va obrir un camí amb traçat en espiral 

cap al cim del Castell, es va esplanar i anivellar 

el cim del Castell, es va construir un mur i mer-

lets per tot el perímetre, i es van construir bancs 

i plantar arbres des de la capella de Sant Ramon 

fi ns a dalt el castell. Totes aquestes millores van 

poder ser fetes mitjançant  una recaptació popu-

lar de diners.     

Entenem que abans de 1908 l’accés fi ns a dalt del 

Castell era diferent i no feia aquest recorregut en 

espiral. Amb els anys els merlets i els accessos al 

Castell s’han rehabilitat en diferents ocasions. 
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Els conceptes i les opinions sostinguts en els 

articles signats que apareixen a Es Pedrís 
Llarg no representen necessàriament l’opinió 
d’aquesta revista.

Recordem que les pàgines d’Es Pedrís Llarg só n 
obertes a tothom. Qualsevol persona que vul-
gui eme- tre la seva opinió o col·laborar en la 
revista ha de lliurar els originals a la redacció, 
fent-hi constat les se- ves dades personals i el 
seu telèfon, sense que això comporti cap com- 

promís de publicació dels articles.

A fi  de complir amb l’article 25.1m, de la Llei 
reguladora de les bases de règim local, les 

vostres dades han estat extretes de l’arxiu de 

l’Ajuntament de Begur. Per deixar de rebre 
informació, només cal que ho digueu a la 
secció de Registre d’entrada i informació de 

l’Ajuntament o envieu un correu electrònic a 

la nostra bústia: espedris@begur.cat.

Biblioteca Salvador Raurich
Telèfon 972 624 305
biblioteca@begur.cat

Ràdio Begur
Telèfon 972 624 303
radio@begur.cat

Sala d’exposicions
Telèfon 972 624 155

•Casino Cultural / Cinema Casino
Carrer Casino, 1 
Telèfon 972 622 959 / 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 
Ofi cina 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
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•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

Aquesta edició d’Es Pedrís Llarg ha estat tancada el 29 de novembre de 2019. La informació sobre qualsevol activitat posterior a aquesta 
data es publicarà en el pròxim número de la revista. 

Arxiu Municipal de Begur
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Catalunya, amb 4.583 persones, s’ha convertit en la principal destinació 
d’origen dels visitants que aquest passat estiu van passar per l’Ofi cina de Tu-
risme de Begur. D’aquests, el gruix principal (un 71%) provenien de la provín-
cia de Barcelona.
Mentrestant, del total de 14.591 turistes que va rebre l’ofi cina enguany al 
llarg dels mesos estivals, 2.283 procedien de l’Estat espanyol, amb el País Basc 
(779 persones), Madrid (493 persones) i el País Valencià (221 persones) com a 
destinacions d’origen amb més afl uència.
D’altra banda, 7.040 persones van venir des del continent europeu, amb 
França (3.667 turistes), Regne Unit (1.364), Holanda (845) i Alemanya (513) al 
capdavant. I fi nalment, aquest passat estiu també van sol·licitar informació a 
l’Ofi cina de Turisme de Begur fi ns a 685 persones vingudes de diferents punts 
del món: com ara Amèrica del Sud, Estats Units, Canadà, Àsia, Oceania, Rús-
sia, Xina, Àfrica o països àrabs. 

Begur ha estat distingit pel Departament d’Empresa i Coneixement i de 
l’Agència Catalana de Turisme amb el segell turístic de “Vila Marinera”, una 
certifi cació que identifi ca el municipi begurenc com una de les poblacions del 
litoral català que conserva viva la cultura lligada al mar, i que per les seves 
característiques naturals, paisatgístiques i el patrimoni cultural que ha con-
servat ofereix experiències vinculades a la seva descoberta.

Begur va rebre el segell turístic de “Vila Marinera” en el marc de l’acte 

d’entrega de les distincions a barris i viles marines, pobles amb encant i vi-

les amb caràcter organitzat per la Generalitat de Catalunya a Sa Tuna i que 

va comptar amb l’assistència destacada, entre d’altres, de la Hble. consellera 

d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón; el director de l’Agència Catalana 

de Turisme, Sr. David Font; el delegat territorial del Govern de la Generalitat a 
Girona, Sr. Pere Vila; directors i directores dels Serveis Territorials d’Empresa 

i Coneixement al territori; responsables del diferents Patronats de Turisme al 

territori; membres del comitè d’experts; alcaldes i alcaldesses; regidors i regi-
dores; i tècnics i tècniques municipals. 

El 23 d’octubre es va donar a conèixer públicament el 
veredicte de la tercera edició del Concurs de decoració 
de barres de terrasses i parades de la Fira d’Indians, 
un certamen convocat anualment per la Regidoria de 
Promoció Econòmica i Turisme de l’Ajuntament de 
Begur amb l’objectiu d’incentivar i posar en valor la 
participació dels establiments locals i paradistes en un 
dels principals esdeveniments lúdics i culturals que se 
celebren a la vila.  
Enguany, el guardó a millor terrassa decorada va anar 
a parar al Bar Restaurant Tothora; mentre que el pre-
mi a la millor decoració d’una parada ha estat per a 

l’Associació Begur Marítim. En tots dos casos, és la 

tercera ocasió consecutiva que aquestes establiments 

assoleixen aquesta distinció.

Més de 14.000 persones s’adrecen a 
l’Ofi cina de Turisme de Begur durant 

els mesos d’estiu

Begur es converteix en Vila Marinera

El Bar Restaurant Tothora i 
l’Associació Begur Marítim, 

guanyadors del III Concurs de 
decoració de la Fira d’Indians

Les empreses locals reben 
formació d’anglès i francès 

La Regidoria de Promoció Econòmica va organitzar 
enguany una formació de llengua anglesa i una for-

mació d’idioma francès adreçades a les persones tre-

balladores de les empreses locals. 
Els tallers se centraven en la formació en l’atenció 
al client i anaven dirigits a persones amb nocions 

d’anglès i francès interessades en adquirir un conei-

xement bàsic per a la comprensió, ús de la llengua i 
oferir atenció als clients en aquests idiomes. “El nostre 
objectiu és que els begurencs estiguin preparats el mi-

llor possible, i som conscients que els idiomes són una 

peça fonamental”, afi rma el regidor de l’àrea, Eugeni 
Pibernat. 

El Ple dona llum verda al pressupost general de l’Ajuntament per al 2020

10.430.600€

630.000€

6.142.196€

+160.000€

-200.000€

-160.000€

100.000€

+50.000€

-33%

Nous recursos dirigits 
als col·lectius més vulnerables

El Ple de l’Ajuntament de Begur ha aprovat el pressupost general de la corporació per a l’any 2020 amb set vots a favor de l’equip de go-
vern (Sempre-JxCat, TxBE-TE i +BiE-UPMcat) i quatre abstencions dels grups municipals de Junts-ERC i PSC.

Pere Feliu, regidor d’Hisenda, emmarca aquest pressupost en la línia de “màxim rigor, prudència i estabilitat  pressupostaria” que vol 
capitalitzar l’equip de govern al llarg d’aquest mandat per tal de “contenir la despesa municipal”, i alhora “potenciar els serveis i la vessant 
social sense perdre de vista les inversions necessàries per a garantir el benestar dels nostres veïns i veïnes i el desenvolupament comer-
cial i econòmic de Begur”.

Pressupost municipal 2020

Reducció dels ingressos municipals motivada per:

Incorporació de nous ingressos  

Partida destinada a inversions:

 . Habilitació de franges perimetrals contra  
    incendis a les urbanitzacions.

 . Execució de la segona fase del desplegament  
    de la xarxa de fi bra òptica.

 . Millora de les ofi cines municipals.

 . Augment de la partida econòmica destinada al manteniment 
  de l’enllumenat públic

 . Augment de la partida de serveis de recaptació

 . Reducció en la recollida de deixalles: ajustament de la despesa sense
   que se’n vegi afectat el servei. Amb tot, durant els mesos d’estiu
  s’executarà un reforç en la recollida de les àrees d’aportació i es farà
  una redimensionament de les àrees de recollida de residus, on s’hi
   instal·laran diferents mesures de control.

 . La moratòria urbanística a la Costa Brava

 . Reducció de l’ICIO (Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres)

 . Reducció en l’alienació d’inversions reals

 . S’incorpora la subvenció del PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya

 . 16,011€ per a la Fundació Vimar, que vetlla  
    per la qualitat de vida de les persones amb  
    diversitat funcional del Baix Empordà.

 . 2.000€ per a la creació de la Regidoria 
    de la Dona. 

Partida destinada a béns corrents i serveis:
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L’Ajuntament inicia els treballs de trans-
formació de l’actual parcel·la del carrer Sant 

Pere en un nou espai verd multifuncional
El mes d’octubre van començar els treballs d’urbanització de la parcel·la sen-
se pavimentar ubicada entre els carrers Sant Pere i Santa Teresa de Begur. 
L’espai, que fi ns ara actuava com a zona d’aparcament per a vehicles, està sent 
sotmès a diverses tasques d’arranjament que permetran transformar aquest 
emplaçament en un nou espai verd multifuncional.
Les obres d’aquest projecte -redactat per Jané & Font Arquitectes i iniciat per 
l’anterior equip de govern- s’estan duent a terme sobre una superfície total de 
505,70 m2 i consisteixen, fonamentalment, en l’eliminació dels actuals murs, 
la instal·lació d’enllumenat i mobiliari urbà i habilitar nou arbrat. L’actuació, 
amb un cost de 341.857,43€ (IVA inclòs), està sent executada per l’empresa 
Tecyr Construcciones y Reparaciones, S.A. i tindrà una durada aproximada 
de quatre mesos. 

Reunió de treball entre l’Ajuntament i la Direcció General de Polítiques 
de Muntanya i del Litoral

L’ Ajuntament de Begur va rebre el 3 d’octubre la visita 

de la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del 

Litoral de la Generalitat de Catalunya. A la trobada hi 
van prendre part l’alcaldessa del municipi, Maite Selva; 
el regidor de Platges, Eugeni Pibernat; el tècnic de Medi 

Ambient de l’Ajuntament, Xavier Turró; el director ge-
neral de Polítiques de Muntanya i del Litoral, Albert Al-
ins; el subdirector general d’Acció Jurídica, Xavier Berga; 

i el cap del Servei de Gestió del Litoral, Juancho Barroso.
La trobada va permetre tractar de primera mà diferents 
temes vinculats al desenvolupament del municipi i abor-

dar els principals reptes estratègics en matèria de gestió 
del patrimoni natural local. Entre d’altres coses, les dues 
parts van compartir informació i punts de vista pel que 
fa a qüestions com l’estat de la sorra de la cala de Sa Riera, 
els permisos del Parador d’Aiguablava o el manteniment 

del camí de ronda fi ns a la platja d’en Malaret.
Finalment, la trobada entre els representants de 
l’Ajuntament de Begur i de la Direcció General de Polí-

tiques de Muntanya va concloure amb una visita de la 
delegació de la Generalitat a algunes platges i espais del 

litoral begurenc, com Sa Riera, Sa Tuna, Aiguablava i For-
nells.

El Ple de l’Ajuntament de Begur ha acordat tant la suspensió potestativa 
d’atorgament de llicències relacionades amb els usos del sòl corresponent a 

les activitats d’habitatges d’ús turístic (HUTS) a tot el terme municipal; així 
com la concessió de llicències de parcel·lació, edifi cació, reforma, enderro-
cament o ampliació de l’activitat d’hotels, bars i restaurants als nuclis antics 

de Begur i Esclanyà i al litoral del municipi. Ambdues moratòries tenen una 
durada d’un any. 

El passat 26 de setembre, el Patronat de la Fundació Hospital Sant Carles de 

Begur va aprovar en sessió extraordinària l’impuls, per primer cop, d’una 

convocatòria de subvencions per a la realització d’estudis postobligatoris di-

rigits al col·lectiu de joves de Begur i Esclanyà.

Aquesta línia d’ajuts serà vigent a partir del curs escolar 2020-2021 i té com 

a objectiu ajudar als joves del municipi i a les seves famílies a sufragar les 

despeses generades en la realització dels estudis després de l’ESO.

El Ple de Begur suspèn durant un any les 
llicències d’habitatges d’ús turístic i les lli-

cències per a hotels, bars i restaurants

Es reprenen les obres de Sant 
Josep i Sa Fontansa, a Begur

Esclanyà, el polígon industrial 
i el seu entorn ja tenen 

fi bra òptica

L’ empresa Aglomerats Girona està duent a terme 
les obres del projecte de millora de la vialitat del ba-

rri de Sant Josep d’Esclanyà, que permetran que els 
tres carrers que acaben ara en cul-de-sac (Mestral, 
Gregal i Xaloc) tinguin connectivitat per l’altra banda 

de l’avinguda Sant Josep, que actualment fa d’entrada 
i sortida. A més, els tres carrers no tindran zones 
d’aparcament, ja que aquests quedaran coberts amb 
l’ampliació de la zona d’aparcament (unes 60 places), 
més noves zones als vials d’entrada i sortida. El pro-

jecte té un cost de 308.880 euros.
Mentrestant, l’empresa Mugadas SLU està executant 
treballs d’arranjament a Sa Fontana per tal resoldre 

les defi ciències que presenten molts serveis d’aquesta 
zona urbana del municipi, especialment pel que fa a 

les voreres, l’enllumenat públic i deixar el servei per a 
la fi bra òptica. El pla està pressupostat en 464.479,75€.

El poble d’Esclanyà, el polígon industrial Riera 
d’Esclanyà, el Barri de Sant Josep, la Casa de Campo, 
Ses Vinyes i Domingo ja compten amb fi bra òptica a 
través de l’empresa GironaFibra. Manel Vallès, regi-
dor de Noves Tecnologies, explica que “era una priori-
tat que s’ha treballat des de diverses àrees municipals” 
i assenyala que “a Begur ja n’hi ha, si bé desplegada 
per la companyia Movistar amb anterioritat, fet que 
provocava tenir ciutadans de primera i segona cate-
goria en matèria de comunicacions i d’accés als dife-
rents serveis que ofereix Internet i que requereixen 
una connexió amb un alt ample de banda com el que 
proporciona la fi bra òptica”.

GironaFibra a banda de ser operador de fi bra òptica 

complementa la seva oferta de serveis amb dos més, 

telefonia fi xa i telefonia mòbil, que treballen amb Mo-

vistar i Orange, però no pas Vodafone, fet que garan-

teix una cobertura idèntica a la que ofereixen aquest 

dos grans operadors.

La Fundació Hospital Sant Carles aposta 
per l’èxit educatiu

Així ho va avançar l’alcaldessa, Maite Selva, en la re-

unió informativa que va fer el govern amb els veïns i 

veïnes i que va aplegar una seixantena de persones. 

Selva va explicar que s’està acabant de confi gurar el 

seu reglament, marcant així els components o la pe-

riodicitat de les reunions. El que ja està clar és que el 

president de l’entitat consultiva serà el màxim man-

datari local, com ha passat amb els dos anteriors alcal-
des. Una situació que ja està prevista en l’actual car-
tipàs, ja què Selva manté la competència del Consell 

Municipal d’Esclanyà.

L’equip de govern té previst 
impulsar l’òrgan consultiu 

col·legiat del Consell 
Municipal d’Esclanyà 
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El Festival Internacional de Cinema 
de Comèdia abaixa el teló consolidat 

com a cita clau del calendari 
cultural tardorenc

Xerrades, il·lustracions, pel·lícules, exposicions, dibuixos i paradetes de 
marxandatge durant tot un cap de setmana. Aquest va ser el guió d’enguany 
de la Trobada Tintinaire de Catalunya, que en la seva quinzena edició va 
viatjar fi ns a Begur per acostar al municipi, durant dos dies, tot l’univers del 
cèlebre personatge de fi cció creat pel dibuixant belga Georges Remi –més co-
negut com Hergé-. 
Al llarg del 26 i 27 d’octubre, prop de 600 persones es van donar cita a Be-
gur per participar de propostes com una ruta indiana, la projecció de les 
pel·lícules “El secret de Rackham el Roig” i “El secret de l’unicorn”, l’exhibició 
del documental “Tintin et moi”, una trobada de motos clàssiques de la mà de 
Scooter Club Begur, o activitats infantils a càrrec de l’Esplai Autèntic Begur. 
I tot, amb Josep Maria Cadena, periodista, crític d’art i gran coneixedor dels 
il·lustradors i dibuixants catalans del segle XX, com a mestre de cerimònies i 
pregoner d’honor de la jornada. 
Mentrestant, des del 14 fi ns al 27 d’octubre també es van dur a terme arreu 
del municipi diverses propostes paral·leles van tenir a Tintín com a gran pro-
tagonista; entre elles, una mostra i ambientació sobre la història i les aventu-
res de Tintín a la Biblioteca Salvador Raurich, la mostra “Les llengües tinti-
naires” o una edició especial de “L’hora del conte” amb Olga Cercós. 

Josep Maria Palou va guanyar el primer premi del II 

Concurs de Fotografi a del Club Nàutic Aiguablava, a 

Begur, que es va celebrar el passat 24 d’agost. Palou 

va guanyar amb una fotografi a ampliada d’uns peixos 
sobre gel. 
El segon premi va ser per a Mercedes Domingo amb 

una fotografi a d’una mantis religiosa. I el tercer premi 

per a Isabel Muiños amb una fotografi a d’un primer 
pla d’una gallina. El concurs va aplegar un total de 20 
fotografi es en modalitat de temàtica lliure i instantà-

nia. La temàtica d’enguany era “fl ora i fauna” i el jurat 

del concurs va estar format per Marta Cervelló, Anna 
Casanovas, Ricard Carreras “Dito” i August Cervera.

Tintín recorre els carrers de Begur per 
compartir les seves aventures amb 

centenars de curiosos i afi cionats de 
l’univers “tintinaire”

La projecció d’”El orden divino”, de Petra Volpe, va posar el punt i 
fi nal el 13 d’octubre a la cinquena edició del Festival Internacional de 
Cinema de Comèdia. Un esdeveniment que, de la mà de l’Associació 
de Comerç i Turisme (ACiT Begur) i del Festival Internacional de Ci-
nema de Begur, va atreure enguany a nombrosos cinèfi ls i curiosos 
vinguts d’arreu del territori en una edició tan simbòlica –coincidint 
amb el seu cinquè aniversari- com exitosa. 
Durant quatre dies Begur es va convertit en la capital catalana del 
gènere acollint múltiples propostes cinematogràfi ques, comercials i 
gastronòmiques; en una cinquena edició d’aquest certamen que va 
resultar tot un èxit organitzatiu i de participació.
Així, l’activitat al Festival Internacional de Cinema de Comèdia 
d’aquest 2019 va aplegar activitats com l’estrena d’“A rainy day in 
New York”, de l’aclamat director Woody Allen; espectacles al carrer; 
visites guiades; concerts; la secció ofi cial de curtmetratges; una jor-
nada professional; els “Premis New Talent - Reale Seguros”, una de 
les novetats d’enguany; reconeixements a la Mostra de Cinema Lla-
tinoamericà, Nora Navas, Josep Puig i Stanley Donen; exposicions; i 
descomptes i ofertes en botigues i restaurants del municipi.

“L’olivera” de Ferran Plaja guanya 
el XXXIV Concurs d’Arts 

Plàstiques de Begur

El Local Polivalent d’Esclanyà posa en 
marxa un Punt d’intercanvi de llibres

L’obra pictòrica “L’olivera”, de l’artista Ferran Plaja, va guan-
yar el XXXIV Concurs d’Arts Plàstiques de Begur, dotat amb 

1.500€. A més, en ser veí de Begur, també va guanyar el trofeu 
honorífi c a l’artista local. Així ho va acordar el jurat del con-
curs en el veredicte que es va fer públic durant la inauguració 

de l’exposició de les 34 obres presentades en aquesta edició i 
que va comptar amb la presència de l’alcaldessa, Maite Selva, i 
la regidora de Cultura, Gemma Coll. 

El jurat, format pels pintors Victor Dolz i Josep Plaja i l’escultor 
Miquel S. Vilà, també va acordar donar una menció d’honor a 
l’escultura “Evasio IV” de Pere Bàguena, de Cabrera de Mar, i 

una menció segona a la pintura “Onades” de Miquel Sala, de 
Sentfores.

Des del mes d’octubre el Local Poli-

valent d’Esclanyà compta amb un nou 

servei dirigit a tots els seus usuaris: un 
Punt d’intercanvi de llibres. La propos-
ta, que compta amb la col·laboració de 

l’Ajuntament de Begur, ha estat impulsa-
da per Trini Abellan, Anna Salgas i Conxa 
Sauri; totes elles veïnes d’Esclanyà, a qui el 

consistori agraeix i posa en valor la seva 
iniciativa.
El Punt d’intercanvi de llibres, situat al 
passadís del Local Polivalent d’Esclanyà, 
compta amb dues seccions diferenciades 

segons els grups d’edat destinataris: una, 
amb literatura infantil i juvenil; i una al-
tra, amb literatura adulta. Els usuaris que 

en facin ús, poden endur-se gratuïtament 
aquells llibres que més els interessin i tam-
bé tenen l’opció de retornar-los un cop lle-

gits, o bé portar-ne de nous que siguin de 
la seva propietat perquè puguin ser llegits 
per altres persones.

El Concurs de Fotografi a del 
Club Nàutic Aiguablava 
arriba a la segona edició

Begur celebra Sant Ramon

El poble de Begur va celebrar a fi nals del mes d’agost 
la tradicional festa de Sant Ramon. La diada festiva 

va començar amb una missa solemne a l’ermita dedi-
cada al sant, que es troba dins el nucli urbà, i que va 
ofi ciar el rector del municipi, mossèn Josep Taberner. 

I ja a la tarda va tenir lloc una audició de sardanes a 
l’esplanada de davant la mateixa capella a càrrec de la 
cobla Baix Empordà. 

CULTURA

En el marc de la sisena edició de Begur en Flor, que tindrà 
lloc la primavera de 2020, s’organitzaran al municipi diverses 
actuacions de violoncels que lluiran el nom del violoncel·lista 
català Marçal Cervera i Millet, nascut a Santiago de Cuba el 
1928 i mort el passat 20 de setembre de 2019 (91 anys) a Begur, 
on hi residia des de fa diversos anys. 
Es tracta d’una iniciativa conjunta de l’Àrea de Cultura de 
l’Ajuntament de Begur i l’Aula de Música de Begur, que amb 
aquesta activitat volen preservar i donar a conèixer la tra-
jectòria d’aquest cèlebre músic del país amb motiu de la seva 
mort el passat mes de setembre.
Fill del mestre Ernest Cervera, germà de la violinista Montse-
rrat Cervera i nebot del violoncel·lista Lluís Millet i Farga, de 
la família del fundador de l’Orfeó Català, Marçal Cervera i Mi-
llet és considerat un dels darrers grans intèrprets catalans del 
segle XX i el darrer gran mestre del violoncel català. A part 
d’un excel·lent violoncel·lista, Marçal Cervera també va ser 
mestre de moltes grans fi gures de la música de Catalunya, de 
les quals va fer bandera a l’estranger: a Itàlia, a Suïssa i a Ale-
manya, països on va poder desenvolupar abastament la seva 
carrera musical fi ns a retirar-se a Begur i seguir ensenyant a 
moltes generacions de violoncel·listes d’arreu del món.

El violoncel·lista Marçal Cervera
rebrà l’homenatge pòstum

del poble de Begur amb diverses 
actuacions musicals
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Obert el període de comunicacions 
de crema en terrenys forestals

L’Ajuntament desplega al municipi la 
campanya de sensibilització 

“No més tovalloletes!” Del 16 al 24 de novembre, l’Ajuntament de Begur va organitzar al municipi 
diverses accions de sensibilització i conscienciació ciutadana en el marc de 
la Setmana Europea de Prevenció de Residus; entre elles, les més destacades, 
una campanya de recollida de joguines reutilitzades amb la col·laboració de 
Càritas Begur, un taller de bosses reutilitzades i tints naturals i el projecte “El 
millor residu és el que no generem!” de la mà de l’Escola Olivar Vell, i l’acció 
“El Bosc de la Vida” amb l’Escola Doctor Arruga i l’Escola l’Olivar Vell.

La jornada de recollida de brossa va permetre als 
participants recuperar 25 quilos de residus, entre els 
quals destacaven les burilles de cigarretes. En aquest 
sentit, només a Sa Tuna se’n van recollir prop d’un 
quilo; a més de residus com cartró, envasos, vidre, res-
tes i altres. L’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament 
va col·laborar amb l’Associació de Veïns i Amics de Sa 
Tuna, organitzadors d’aquesta acció, per a fer possible 
la iniciativa. 

Begur es suma un any més a la Setmana 
Europea de Prevenció de Residus

Fins al 14 de març de 2020 ja es poden sol·licitar al consistori 

les autoritzacions de crema per a fer foc en els terrenys fores-

tals de Catalunya defi nits a l’article 2 de la Llei 6/1988, de 30 
de març, forestal de Catalunya, i a la franja de 500 metres que 
els envolta.

Totes les persones que vulguin realitzar cremes de restes de 

jardí o focs d’esbarjo no serà necessari que disposin d’una au-
torització administrativa per a poder dur a terme l’activitat; 
però sí que és imprescindible que comuniquin prèviament a 

l’Ajuntament la seva voluntat. Per a dur a terme aquest tràmit, 

el consistori habilita dues vies:

 . Presencialment a l’Àrea de Medi Ambient de   

  l’Ajuntament, en horari de dilluns a divendres, de 09 h a 14 h.

 . Telemàticament, enviant un correu electrònic a l’adreça 

  mediambient@begur.cat indicant el nom i cognoms, DNI, 
  adreça, localització de la crema i telèfon de contacte.

La Regidoria de Medi Ambient del consistori, Aigües de Catalunya 
i el Consorci Costa Brava impulsen conjuntament una campanya de 
sensibilització sobre l’ús de les tovalloletes, especialment davant el 
seu abocament al vàter, ja que generen un gran impacte econòmic 
i ambiental al municipi. En el marc de la campanya s’han distribuït 
adhesius entre els bars i restaurants locals per a ser col·locats als la-
vabos; així com als establiments municipals, amb l’objectiu de cons-
cienciar la població sobre la necessitat de deixar de fer un mal ús de 
les tovalloletes.
L’adhesiu s’acompanya amb un fulletó informatiu sobre les estacions 
de bombeig d’aigües residuals (EBAR) que impulsen l’aigua bruta 
fi ns a les depuradores, sobre quins problemes s’ocasionen, i sobre la 
despesa econòmica que suposa. En aquest sentit, en els darrers dos 
anys a les estacions gestionades per Aigües de Catalunya s’han ha-
gut de fer més de 37 actuacions, amb una despesa econòmica total de 
88.000€ (considerant les actuacions realitzades tant per Aigües de 
Catalunya  com pel Consorci Costa Brava).

Entren en funcionament els horts comunitaris i ecològics Es Sot de Begur Gran èxit de participació en la jornada 
d’observació astronòmica L’alcaldessa de Begur, Maite Selva, va entregar el passat 14 

d’agost les claus de domini públic dels horts ecològics co-
munitaris Es Sot del municipi; fet que ja permet als horto-
lans poder treballar els seus respectius horts un cop cele-
brats els cursos de participació comunitària i d’agricultura 

ecològica.
En aquest sentit, durant aquests primers mesos de funcio-
nament s’ha dut a terme una formació per la instal·lació 

dels compostadors a càrrec del Consell Comarcal; i s’ha tre-
ballat en la preparació del reg i els cultius d’hivern. 
Les llicències d’ús dels horts s’han atorgat per una durada 

d’un any, prorrogable fi ns a quatre per mitjà de pròrrogues 
anuals tàcites; i als horts només s’hi pot fer conreu agrícola 
ecològic amb destinació a l’autoconsum. 

El Castell de Begur es va omplir de públic l’11 d’agost per veure la pluja 
d’estrelles, també coneguda com llàgrimes de Sant Llorenç, en el marc d’una 

activitat proposada per l’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament i que va anar 
a càrrec de l’Observatori Astronòmic d’Albanyà. 
La jornada, amb la presència d’una cinquantena de persones, es va dividir 

en dues parts. En la primera, els responsables de l’Observatori, amb l’ajut 
d’un làser, van ensenyar les principals estrelles del fi rmament de l’estiu, les 
constel·lacions, què és una pluja d’estels o com trobar els punts cardinals a 

través de l’Ossa Major. A més, també es van explicar històries sobre les estre-
lles i les constel·lacions, i es va localitzar la constel·lació des d’on radia la pluja 
d’estels dels Perseids. I en una segona part, es va poder veure la lluna, els seus 

cràters i la seva superfície des d’un potent telescopi portàtil. 

Una trentena de persones 
participen d’una jornada de 

neteja de la platja de Sa Tuna 
i la cala s’Eixugador

La Fira d’Indians aposta pels 
materials biodegradables

Durant tots els dies de la Fira d’Indians d’aquest 

2019 la Regidoria de Medi Ambient va habilitar a la 

plaça d’Indians una parada on oferia informació sobre 
l’esdeveniment i sobre la recollida selectiva. L’espai, al 

mateix temps, també es va convertir en un punt de 

recollida de residus pels fi raires. 
Com a novetat d’aquest any, tot el menjar de les pa-
rades es va entregar amb materials biodegradables 

(tovallons, plats, canyetes i coberts) per tal de poder 

dipositar-se, posteriorment, als punts de recollida se-
lectiva corresponents a la fracció orgànica. En aquests 
punts, a més, també hi havia habilitada la recollida 

d’envasos i de la fracció de rebuig. 
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Begur, Esclanyà i Sa Tuna es vesteixen de Festa Major

Festa Major d’Esclanyà

Festa Major de Begur

Festa Major de Sa Tuna

Com cada estiu, Begur, Esclanyà i Sa Tuna van celebrar les seves tradicionals festes majors amb l’organització de múltiples propostes 
lúdiques i culturals que van esdevenir tot un èxit de participació. L’Ajuntament agraeix als veïns i veïnes la seva col·laboració i posa en 
valor la implicació de totes les entitats, voluntaris i persones que han impulsat tots tres esdeveniments.
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La XVI Fira d’Indians omple els carrers de Begur de tradició i cultura

El blanc de la roba de la gent i el verd de la decoració, dedicada enguany als jardins indians, van ser els principals colors que van destacar 
en la XVI edició de la Fira d’Indians de Begur. El tradicional toc de botzina de vaixell, a la plaça Lluís Esteva, va donar el tret de sortida a 
un esdeveniment que del 6 al 8 de setembre va acollir propostes com la decoració de carrers, conferències, exposicions, tallers, l’arribada 
de l’indià a Sa Riera, reproduccions teatrals i molta música. 
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L’Aplec Scooterista de Begur 
compleix la seva quarta edició

L’antic hotel Cap Sa Sal de Begur 
acull un espai dedicat al seu creador

L’Oncotrail i Begur uneixen 
esforços

La MIC passarà per Begur 
durant quatre anys més

Un total de 156 vespes i lambrettes van participar el mes de setembre 

de l’IV Aplec Scooterista de Begur organitzat per Scooter Club Begur. 

Al llarg de la jornada es va dur a terme una entrega de premis a la plaça 

Lluís Esteva i Cruañas, una cercavila per la comarca de més de 60 qui-

lòmetres, un dinar popular, un concert del grup The Twisted Wheels, 
o les actuacions dels discjòqueis Roger Daily i Laurent Vidal. 

El Casal de la Gent Gran homenatja 
els begurencs que celebren el seu 

84è aniversari

Begur viatja arreu del món amb la 
segona trobada de postcrossing

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

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

L’antic hotel Cap sa Sal de Begur, que actualment és una zona 
d’apartaments, compta des del mes de setembre amb un espai de 
memòria dedicat al seu creador, l’arquitecte Josep Maria Bosch 

Aymerich (Girona, 1917 – Barcelona, 2015). L’espai aplega 12 imat-
ges de plànols de l’immoble, 32 fotografi es del procés constructiu, 
9 fotografi es de personalitats que van venir a l’hotel, una maque-

ta de l’hotel i objectes de l’antic equipament hoteler. L’espai me-
moratiu, que es troba al costat del hall, que és un dels elements 
més singulars de l’edifi ci, és fruit de la iniciativa de la comunitat 

de propietaris de l’immoble. 

Begur va ser els dies 5 i 6 d’octubre un dels trams i punts centrals 
d’avituallament que hi va haver distribuïts al llarg del recorregut 
de l’Oncotrail. La prova, amb una distància de 100 quilòmetres, 
va arrencar i fi nalitzar a Palafrugell i va comptar amb la parti-
cipació de 276 equips -36 més que l’any 2018- vinguts d’arreu de 
Catalunya. Entre els participants, a més, també hi havia una de-
legació d’una trentena de veïns i veïnes de Begur.

Begur repetirà com a seu de la Mediterranean International 
Cup (MIC) al llarg dels pròxims quatre anys. Així ho han acordat 
l’Ajuntament de Begur i l’Agrupació Esportiva MIC Football, que 
han signat un conveni de col·laboració per a la cessió del camp 
municipal de futbol com a emplaçament d’aquesta competició 
esportiva fi ns l’any 2023. Begur, doncs, seguirà sent -com ja ho 
és des del 2016- una de les seus d’aquest prestigiós torneig inter-
nacional de futbol base que se celebra durant la Setmana Santa 
a més d’una vintena de poblacions de les comarques gironines. 

Fins a 153 persones van participar el 10 d’octubre d’un acte 
d’homenatge organitzat per la Junta del Casal de la Gent Gran 
-amb el suport de l’Ajuntament de Begur- amb l’objectiu de fe-

licitar i reconèixer públicament tots aquells veïns i veïnes de 
la vila que aquest 2019 commemoren el seu 84è aniversari. En 
total van ser 10 les persones homenatjades durant la cerimònia: 

Josefa Vargas, Ángela Segura, Conchita Figuerola, Josefa Mati-
llo, Antonia Acebes, Núria Blanc, Maria Ramiro i Isabel Gómez; 
i José Luís Portillo i Francisco Javier Chaparro; a qui el consistori 

felicita públicament pel seu aniversari. 

Aquest 2019 Begur va tornar a acollir per segona ocasió conse-
cutiva una trobada de Postcrossing. La jornada va tenir lloc el 19 
d’octubre i va permetre a tots els seus participants, entre d’altres, 
escriure in situ centenars de postals que havien adquirit prèvia-
ment a la vila o aprofi tar les targetes postals que s’havien elabo-
rat especialment per a l’ocasió, per a enviar-les posteriorment als 
destinataris que més creguessin convenients.

MISCEL·LÀNIA

Segueix-nos a www.facebook.com/AjuntamentBegur/

Segueix-nos a @AjBegur

El consistori proposarà properament un llis-
tat d’actuacions d’arranjament al local juvenil de 
l’Arbreda que tenen com a objectiu millorar-ne i re-

novar-ne les instal·lacions, adequar l’espai amb temes 

de seguretat, i ampliar les seves funcionalitats per tal 
d’obrir-lo a tota la ciutadania. A més, també és pre-
vist que es dugui a terme l’elecció d’un nou nom per a 

l’edifi ci que seria escollit entre els més joves de Begur 

i Esclanyà.

L’Ajuntament ha incorporat recentment un nou servei informàtic al 

Registre General d’Entrada que permet rebre i registrar les instàncies 
que es duen a terme presencialment i poder dotar-les de validesa digital 
mitjançant l’aplicatiu Gestiona. Es tracta del programa Vidsigner per a la 
signatura biomètrica, que xifra les dades biomètriques i les incrusta en el 
document a través d’una clau pública i una clau privada que es troba custo-

diada en seu notarial. A més, per a garantir la integritat del document tam-
bé es fa servir un certifi cat digital d’un sol ús per a la signatura electrònica 
del document  i un segell de temps. El resultat fi nal és un PDF signat d’acord 

amb l’estàndard de signatura longeva (LT) d’Acrobat, fet que garanteix la 
seva validació al llarg del temps.
D’altra banda, el consistori també ha rebut una subven-
ció de la Diputació de Girona en relació a la convocatòria 

per a millores i inversions en Noves Tecnologies. Gràcies 
a aquesta ajuda, que ascendeix a 2.148,42€, l’Ajuntament 

ha pogut millorar el sistema de control horari obligatori 
segons el Reial Decret Llei 8/2019, de 8 de març.

La píndola informàtica

El mur jove 



La ja tradicional acampada al camp de futbol va posar el punt 

fi nal al campus de futbol i anglès impulsat anualment per la Fun-

dació Esportiva Begur. El projecte va experimentar una assistèn-

cia sense precedents i des de l’organització s’agraeix al coordina-

dor Paul Cunniffe, als monitors, entrenadors, participants i pares 

i mares la seva implicació. 
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Èxit de participació al campus de la 
Fundació Esportiva Begur
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Grans resultats del Club Arquers Esclanyà a Andorra i Canovelles

El Ripoll B, campió de la Copa 
Girona de futbol sala 

Més d’una seixantena d’esportistes 
participen a Begur de la Copa Terri-

torial de patinatge artístic

ESPORTS 

Les activitats esportives tenen el suport de:

El Club d’Arquers Esclanyà es va erigir el cap de setmana del 5 i 6 d’octubre 

en el gran protagonista de la Round 900 Vila d’Encamp. El benjamí Rubén 
Marín es va fer amb la segona posició a la categoria més petita. Pau Barre-
da i Tomàs Bravo varen aconseguir, respectivament, el primer i segon lloc 

a la categoria aleví. Laia Fernández va assolir el primer lloc de la categoria 
infantil; i Raúl Hernàndez, en la categoria júnior, va obtenir el primer lloc. 
Mar Pi, també júnior, va competir en una categoria per sobre de la seva i 
va quedar en primera posició. I fi nalment, Lluís Planagumà va quedar en 
quarta plaça a pocs punts del tercer.

Mentrestant, Laia Fernàndez, Pau Barreda i Tomàs Bravo van quallar una 
excel·lent actuació el passat 27 d’octubre a la primera Tirada de la Lliga Ca-
talana de Sala celebrada al municipi de Canovelles competint amb l’Escola 

de tir amb arc del Baix Empordà del Club Arquers Esclanyà. Laia Fernàn-
dez va quedar com a primera classifi cada en la categoria infantil femenina 

d’arc recorbat; i en la categoria infantil masculina d’arc corbat, Pau Barre-
da es va alçar fi ns a la primera plaça per davant de Tomàs Bravo.

El Ripoll B de futbol sala es va proclamar campió de la Copa Gi-

rona que es va celebrar a mitjans del mes de setembre a Begur. 

L’equip ripollès va guanyar la fi nal, que va tenir al pavelló d’esports 
begurenc, a l’altra fi nalista de la competició: el Futsal Maçanet, per 
3 gols a 2. El Ripoll B va classifi car-se per la fi nal en guanyar la 

primera semifi nal al Club Esportiu Futbol Sala Begur, a la tanda de 

penals, després que el partit acabés amb empat a 6 gols.

El Pavelló Municipal de Begur va acollir el cap de setmana del 16 

i 17 de novembre una nova edició de la Copa Territorial de pati-

natge artístic, organitzada per la Fundació Esportiva Begur amb el 
suport de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament. 
L’esdeveniment va reunir a un total de 65 patinadores vingudes 

d’arreu de les comarques gironines; entre elles, les patinadores de 

la Fundació Esportiva Begur Laura Estañol i Júlia Suñer, que van 
aconseguir una meritòria sisena posició en categoria aleví i tretze-
na plaça en categoria juvenil, respectivament.

Apunta’t a classes dirigides de zumba, 
spinning, GAC, pilates i cross training 

La Fundació Esportiva Begur 
estrena logos i presenta els seus 
equips de futbol davant l’afi ció

La Fundació Esportiva Begur va celebrar l’1 de novembre 
la presentació ofi cial dels 15 equips i dels 214 esportistes que 
formen part de la secció de futbol de l’associació per a la 
temporada 2019/2020. L’activitat va començar a primera 
hora del matí amb partits amistosos del equips prebenjamí 
A, prebenjamí B i benjamí C; i ja la migdia es va dur a terme 
la presentació de tots els equips de futbol de la Fundació Es-
portiva Begur i també del primer equip del Club de Futbol 
Begur. Finalment, la jornada també va tenir un marcat to 
solidari amb la realització d’una fotografi a de família amb 
totes les persones de Begur i d’Esclanyà que enguany van 
participar d’una nova edició de l’Oncotrail.

La secció de futbol, i també la de bàsquet, de la Fundació

Esportiva Begur estan en marxa des del mes de setembre; 

mentre que la secció de patinatge fi nalitzarà  la tempora-

da el mes de desembre. Totes elles, fi nalment, han estrenat 

aquest curs un nou logo.



Mª Núria Tortras

Marià Frigola

Ponç Feliu
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Begur, una vila d’associacions

Comunicat de la Junta Directiva del Club Marítim 
de Sa Tuna i Aiguafreda 

El nostre municipi. Mil·lenni 1019-2019. 
Les comunicacions de BegurEl primer cinema de Begur

Benvolguts. L’altre dia, casualment, vaig posar-me a fer un repàs dels grups de treball i oci que hi ha a la nostra vila. N’hi ha molts, i diversos. Tots 

molt interesants i a tenir en compte. Però és en l’associació Begur Sotaiga, en la que m’agradaria profunditzar. Per desconeguda potser i, si més no, 

perquè en formo part i crec en els seus valors fundacionals. 

És el mar, un dels nostres tresors de la natura, la nostra raó de ser. Formen part de la plataforma “Observadors del Mar”, som Observatori Sentinella. 

Treballem en la neteja del fons marí de la nostra costa i col·laborem en altres accions ecologistes. Tenim una faceta docent, a través de la nostre 

Escola de Mar dirigit als infants i joves. Informem en temes generals o puntuals del mar, tant del fons com de la superfície i, si cal, convoquem a 

especialistes en els temes. Vull dir que, si el nom de SOTAIGA podria fer pensar que per pertànyer a l’associació s’ha de ser bussejador, res més lluny 

de la realitat. Tothom hi pot col·laborar: constructors, navegants, forners, restauradors, periodistes, tècnics informàtics,  advocats,  i tant homes com 

dones. Amb una aportació mensual donarà suport econòmic (que falta ens fa) i quedarà inscrit com a membre de ple dret. 

Però no cal ser soci per assistir a les convocatòries de Sotaiga i estar connectat amb les nostres xarxes socials.  Hi està convidat tothom qui estimi el 

mar i es pregunti: el mar em dona molt. Què li puc donar jo?

Com que encara no s’ha publicat, aprofi to per afegir el meu comentari a la V edició Begur Sotaigua, amb el lema “Plàstics 0”. És clar que, any rere 

any, ha anat creixent, però aquesta última ha sigut la més fl orida. Vull dir que hi ha hagut més d’una activitat nova com l’Escola de Mar, dirigida a 

fer participar els més petits de la problemàtica del plàstic, la piscina a la Plaça Esteve i Cruanyes, o el Taller del Vent. Conferències molt interessants 

com la d’en Paco Florian, que acompanyava la presentació del llibre “Història dels pescadors de la Costa Brava”; i la de l’investigador referent Luis 

Francisco Ruiz Orejón del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científi cas).

El Club Marítim de Sa Tuna i Aiguafreda, d’acord amb la seva trajectòria històrica i des del ferm convenciment que cal defensar la llibertat 

d’expressió, la confrontació d’idees i el dret a decidir, davant l’excepcional situació política que vivim a Catalunya després de la sentència con-

demnatòria dictada pel Tribunal Suprem amb relació al procés obert contra els líders cívics i polítics catalans volem manifestar la nostra posició: 

El Club està format per persones amb una considerable diversitat ideològica, on totes les idees i manifestacions tenen cabuda. Constatem, però, la 

necessitat que els problemes polítics passats, presents i futurs, es resolguin per la via política. 

Així com la presó preventiva no va ajudar a resoldre el confl icte, tampoc ho farà la presó dictada, perquè la presó no és la solució. 

Per això, ara més que mai, el Club demana a tots els responsables polítics que liderin un procés de diàleg i negociació per resoldre aquest confl icte que 

pugui ser assumit per una àmplia majoria de la ciutadania catalana, que també ha de permetre l’alliberament dels líders cívics i polítics condemnats. 

Només mitjançant el reconeixement i el respecte de l’altre i del seu dret a defensar les seves idees, sempre de forma democràtica i pacífi ca, es podrà 

trobar el camí de sortida a un confl icte que en cap cas hem de permetre que esdevingui crònic i pugui acabar causant fractures socials irreversibles. 

El Club manifesta també tot el seu suport i solidaritat a les famílies dels que són privats de la seva llibertat. 

Un mil·lenni està compost de mil anys consecutius i per a l’ésser humà representa una quantitat de temps molt perdurable. Al voltant d’aquests 

mil anys successius podem pensar retrobar el nostre vell i antic poble, amb les seves mancances originals.

La comunicació que la vida ens va imposar respecte a les comunitats veïnes era molt defi citària; tant, que ratllava a inexistent. En aquets sentit, al 

principi vàrem patir una escassetat de vies de comunicació molt extremada, usant únicament camins de bast per us comú i camí veïnal per a trànsit 

de carro o tartana, Per sortir del nostre municipi es procedia en direcció nord i sempre decantant i seguint la zona mancada de vegetació i creada 

per les dunes sorrenques que la tramuntana va dipositar a través dels segles.

Sortint per l’actual rotonda i just parra les Vinyes d’en Matilde, arribant al peu de la muntanya de Quermany, una desviació a l’esquerra podia 

portar-nos a Regencós. Seguint tot dret arribaves als Masos i aconseguies la població de Pals. Des d’aquí ja podries adreçar-te a Torroella, La Bisbal 

o Girona per diferents carreteres. Per arribar a Palafrugell era necessari anar a través del camí veïnal que de Begur conduïa a Esclanyà.

El tema de les comunicacions per la població de Begur sempre ha sigut esquifi t i complicat, ja que el poble coincideix pràcticament en una petita 

península envoltada en gran part per la mar, encapçalada pel cap de Begur, i amb un aïllament considerable. Per sortir per la costa, s’aprofi tava 

d’una sòlida amistat amb els habitants de Cadaqués, ja que els seus mariners tenien bona relació i en altres ocasions ens varen mostrar la pesca del 

coral, a part d’altres coneixements sobre la navegació.

A l’arribar a unes necessitats extremes, coincidint amb l’expansió de la pesca i el comerç del coral, de la viticultura i, sobretot, de la indústria dels 

taps de suro, les necessitats ens varen portar a una actualització, obligant a crear noves vies de comunicació. A l’arribar a aquest punt i aprofi tant 

els avenços de la tècnica, es va opinar amb un mitjà de transport àgil i efectiu com el carrilet que comuniqués aquelles poblacions de la comarca 

que disposaven de la manufactura del suro, establint un recorregut Palamós-Girona. El projecte va permetre inaugurar el dia 23 de març de 1887 

un primer tram Palamos-Flaçà, molt apropiat per fer l’enllaç amb el ferrocarril Barcelona-França.

Per treure el màxim profi t de les circumstàncies, es va procurar respecte a la fàbrica de taps fer ús de l’estació de Torrent, on el treball de càrrega i 

descàrrega tenia més facilitat que l’estació de Palafrugell. Aquest càlcul va portar que, aprofi tant part de l’antiga carretera Palafrugell-Pals, podia 

adequar-se una unió de les poblacions de Begur amb Torrent, convergint un nou tram de carretera que des de Regencós arribés fi ns a Begur. Tot 

això, ben mirat, er un plantejament que facilitava l’obertura de la població de Begur, encarant la sortida vers Palamós, La Bisbal i Girona, amb un 

recorregut més adient. 

Per altra banda, aquest replanteig va crear una adaptament urbà molt convenient per l’entrada a la població: entrant a Begur per la nova carretera 

de Regencós i arribant al número 18 de l’actual carrer 11 de Setembre, menyspreant el passeig de la Font de Baix com a entrada de Begur, provo-

cant un nou allargament fi ns a l’alçada de l’actual Cooperativa i, girant a l’esquerra, creant un altre nou carrer fi ns a la plaça de l’Església. Aquest 

atrevit plantejament va ser dispendiós i de gran durada, havent de resoldre molts problemes. L’allargament de l’actual carrer 11 de Setembre no 

va tenir complicacions extremes, ja que eren petits horts amb un camí comú. Contràriament, el carrer per arribar davant de l’església va topar 

amb l’oposició de la propietària, que no volia de cap manera desprendre’s d’una part de la fi nca. El diputat Ventura Sabater, emprant un savi tacte, 

aconseguí la realització completa del pla establert, posant fi  a tots aquests problemes. Aquets carrer se’l va batejar popularment com el carrer de la 

Concòrdia. Més tard (28 de març de 1905) el poble de Begur, en agraïment a Ventura Sabater per obtenir la carretera Begur-Torrent, li va concedir 

el títol de fi ll adoptiu de Begur i li va dedicar aquest carrer, completant l’entrada del poble fi ns a la plaça de l’Església. 

Jo tenia pensat enviar l’article que coincidís amb els dies del cinema, però per diferents raons no ha pogut ser. Vagi per endavant, doncs, que l’escrit 

té relació amb el setè art.

La tardor de l’any 1918, en Marià Frigola Forgas, o sigui el meu pare, va inaugurar el Cinema Centre de Begur. Va llogar la sala al Sr. Francesc Forgas, 

propietari i president de la Societat del Centre Artístic pel mòdic preu de 10 pessetes mensuals, ja que només s’hi celebraven balls, teatre i reunions. 

Va adquirir un aparell marca Kok de manubri com aquells que els titiriteros anaven pels pobles a fer cinema per les places. Com que era mol mane-

tes, ajudat per el seu amic i soci es construïren una petita cabina dins la mateixa sala que si pujava per una escala de fusta. La pantalla amb llençols 

blancs. Les primeres pel·lícules foren: “El Jorobado de Notre dam de Paris”, ”Judex”  i les còmiques de Xarlot i Stan Laurel i Oliver Hardy com “El 

Gordo i el Flaco”, entre d’altres. El mestre compositor begurenc Frederic Sirès, des de baix l’escenari, acompanyava amb el piano peces adients amb 

el fi lm que es projectava.

Al cap d’un temps es va transformar el cinema amb aparells nous de la marca francesa Gaumont: la cabina més gran insonoritzada, que si entrava 

per una habitació superior; butaques movibles i pantalla nova. Per tal que les pel·lícules sortissin més econòmiques, en Marià s’associà amb el 

propietari del cinema de Pals, Joan Barris, fent el passi simultani. El públic s’assabentava del títol de les pel·lícules mitjançant una pissarra penjada 

a la plaça. En certa ocasió, i degut a què la cintes encara eren de cel·luloide -material molt infl amable-, s’incendià la pel·lícula i el meu pare, que era 

l’operador, resultà amb cremades a la cara i a les mans de poca importància. No va passar cap desgracia al públic assistent, ja que va tenir la precau-

ció i serenitat de llençar la cinta infl amada al carrer. 

L’any 1934, i aprofi tant que a l’estiu el cinema no funcionava, uns tècnics de Barcelona muntaren tots els aparells nous de cine sonor; que abans 

en deien cinema parlant. La gent no s’acabava de creure que pogués sentir parlar els personatges de la pel·lícula, i molt menys, la música de fons.  

S’estrenà el sonor amb les pel·lícules ”El Negro que tenia el alma blanca”, “Paris Mediterráneo”, Elixir de Amor”, ” El Desfi le del Amor”, noticiaris, les 

de cowboys de Bob Stele i les còmiques de pamplines “Buster Keaton”. Fou tot un èxit.

S’ha de fer constar que per les festes ens cuidàvem de contractar artistes de teatre i varietats  procedents dels musicals del Paral·lel, El Molino i  

l’Arnau Barceloní, com també de balls, concerts i sardanes. El famós actor d’aquells anys Ramon Martori cada any venia  a representar alguna obra 

de teatre important. Per aquest local també hi passaren les millors orquestres de l’època: Caravana, La Principal de La Bisbal, Montgrins, Selvatana, 

Els Verds de Mataró, Emporitana de Verges, i moltes d’altres de tot Catalunya.

Als anys seixanta, es transformà totalment el cinema: aparells nous i moderns de la marca OSSA amb cinemascop i so estereofònic, la sala amb 

més cabuda, seients nous confortables, pantalla gran i modernització de tot el local. Quan el pare va jubilar-se, i ajudat sempre per la meva esposa, 

vaig fer-me càrrec del negoci anant a contractar pel·lícules a les cases distribuïdores de Barcelona com la Paramount, Fox, Metro Goldwyn Mayer, 

etcètera. Molta gent del poble treballà al cinema: acomodadors, porters, operadors i també senyores de neteja.  Aquells temps era obligat projectar 

el “Noticiario No-Do”, una arma d’aquell règim franquista. Quan sortia el dictador Franco a la pantalla amb la música del “Cara al sol” tothom havia 

d’aixecar-se amb la mà estirada. Els que no eren addictes al règim, tenien la precaució d’abans que s’acabés la sessió d’abandonar la sala. També  la 

rigorosa censura i la prohibició d’entrada a menors si la pel·lícula no era apta.

Cal ressaltar un fet casual. Eren aquells anys que estiuejava a Begur el famós clarinetista i músic de swing Artie Shaw amb la seva muller Evelyn 

Keyes. Es veu que s’assabentaren que al Centre es projectava un fi lm de l’Evelyn i assistiren a la funció. Molts espectadors aplaudiren i anaren a 

saludar-los. Un altra cas igual passà quan es trobaven a Begur la Carmen Cervera (més tard Baronessa Thyssen), casada amb l’actor Lex Baxter. En el 

cinema projectaren la pel·lícula “Tarzan en la Jungla” i també es dignaren a visionar el seu fi lm. Tot el públic els va dedicar un afectuós aplaudiment.

Amb la transformació i modernització de tots els cinemes a les grans ciutats, amb multicines i  maquinària ultra moderna, els pobles petits es veie-

ren obligats a tancar les portes.

L’Ajuntament va adquirir tota la maquinaria de la cabina: pantalla panoràmica, butaques i demès utensilis del Centre; i així s’obrí el Cinema Casino, 

que avui continua funcionant subvencionat sempre pel consistori i dirigit magistralment fi ns el dia de la seva jubilació pel cineasta Ernest Sais.

Canviant de tema, el passat dia 31 d’agost vaig assistir al musical “Begur canta a Begur” a la plaça Esteva Cruañas. Vaig gaudir només d’escoltar la 

música i les veus, assegut incòmodament al Pedrís amb tota la gent de peu al davant. No vaig poder veure cap artista actuant. Ja sé que aquests fes-

tivals són per la joventut i els vells ens hem de quedar a casa, però els organitzadors podien tenir la gentilesa d’avisar dient-nos que ens portéssim 

un seient de casa. Malgrat tot, felicitacions pels músics cantants i l’escenografi a en general.

Per acabar, no em perdonaria si en aquest escrit no mencionés i donés les més expressives gràcies al Sr. Reggie Lathan. El seu documental sobre la 

vida de Begur i dels begurencs ens va delectar els dies que el van projectar al Cinema Casino. Al començar el magnífi c discurs amb anglès, l’home 

es va emocionar i no va poder contenir les llàgrimes cara avall. Encara que molta gent no el vam entendre, tot el públic en peu li va dedicar un 

clamorós aplaudiment i molts també amb els ulls plorosos.  



2322 GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

E stem a mitjans de novembre, i de l’estiu a la Cas-

tanyada hi ha un pas. Un pas curt, però molt intens 

en la vida municipal. Begur s’ha vestit de blanc a 

la Fira d’Indians, ha celebrat la seva Festa Major de Santa 

Reparada i ha estat seu de la 15 a trobada de Tintinaires a 

Catalunya.      

Nens i nens han pogut gaudir de la festa per excel·lència 

de la tardor: la Castanyada. L’olor de castanyes cuites i 

l’ambient terrorífi c del Halloween han dinamitzat places 

i carrers on infants disfressats han gaudit del túnel del te-

rror o han jugat al “trick or treating”.   

Deixant l’estiu enrere i havent fet el primer tastet en la 

política municipal, hem iniciat les valoracions, necessitats 

i prioritats del nostre municipi.    

Un nou curs escolar ha començat amb noves propostes a 

fi  de potenciar la relació entre centres escolars de Begur 

i Esclanyà i permetre un vincle més estret entre escoles-

famílies-entorn. L’objectiu és donar un enfocament global 

GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

i transversal a l’educació del municipi.   

Estem en contacte amb el Departament de Costes, per la 

problemàtica de la sorra de Sa Riera. També amb l’inici del 

projecte de la Font de Baix estem a l’espera que de rebre el 

resultat inicial del Pla Director urbanístic, on ens marca-

ran uns canvis cap a una construcció més sostenible.  Un 

cop el Pla Director Urbanístic estigui aprovat a defi nitiu, 

vindrà el plantejament de modifi car o bé fer un Pla Ge-

neral (POUM) nou. També estem treballant amb el dimen-

sionament i la millora de les àrees d’aportació que tenim. 

I per últim recordar que hem passat una altra Diada amb 

presos i exiliats els quals han estat sentenciats injusta-

ment. L’amargor i la vergonya d’un estat repressiu condi-

ciona a la política del moment. I després d’unes eleccions 

on l’ultradreta és més forta que mai, no deixarem de llui-

tar pels nostres drets i la llibertat dels presoners i exiliats.

Us desitgem de tot cor, que tingueu un bon Nadal i un bon 

Any Nou!

Il·lusió, treball i equip

D esprés de prop de sis mesos a l’equip de govern del 
nostre municipi, i un cop passat l’estiu amb tot el 
que comporta aquest període de l’any havent en-

trat al juny al consistori, ens hem pogut refermar en un 
equip de govern cohesionat, on la seva naturalesa és la de 
treball en equip, debat i consens. Respectant les diferèn-
cies però intentant sumar pensant en l’interès general del 
poble, el territori i la seva gent. Encarregant-nos de les 
Regidories d’Obres i Serveis, Esports, Noves Tecnologies, 
Joventut i Participació Ciutadana, ens proposem com a 
objectius portar les propostes que teníem al nostre pro-
grama, amb més o menys èxit, però amb totes les ganes de 
treballar pel poble.

E l fred és ben viu en escriure aquestes línies. I això 

que la “tardor calenta” que ens varen anunciar en-

cara no ha acabat. Però els de Tots per Begur Esclan-

yà anem per feina i seguim treballant per tal que el nostre 

poble vagi endavant.Només ens queda que desitjar-vos un 

bon fi nal de tardor, un bon inici d’hivern i un molt bon 

Nadal i un feliç 2020 a tots i a tothom!

Q uan arribi a les vostres mans aquesta revista 
l’equip de govern de l’Ajuntament haurà pres les 
primeres mesures de governabilitat. Pel que fa a 

les obres públiques s’han acabat, entre d’altres, els horts 
socials del Sot d’en Ferrer, estan punt de fi nalitzar les obres 
del nou carrer al barri Sant Josep amb pàrquing i parc in-
fantil nou, i ja estan començades les obres de la nova plaça 
del carrer Sant Pere de Begur. Aquestes són algunes de les 
inversions del mandat anterior que s’acabaran d’executar 
aquest any. 

A l’hora d’escriure aquest article ja hem superat al-

guns dels obstacles que tenim com a societat per 

sobrepassar l’actual situació de greu crisis en la 

que estem immersos i que no ens deixen avançar. Ens refe-

rim a la sentència sobre el Procés i a les Eleccions Generals 

espanyoles. 

Els mesos de juliol, agost, setembre i octubre han estat 

farcits d’activitats pròpies de l’estiu. Això ens fa ser un 

poble reconegut pel seu dinamisme: festival de música, 

esdeveniments esportius i culturals, exposicions, Fira 

d’Indians, festes majors, festival de cinema, etc. Un munt 

d’esdeveniments que trobareu en aquest Es Pedrís i que 

han estat organitzats per les associacions i l’Ajuntament 

d’una manera impecable i exitosa. Felicitar, doncs, des 

d’aquestes línies a tots els que heu contribuït a fer de 

Begur un poble viu i dinàmic.   

En aquest Es Pedrís trobareu les notícies relacionades 

amb l’activitat que l’Ajuntament ha dut a terme durant 

aquests mesos. Volem destacar la moratòria en la conces-

sió de noves llicències hoteleres i de Huts al municipi, així 

com de bar i restaurant. 

També s’han aprovat els pressupostos de l’any vinent. 
Decebedors per la manca d’inversions, la desaparició 
de pressupostos participatius i el no increment de les 
partides socials. Curiosament hi ha retallades en quasi 
totes les regidories menys en la de Festes. No hi ha diners 
per a incrementar partides socials, però sí per festes. 
Com a novetat, es crea una nova Regidoria de la Dona. 
Una proposta que el nostre grup municipal proposava en 
el programa electoral. La llàstima és que la seva dotació 
econòmica sembla més aviat una broma: 2.000€.  D’això 
s’en diu fer “postureig”. Sense expectatives de millores en 

La sentència s’ha produït i, com era d’esperar, ha provo-

cat la reacció de rebuig que hem vist i patit. Sempre hem 

cregut que va ser un error judicialitzar el procés i totes les 

conseqüències que això ha comportat: la presó preven-

tiva dels inculpats i la mateixa sentència. Dit això, som 

respectuosos amb la separació de poders i amb les resolu-

cions judicials. Sigui com sigui, sabíem que la reacció que 

la sentència provocaria passaria per una radicalització de 

les posicions. Havia de passar, ho sabíem, i ja ha succeït.  

L’altre obstacle per a començar a fer política de veritat i 

encetar les passes per començar a arreglar les coses era la 

superació del bloqueig existent a Espanya per la formació 

de govern i comptar amb una legislatura complerta per 

tal de dur a terme polítiques públiques que millorin la 

vida de les persones. Això ja ho tenim.

Intensa activitat i molta feina des del primer dia

Continuïtat

Ja falta menys

Estem treballant des de les diferents àrees de 

l’Ajuntament per tal de poder tornar quan abans possible 

a la normalitat, no sense abans haver aportat gover-

nança sobre aquests temes que preocupen la ciutadania. 

Un altre moratòria, la urbanística, implantada per la 

Generalitat, també té en aquests moments al municipi 

i al govern expectant, pendents de veure quina serà la 

proposta d’actuació per part de la Conselleria de Urbanis-

me. Esperem que aquesta permeti crear les bases per un 

creixement coherent i sostenible que preservi el nostre 

municipi mantenint la seva riquesa paisatgística i bellesa 

natural.

S’acosta  desembre i per aquest  proper Nadal tenim un 

programa extens d’activitats. Us animem a participar, 

com sempre Begur i Esclanyà ho han fet, en totes elles 

per tal d’assegurar-ne l’èxit. Especialment de les propos-

tes solidàries, on sempre destaquem pel nostre compro-

mís en les causes que any rere any ens proposa La Marató 

de TV3.

Només ens queda que desitjar-vos un bon fi nal de tardor, 

un bon inici d’hivern i un molt bon Nadal i un feliç 2020 

a tots i a tothom!

ajuts a les famílies i als ciutadans de Begur i Esclanyà, ni 
incentius inversors que generin certa il·lusió, només ens 
queda esperar que no generin dèfi cit en les fi nances mu-
nicipals. Per cert, pel que fa al capítol de personal l’única 
partida que s’incrementa és la dels sous dels membres de 
l’equip de govern.
Una qüestió important ha estat el resultat de les eleccions 
a Espanya. Un cop més l’independentisme a Catalunya 
ha guanyat de forma clara. Esperem que això serveixi 
per forçar al futur govern espanyol a negociar una 
sortida política a les reivindicacions d’una gran majoria 
de catalans i catalanes. L’autodeterminació i l’amnistia 
dels presos i exiliats polítics haurien de ser condicions 
indispensables per a pactar un govern estable. La part 
negativa és, sens dubte, el creixement de l’ultradreta a tot 
el territori. Seguirem els esdeveniments dels propers dies 
amb molta atenció i esperança. La senténcia als presos i 
preses polítiques ha estat un cop molt fort. Estem en un 
estat poc democràtic, repressor i venjatiu. Però cal seguir 
lluitant pels anhels de llibertat i república. 

Només ens queda un obstacle. Ens referim a les elec-

cions catalanes. Aquestes han de desbloquejar la situació 

de desgovern per incompetència i irresponsabilitat de 

l’actual. Per això creiem que quan abans es convoquin les 

eleccions catalanes millor. President, posi les urnes! 

Tot plegat ens ha d’alliberar, com a representants muni-

cipals, de dedicar temps i energia a aquestes qüestions i 

fer que ens puguem centrar en els problemes que tenim a 

Begur. A més, és d’esperar que es superin les restriccions 

que hem tingut aquests anys sobre les comptes munici-

pals i puguem dedicar els recursos a les necessitats que 

decidim autònomament.

L’altre aspecte a comentar és la recomanació sobre el 

respecte necessari que s’hauria de produir en l’òrgan 

representatiu de la voluntat popular del municipi: el Ple 

de l’Ajuntament. I que ha de ser exemple de fair play 

entre persones que han decidit dedicar el seu temps i 

esforç al servei dels ciutadans. Aquest bon tracte entre 

els representants hauria de mantenir-se per respecte a la 

ciutadania de Begur. 

Begur i Esclanyà, mirant endavant

El desplegament de la fi bra òptica a Esclanyà i a zones 
confrontants com el polígon i les que vindran; la propera 
actuació en matèria de mobilitat elèctrica; el reacondi-
cionament i el nou model de gestió del local de l’Arbreda, 
que encetarà una nova etapa al servei dels mes joves i on 
s’hi podran fer festes d’aniversaris de mares i pares; les 

reformes dels equipaments esportius del Camp de Futbol 
i del Pavelló; l’adequació de via pública a Sa Fontansa i 
l’execució de l’obra al carrer Sant Pere, on hi naixerà un 
parc; o el pàrking de Sant josep a Esclanyà -aquestes últi-
mes venen de l’antic equip de govern i ens les fem nostres 
en el millor dels sentits-.   
L’encomiable treball de la Brigada vetllant pel bon estat la 
via pública i per la col·laboració amb les nombroses acti-
vitats que es fan al poble també són motius de felicitació 
i d’orgull. I les que vindran! Tenim idees posades sobre la 
taula que requereixen de temps, recursos i complicitats. 
Esperem que estigueu allà, per marcar-nos el rumb, i 
que ens ajudeu amb la vostra implicació a construir; i en 
defi nitiva, a fer del nostre poble un exemple de vila que 
vetlla per la qualitat de vida de la seva gent.   
 Des de Més Begur i Esclanyà, us desitgem bones festes, 
feliç Nadal i molt bon Any Nou!
Una abraçada ben forta. Manel i Jordi.

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

Posa’t en contacte amb els grups municipals
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- Encesa de llums
- Pessebre teatralitzat
- Anem a buscar El Tió
- Cagatió popular
...I molt més!

AJUNTAMENT
DE BEGUR

Begur és autèntic Beguresautentic #Beguresautentic #NadalBegur

24 EL PERFIL

“Begur i Esclanyà són pobles solidaris”

Quina és la tasca i la funció que desenvolupa Càritas Begur al municipi?
 Sota l’aixopluc de Càritas Diocesana de Girona i de la Parròquia de Be-

gur, ajudar a les persones necessitades del nostre municipi amb coordi-

nació amb els Serveis Socials municipals. 

En quins projectes participa actualment l’entitat?
 Actualment estem duent a terme i/o participem en iniciatives com 

el SIE (Servei d’Intervenció Educativa), els horts socials, el projec-

te d’acompanyament de la gent gran que viu sola, o el Gran Recapte 

d’Aliments. Des de Càritas apostem per un model d’ajuda continuat du-

rant tot l’any, ja que pensem que la incidència que es realitza des de la 

prevenció a través dels projectes que realitzem són el veritable motor de 

canvi dels participants que atenem. 

Begur i Esclanyà són pobles solidaris?
 Segur. Penso que els pobles, les persones i la gent responen sempre que 

se’ls demana amb cor responsabilitat i honradesa ajudant a causes que 

valen la pena.

Com ho han de fer aquells veïns i veïnes que ho desitgin per participar o 
entrar a formar part de l’entitat?
 Crec que el més convenient és contactar amb les persones que formem 

la Junta, les quals coneixem les necessitats que podem tenir. La Pa-

rròquia amb mossèn Josep Taberner al cap també és un bon contacte, 

així com els Serveis Socials de l’Ajuntament amb els qui tenim una coor-

dinació permanent.

 En aquest moment el projecte que tenim endegat d’acompanyament de 

la gent gran sola és el que ens demana la participació de voluntaris i vo-

luntàries per poder dur-lo a terme, fent abans una formació necessària. 

El telèfon 628 222 159 de l’Encarna és el contacte precís per als  interes-

sats/des a participar-hi.

Toni Bonfi ll Plana. 
Membre de Càritas Begur.


