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EL GRUP 
D’HORTOLANS D’ES 
SOT CELEBRA LA SEVA 
PRIMERA ASSEMBLEA 

BEGUR OFEREIX UNA OFERTA 
FORMATIVA DE QUALITAT I 
ADAPTADA A LES NECESSITATS 
DELS CIUTADANS 
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Pàgina  6 Pàgina  8 Pàgina  13Pàgina  4

ELS VOLUMINOSOS QUE ES 
DIPOSITIN A LA DEIXALLERIA 
MUNICIPAL TINDRAN UNA 
FUNCIÓ SOCIAL 

Amb Lupa:

BEGUR CANTA A 
BEGUR JA TREBALLA 
EN UN NOU ESPECTA-
CLE PER AQUETS 2020 

Del 30 de novembre de 2019 al 6 de gener de 2020 els veïns i veïnes de Begur i Esclanyà van 
poder gaudir d’un ampli i complet programa d’activitats nadalenques organitzades

per l’Ajuntament i el teixit associatiu local. 
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Sigues curiós

La il·luminació del Castell podríem dir 
que és relativament recent. Als anys 60 

es volgué il·luminar i el resultat no va ser 
el desitjat. No en tenim testimoni gràfi c, 
però sí que molta gent ens ha explicat que 
el resultat no va agradar; i com ens ha dit 
algú: “semblaven les espelmes del pastís”. 
Aquella il·luminació va ser sufragada amb 
la recaptació del concert que va fer Car-
men Amaya l’agost de 1963. 

Segons les actes del Ple el pressupost de 
la instal·lació era de 154.870 pessetes 

i l’Ajuntament n’assumia directament 
50.000. Desconeixem quina quantitat 
es va recaptar al festival i quan es va co-
mençar la instal·lació de la il·luminació. 
Tampoc sabem quan de temps hi va estar 
instal·lada, ja que es va acabar desmuntant. 
Creiem que les restes de ciment que hi ha 
en unes zones a tocar dels merlets podrien 
ser les restes dels peus d’aquells llums. Per 
sort, la tecnologia de la il·luminació ha 
evolucionat molt. Actualment hi ha dife-
rents llums que il·luminen l’accés al Cas-
tell i uns focus que n’il·luminen la roca. 
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Els conceptes i les opinions sostinguts en els 
articles signats que apareixen a Es Pedrís 
Llarg no representen necessàriament l’opinió 
d’aquesta revista.

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

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

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

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

•Àrea de Medi Ambient
Espai Mas d’en Pinc
Passeig Carmen Amaya, 12
Telèfon 872 214 977
mediambient@begur.cat
www.espaimaspinc.cat

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

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

•Local Polivalent – Casal d’Esclanyà
C/ Perdiu, 1-3 · Esclanyà 
Telèfon 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 
Telèfon 972 624 520 
turisme@begur.cat
Borsa de treball
borsatreball@begur.cat
•Àrea de Serveis Socials / Assistent 
Social
Pl. de l’Església, 8
Telèfon 639 028 243
•Àrea de Cultura-Escoles Velles
Carrer Bonaventura Carreras, 11 
Telèfon: 972 624 155
cultura@begur.cat
Arxiu Històric Municipal
Telèfon: 972 624 305
arxiumunicipal@begur.cat

•Mossos d’Esquadra
Telèfon 112 / 972 30118 (Palafrugell) 
972 541 188 (La Bisbal d’Empordà)
•Bombers
Telèfon 112 / 972 300 540
•Consultori Mèdic
Pl. Pella i Forgas 
Telèfon 972 622 025
•CAP Palafrugell
c. Àngel Guimerà, 6
Telèfons 972 610 607 (centraleta)
972 609222 (programació)
•Hospital de Palamós
Telèfons 902 609 222 (programació); 
972 600 160 (centraleta)
972 600 620 (urgències)
•Creu Roja
Telèfon 972 301 909
•Endesa. Telèfon 800 760 333 
800 760 706 (avaries)
•Aigües de Catalunya
Telèfon 902 195 630
•Correus
C/ Ventura Sabater (Galeries Casa 
Gran). Telèfon 972 623 545
De dilluns a divendres, de 10.45 a 
14.30 h - dissabtes, d’11 a 13 h

972 624 302/03
radio@begur.cat Arxiu Municipal de Begur
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Amb la celebració del Nadal encara ben viva al re-

cord, donem la benvinguda al nou any. El 2020 va co-

mençar amb l’espectacular arribada de Ses Majestats 

els Reis Mags d’Orient en el port que vam habilitar al 

centre de la vila. La seva presència va posar el colofó 

fi nal a unes festes nadalenques que un cop més han 

estat un veritable èxit de participació i d’organització 

gràcies a la col·laboració imprescindible de les entitats 

i a la implicació dels veïns i veïnes. A tots ells, a tots 

vosaltres, moltes gràcies!

El 2020 que encetem serà un any ple de reptes, 

tant col·lectius com individuals. Un any que des de 

l’Ajuntament encarem amb les energies renovades i 

plenament disposats i preparats per a seguir atenent i 

donant resposta a les necessitats i interessos de tota la 

nostra població. 

La voluntat d’endegar i/o de donar continuïtat i con-

solidar els projectes estratègics d’aquest mandat que 

representaran un salt qualitatiu i un vertader estímul 

per al creixement del nostre municipi, no ens ha de fer 

oblidar la importància de seguir abordant, també, les 

preocupacions i les gestions del dia a dia de la vila; com 

són el manteniment dels serveis, els equipaments mu-

nicipals i la via pública, o la millora i perfeccionament 

de les franges perimetrals que han de garantir la segu-

retat de la població.

Finalment, aprofi to aquestes darreres línies per a 

desitjar-vos a tots i a totes un feliç any 2020 i per a 

recordar-vos que tant el consistori com el teixit asso-

ciatiu ja treballem conjuntament des de fa mesos en 

la confecció de les jornades de clausura del mil·lenari 

del Castell de Begur. Una cita que tindrà lloc durant el 

proper mes de maig, de la qual us n’anirem informant 

puntualment i en la que us convidem a participar acti-

vament per acomiadar plegats una efemèride històri-

ca per al nostre poble.

Maite Selva Huertas / Alcaldessa de Begur i Esclanyà

Nous reptes i nous projectes per al 2020

Aquesta edició d’Es Pedrís Llarg ha estat tancada el 5 de febrer de 2020. La informació sobre qualsevol activitat posterior a aquesta data 
es publicarà en el pròxim número de la revista. 

03ALCALDIA



Els voluminosos que es dipositin a la deixalleria municipal 
tindran una funció social

Maite Selva, alcaldessa de Begur i regidora de Serveis Socials, posa en va-
lor la tasca social que Càritas duu a terme al poble i arreu del territori i 
explica que “amb aquesta iniciativa acomplim un doble objectiu. Primer, 
reduir la quantitat de voluminosos que tenen com a destí la deixalleria 
municipal; i segon, reaprofi tar tots aquests materials donant-los una fi -
nalitat social en benefi ci de les persones i dels col·lectius que més ho ne-
cessiten”.

SAPS COM FUNCIONA LA RECOLLIDA 
DE VOLUMINOSOS?

La sol·licitud de recollida de voluminosos i res-
tes vegetals al municipi es realitza mitjançant 
l’aplicació mòbil Civiwaste.

4. Afegeix el nom del voluminós i descriu l’estat en què es troba.

5. Prem “Sol·licitar” per tramitar la recollida. Revisa la safata 
d’entrada del menú superior on rebràs un missatge de confi rmació i 
la data prevista de recollida.

6. Si estàs interessat en un voluminós publicat per un altre usuari, 
pots iniciar un xat amb la persona per concretar la recollida. Si cap 
usuari s’interessa pel voluminós, aquest serà recollit pel servei mu-
nicipal i lliurat a Càritas Diocesana de Palafrugell. 

La Junta de Govern Local ha aprovat la signatura d’un 
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Begur i 
Càritas Diocesana de Palafrugell per a la gestió del ser-
vei de recollida de béns voluminosos que es dipositen a 
la deixalleria municipal.
L’acord permetrà destinar els béns voluminosos que 
s’entreguin a la deixalleria a les accions socials que 
l’entitat organitza a diversos municipis de les comar-
ques gironines -entre ells, Begur- per tal de donar su-
port a persones que es troben en risc de pobresa o ex-
clusió social.

1. Obre l’App i prem sobre el menú “Mobles” del 
menú principal.

2. Prem  l’opció “+” per afegir l’objecte i selecciona 
quin tipus de voluminós vols entregar al servei gra-
tuït de recollida de l’Ajuntament.

3. Fes una fotografi a del voluminós i prem “Ok”.

I PER A FER LA GESTIÓ, NOMÉS CAL SEGUIR AQUESTS SENZILLS PASSOS:

Per a més informació podeu trucar al telèfon 872 214 977 o consultar el web www.begur.cat/serveis/mediamebient/residus/civiwaste.
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L’Ajuntament se suma a l’Aliança 
Educació 360

El passat 13 de desembre, l’alcaldessa de Begur, Maite Selva, i el regidor de 
Noves Tecnologies, Manel Vallès, van fer entrega a l’Associació de Fami-
liars, Tutors i Usuaris del Centre Tramuntana (AFATRAM) d’un lot amb 
material informàtic que l’Ajuntament ha decidit donar a aquesta entitat 
per tal que el pugui destinar als cursets d’informàtica que duu a terme al 
llarg de l’any.
La donació consta d’un total de dos ordinadors, un escàner, una impres-
sora làser i una càmera de fotos; i s’emmarca dins la política de suport 
al teixit associatiu desplegada pel consistori begurenc. Una línia d’acció 
que des del 2017 s’ha traduït en la donació d’excedents de material infor-
màtic -del que no se’n pot donar un ús corrent dins la corporació- tant a 
l’AFATRAM com a d’altres associacions o entitats locals com el Casal de la 
Gent Gran. A més, des de la Regidoria de Noves Tecnologies, també s’està 
estudiant la possibilitat de fer arribar part d’aquest material informàtic a 
països en vies de desenvolupament. 

L’AFATRAM es dota amb nou material 
informàtic a través de l’Ajuntament

El Ple de l’Ajuntament va aprovar per unanimitat l’adhesió del consisto-
ri a l’Aliança Educació 360, una xarxa d’institucions públiques i entitats 
diverses que té com a objectius la millora de les oportunitats educatives 
de tota la ciutadania en tots els temps i espais de la seva vida; la connexió 
entre el temps lectiu i el no lectiu, així com entre els diversos àmbits edu-
catius; i l’accés a noves oportunitats educatives en condicions d’equitat i 
sense exclusions. 

QUÈ ÉS L’ALIANÇA EDUCACIÓ 360?

L’Aliança Educació 360 està impulsada per la Fundació Jaume Bofi ll, la Fe-
deració de Moviments de Renovació Pedagògica i la Diputació de Barce-
lona. Els criteris per a l’adhesió són: assumir el manifest dels participants 
en l’Aliança 360; el compromís per al desenvolupament d’iniciatives 
d’Educació 360 al propi territori; i nomenar representants polítics i tèc-
nics per a les tasques d’interlocució amb l’Aliança Educació 360.

Inscriu-te al Projecte 
d’Acompanyament 

a la Gent Gran 

Càritas Begur, amb la col·laboració de l’Ajuntament, 
treballa en el desplegament al municipi d’un nou Pro-
jecte d’Acompanyament a la Gent Gran amb la fi nali-
tat de pal·liar la solitud de les persones grans de la vila 
a través de la participació social i combatre de forma 
efectiva una de les principals problemàtiques socials 
existents: la progressiva pèrdua d’importància de les 
persones grans i l’exclusió que aquest fet està generant.

COM FUNCIONA EL PROJECTE?

El programa posarà en relació voluntaris i voluntàries 
amb persones grans del municipi, tot buscant lluitar 
contra la solitud d’aquest col·lectiu i fomentar les re-
lacions entre generacions. Les trobades contribuiran a 
l’envelliment actiu, digne i participatiu, a augmentar 
l’autoestima i el benestar de les persones de més edat, 
i a dotar els acompanyants de l’experiència i la saviesa 
de les persones apadrinades. 

COM EN PUC FORMAR PART?

L’entitat cerca persones voluntàries que vulguin acom-
panyar persones grans del municipi, durant una hora a 
la setmana, per a compartir plegats converses, passeja-
des o activitats. Tots aquells veïns interessats en formar 
part del programa poden trucar al telèfon 628 222 159. 
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Begur ofereix una oferta formativa de qualitat 
i adaptada a les necessitats dels ciutadans

Conscient de la importància de la formació com a instrument de 
millora dels serveis i de la professionalització dels treballadors, 
l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament ofereix al llarg de 
tot l’any als veïns i veïnes, empreses, negocis i entitats del municipi 
un ampli catàleg d’eines i recursos formatius. Totes les formacions 
són gratuïtes i per a més informació cal adreçar-se a l’àrea de Pro-
moció Econòmica (972 624 520 o promocioeconomica@begur.cat).

INSTAGRAM SHOPPING

Formació dirigida als treballadors de les empreses i negocis del mu-
nicipi per tal d’aprofundir en el coneixement de la xarxa social Ins-
tagram i en la visibilització i la gestió de la venda i la comercialitza-
ció a través d’aquesta aplicació.

FORMACIÓ DE FRANCÈS PER A TREBALLADORS DE LES EMPRESES 
LOCALS

Classes dirigides a persones amb nocions de francès interessades en 
adquirir un coneixement bàsic per a la comprensió i ús de la llengua 
i oferir atenció al client en aquest idioma. El programa del curset es 
concreta en un coneixement de francès nivell bàsic, atenció al client, 
interactuar amb el client i situacions específi ques de cada establi-
ment (comerç, agències de lloguer, restauració…).

TALLER DE FOTOGRAFIA APLICADA PEL COMERÇ DIGITAL I 
LES XARXES SOCIALS

Curs que té com a objectiu aprendre la tècnica de la fotografi a de 
marca i de producte (exposició i llum) per a crear imatges a través 
dels dispositius mòbils; iniciar-se en la creació, edició i disseny
d’imatges que transmetin valor de marca; i aprofundir en el con-
cepte de màrqueting de continguts (com crear i compartir les pu-
blicacions als canals socials de referència). 

L’Hotel Sa Punta va ser la seu el 17 de desembre de 
la tretzena edició dels Debats d’Economia de Begur, 
organitzats per l’Ajuntament de Begur i la Cambra 
de Comerç de Palamós. La trobada va aplegar una 
cinquantena d’empresaris locals i comarcals que 
es van donar cita al municipi per a compartir una 
jornada de debat i reflexió al voltant de l’escenari 
econòmic actual.  

RAMON TREMOSA, PONENT PRINCIPAL

Ramon Tremosa i Balcells -Professor d’Economia 
a la UB, Diputat al Parlament Europeu 2009-
2019 i Coordinador del grup liberal de la Comis-
sió d’Economia 2017-2019-, va ser l’encarregat 
d’impartir la ponència principal dels Debats 
d’Economia de Begur d’enguany, sota el títol “Cap 
a on va la política monetària? Una visió des de la 
perspectiva de Catalunya”.

Una cinquantena d’empresaris es donen cita als Debats d’Economia
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Amitjans del mes de desembre va cloure una nova edició de la campanya de recollida de joguines 
reutilitzades impulsada per l’Ajuntament amb la col·laboració de Càritas, les àrees de Medi Ambient 
i Serveis Socials i Protecció Civil. I ho va fer amb un gran èxit de participació que va permetre oferir 
joguines a persones necessitades o amb risc d’exclusió social durant l’època nadalenca.
La campanya de recollida de joguines reutilitzades, que s’emmarcava dins la Setmana Europea de Pre-
venció de Residus, va estar activa des del 20 de novembre fi ns al 13 de desembre. Al llarg d’aquest pe-
ríode es van habilitar punts de recollida a la Llar d’Infants Ses Falugues, l’Escola Doctor Arruga, el Local 
Polivalent d’Esclanyà, l’Ofi cina de Turisme i l’Ajuntament de Begur; on tothom qui ho volgués podia 
aportar joguines i jocs no bèl·lics que estiguessin en bon estat.
Així, les joguines que es van obtenir durant la campanya es van repartir entre les famílies en situació 
de pobresa o risc d’exclusió social a fi  de garantir que tots els nens i nenes del municipi tinguessin regals 
per Nadal. Mentre que la resta de jocs, amb la col·laboració de Protecció Civil, es van traslladar al Terra-
bastall de Càrites Diocesana de Palafrugell.

Èxit de participació en la recollida de joguines reutilitzades

El Ple de l’Ajuntament aprova la nova ordenança
reguladora dels habitatges d’ús turístic

Les escoles Doctor Arruga i Olivar Vell s’impliquen de valent
en la Setmana  Europea de la Prevenció de Residus

El municipi es va adherir un any més a la celebració de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus. Hi ho va fer de la mà de 
l’Ajuntament i dels centres educatius de Begur i Esclanyà amb l’organització de diverses propostes dirigides a tots els seus alumnes. 

ACTIVITATS A L’ESCOLA OLIVAR VELL D’ESCLANYÀ

. Taller de bosses reutilitzades amb tints naturals.

. Acció de neteja en el marc del projecte “El millor residu 
és  el que no generem!”, durant la qual es van recuperar 
prop de 21 quilos de diferents residus.

. Xerrada amb la Fundació Humana sobre “La segona 
vida de la roba i la sostenibilitat global”.

ACTIVITATS A AMBDÓS CENTRES

. Activitat “Arbre de la Vida”, on els alumnes van plasmar 
en un arbre diferents idees per a millorar la reducció dels 
residus. 
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Begur compta des d’aquest 2020 amb una nova ordenança 
municipal que regula les obligacions dels propietaris i les 
empreses gestores dels habitatges d’ús turístic del municipi, 
tant pel que fa a la formalització de la comunicació prèvia de 
l’activitat a l’Ajuntament, com al compliment de les obliga-
cions que aquestes persones hauran d’assumir amb l’objectiu 
de prestar un servei de qualitat. 
El text va ser aprovat per unanimitat durant la sessió or-
dinària del Ple municipal de l’Ajuntament celebrada el 28 de 
gener i va comptar amb el suport de tots els grups municipals 
amb representació al consistori.
La nova ordenança reguladora dels habitatges d’ús turístic 
afecta tots els habitatges del municipi que són cedits pel seu 
propietari, directament o indirectament, a tercers, i a canvi 
de contraprestació econòmica, per a una estada de tempora-
da, en condicions d’immediata disponibilitat. En aquest sentit, 
es considera estada de temporada tota ocupació de l’habitatge 
per un període de temps continu igual o inferior a 31 dies.
Junt amb l’aprovació inicial de la nova ordenança reguladora 
dels habitatges d’ús turístic, el Ple de l’Ajuntament de Begur 
també ha aprovat l’aixecament diferit de la suspensió potesta-

tiva d’atorgament de llicències relacionades amb els usos del sòl corres-
ponent a les activitats d’ús turístic. La moratòria es trobava en vigor al 
municipi des del passat mes de setembre de 2019, quan va ser aprovada 
per unanimitat pel Ple de l’Ajuntament. 
Ara, en paral·lel a l’aprovació de l’ordenança, la Regidoria d’Urbanisme 
també treballa en la redacció d’un nou Pla d’Ordenació Urbanísti-
ca (POUM) 
que permetrà 
identifi car, en-
tre d’altres, el 
nombre total 
d ’ h a b i t a t g e s 
d’ús turístic que 
pot absorbir el 
municipi. Una 
xifra que en 
el moment de 
l’aprovació de la 
moratòria se si-
tuava als 1.464 
pisos turístics. 



08 MEDI AMBIENT

El grup d’hortolans d’Es Sot celebra 
la seva primera assemblea

L’Ajuntament treballa 
en un projecte per habilitar 

al municipi estacions 
de recàrrega per a 
vehicles elèctrics

La neteja periòdica de les platges no s’atura

Durant la setmana prèvia al període nadalenc es va 
dur a terme una neteja manual de les platges de Sa Rie-
ra, del Racó i Aiguablava i de les cales i un buidat de les 
papereres habilitades en aquests espais. L’equip de per-
sones que va dur a terme la neteja va utilitzar per als 
treballs un vehicle auxiliar elèctric, un bufador de mà, 
un aspirador de motxilla i estris manuals com pinces, 
escombres, recollidors o bosses. A més, tenia a la seva 
disposició una hidronetejadora portàtil.
En paral·lel, també es va procedir a realitzar la neteja i 
desinfecció de la sorra mitjançant el procés de garbellat 
amb un tractor a les platges d’Aiguablava, Sa Riera i del 
Racó; així com a recollir els residus de petites dimensions 
com les burilles. Les tasques corresponents a la neteja 
manual i el buidat de papereres es realitzen un cop per 
setmana des de l’1 d’octubre fi ns abans de Setmana Santa; 
i a diari durant la Setmana Santa i la temporada alta.

L’alcaldessa de Begur, Maite Selva, i el regidor de Medi Ambient, Pere Feliu, van 
participar el passat 20 de gener, en representació de l’Ajuntament, en la prime-
ra assemblea convocada pel grup d’hortolans dels horts comunitaris i ecològics 
d’Es Sot.

ÈXIT D’OCUPACIÓ EN L’INICI DEL PROJECTE

Durant la trobada es va fer l’entrega de les claus de l’última de les 14 parcel·les 
que el consistori ha posat a disposició de la ciutadania. En aquest sentit, els 
horts comunitaris i ecològics -que es van posar en marxa l’agost de 2019- pre-
senten actualment una ocupació del 100%.

DIA DE LA TERRA

Entre els projectes que es van posar sobre la taula durant l’assemblea d’hortolans 
hi havia la realització de diverses accions en el marc del Dia de la Terra, que té lloc 
anualment cada 22 d’abril; entre elles, una jornada de portes obertes amb el propò-
sit d’apropar el projecte als veïns i veïnes i crear un vincle entre els horts comunita-
ris, la població i els centres educatius de la vila.

Es tracta d’un servei públic que podrà fer servir 
tothom i que s’emmarca en la voluntat del consistori 
de contribuir en la mesura del possible a la promoció 
del vehicle elèctric i del transport respectuós amb 
el medi ambient, així com d’impulsar la utilització 
d’energies renovables i no contaminants. 
En aquest sentit, la Junta de Govern Local ja ha apro-
vat la documentació relativa al concurs de concessió 
d’aquesta infraestructura per tal que les empreses 
que ho estimin oportú puguin presentar les seves 
ofertes i explotar aquest servei. 



Pedro López i Miquel Vilà guanyen 
el Concurs de Fotografi a Josep Carreras 

E l mes de novembre es van lliurar al Centre Cultural Escoles Velles de Begur els premis del 
XIV Concurs de Fotografi a de Begur Josep Carreras, que enguany tenia com a gran protago-
nista el Castell de Begur amb motiu del seu mil·lenari.

El jurat del certamen va guardonar 
a Pedro López amb el primer premi i 
a Miquel Vilà amb el premi local. Les 
fotografi es guanyadores, juntament 
amb les obres fi nalistes, formen part 
de la imatge gràfi ca del calendari 2020 
que ha editat el consistori.

HOMENATGE A LA FIGURA DE JOSEP 
CARRERAS

El concurs està dedicat a Josep Ca-
rreras (1920-2002) fotògraf per 
excel·lència de Begur i que representa 
la memòria gràfi ca del poble de la se-
gona meitat del segle XX.
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Ja et pots presentar a la nova convocatòria
del Premi Vila de Begur de Narrativa Curta

L’Ajuntament anima a prendre part de 
la 35a edició del Premi Vila de Begur de 
Narrativa Curta, un dels certàmens cul-

turals amb més trajectòria i de referència a la 
vila i que any rere any treu a relluir el talent, 
l’originalitat i la creativitat de tots els seus par-
ticipants. 
El concurs, impulsat per la Regidoria de Cultu-
ra, és obert a tota la població major de 18 anys 
i les obres presentades han de ser inèdites i no 
haver estat premiades en altres concursos. Tots 
els requisits i les bases de la convocatòria es po-
den consultar al web www.begur.cat.
Els treballs s’han d’entregar abans del 6 de 
març de forma presencial a l’Ofi cina de Regis-
tre d’Entrada de l’Ajuntament o a través de co-
rreu postal certifi cat. I el lliurament de premis 
es durà a terme el 25 d’abril al Casino Cultural.

L a Biblioteca Salvador 
Raurich de Begur i el Ser-
vei de Biblioteques de la 

Diputació de Girona han signat 
un conveni de col·laboració per 
a la digitalització de tots els nú-
mero d’Es Pedrís Llarg, la revis-
ta d’informació municipal i de 
cultura de Begur. 
L’acord permet consultar a tra-
vés del repositori cooperatiu de 
la Diputació, i en accés obert, 
les diferents edicions de la re-
vista publicades des de 1987 –
any del primer número- fi ns a 
l’actualitat; a més d’augmentar 
la visibilitat i preservació 
d’aquests documents. 

ES PEDRÍS LLARG, LA REVISTA 
MUNICIPAL D’INFORMACIÓ I 
CULTURA DE BEGUR

La revista pren el seu nom del 
banc centenari que es troba en 
el lateral esquerre de l’església 
de Sant Pere. El primer número 
es va publicar l’estiu de 1987, a 
iniciativa del Servei Municipal 
de Català, amb l’objectiu de po-
tenciar el català. Posteriorment 
s’hi implicà l’Arxiu Municipal; 
i fi ns el número 135 –darrer 
número de la revista- ha estat 
l’Àrea de Cultura qui n’ha fet 
l’edició. A partir del número 
136, però, és l’Àrea de Comuni-
cació qui n’assumeix l’edició.

L’arxiu històric 
d’Es Pedrís Llarg, 
a només un clic!

XAVIER MAS CRAVIOTTO JA ESPERA SUCCESSOR 

El jove novel·lista i poeta Xavier Mas Craviotto, de Navàs, va guanyar el primer premi de 
la XXXIV edició del Premi Vila de Begur de Narrativa Curta, dotat amb 1.000 euros, amb 
l’obra “La sort”. Mentrestant, el fi nalista de la passada edició, dotat amb 150 euros, va ser 
Joan Ruscalleda amb l’obra “Finestra d’emergència”.



Oliver Herhordt, May Font, Alba Morillas 
i Pau Davant

Laia Bel i Afra MartíMaria Martín, Candela Khoudiks, Julieth 
Romero i Lola Celis

El XXVIII Concurs de Pessebres Begur-Esclanyà
i el XI Concurs de Postals de Nadal ja tenen guanyadors!

XVIII Concurs de Pessebres Begur-Esclanyà

XI Concurs de Postals de Nadal

Al certamen hi van prendre part més d’una vintena d’alumnes de l’Escola Doctor Arruga i de l’Escola Olivar Vell.

En la categoria d’infants entre els 6 i 8 anys els alumnes premiats han estat: 

En el cas del Concurs de Postals de Na-
dal, els premis han estat per a Enzo Perei-
ra Martínez  (alumne de 4t de Primària 
de l’Escola Doctor Arruga) i Èlia Sinués 
Fernández (alumna de 4t de Primària de 
l’Escola Olivar Vell).

I en la categoria d’infants entre els 9 i 11 anys els alumnes premiats han estat: 
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Premi tradicional: Premi original: Premi perfeccionista: 

Jana Soler i Ariadna Reixach Mila MartínEnya Aguirre i Vàlia Verpelis

Premi perfeccionista: Premi original:Premi tradicional: 



Begur i Esclanyà viuen el seu Nadal més màgic

Del 30 de novembre de 2019 al 6 de gener de 2020 els veïns i veïnes van poder gaudir d’un ampli i complet programa d’activitats nada-
lenques organitzades per l’Ajuntament i el teixit associatiu local. Entre les propostes destaca la teatralització del Pessebre Vivent de Begur 
a càrrec del Grup de Teatre Mutis, que enguany va comptar amb més de 150 fi gurants i va portar als carrers de la vila fi ns a 600 persones 
vingudes d’arreu.

11ESPECIAL NADAL
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L’Ajuntament executa treballs d’arranjament de la via pública
en diversos punts del municipi 

. INSTAL·LACIÓ D’UNA NOVA ESCOMESA ELÈCTRICA AL CAMP 
DE TIR AMB ARC

. ADAPTACIÓ DELS ACCESSOS DE L’ESCOLA OLIVAR VELL A LA NORMATIVA D’ACCESSIBILITAT 

  . ARRANJAMENT DE LA FONT DEL CARRER CAMP AMB EL 
CARRER LLUÍS MIRÓ

. RENOVACIÓ DE LA CANONADA DE LA XARXA DE CLAVEGUE-
RAM I INSTAL·LACIÓ D’UNA CANONADA PER AIGÜES PLUVIALS 
A LES ESCALES DEL CARRER JOSEP NERAS 

. ARRANJAMENT DELS VESTIDORS DEL CAMP DE FUTBOL MUNI-
CIPAL. INSTAL·LACIÓ DE MÒDULS PREFABRICATS QUE ACTUEN 
COM A VESTIDORS PROVISIONALS EN ESPERA DE LA FINALIT-
ZACIÓ DELS TREBALLS
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Begur canta a Begur ja treballa en un nou espectacle per aquest 2020

Després de l’èxit organitzatiu i d’assistència assolit en el 
seu debut a fi nals del passat mes d’agost amb l’espectacle 
musical “Begur canta a Queen”, el projecte Begur canta a 
Begur ja prepara aquest any 2020 el seu segon acte amb 
un nou artista o grup homenatjat encara per anunciar. 
Begur canta a Begur treballa des de fi nals de 2019 en 
aquesta nova iniciativa cultural que és previst que vegi 
la llum als voltants de l’estiu i que comptarà amb la 
col·laboració de la Coral de Begur i els dos cors de l’Escola 
de Música. 

MÉS DE 300 PERSONES BALLEN I CANTEN AL RITME DE QUEEN

La plaça Lluís Esteva i Cruañas es va omplir de gom a gom el passat 31 d’agost 
per gaudir de “Begur canta a Queen”, un espectacle que sota la coordinació i 
direcció artística i musical de Quique Tudela –i amb la participació de Tiago 
Marc, Esther García, Aurora Ortiz, Nil Domingo, les corals Nota Sa Veu, Mar de 
Veus i la Coral de Begur, el grup de teatre Es Quinze i el grup de batucada Baka-
nards- va reunir a més de 300 assistents. Amb aquest espectacle els impulsors 
pretenien gaudir cantant i compartir el seu somni: fer versions de músics que 
en el seu moment de popularitat els van fer feliços amb la seva música. 

Els veïns i veïnes es bolquen en el Gran Recapte d’Aliments

Del 22 al 23 de novembre 
es van aportar al municipi 
un total de 2.009,99 quilos 
d’aliments -373 quilos més que 
l’any 2018- com a part del Gran 
Recapte d’Aliments 2019. 
Les més de dos tones recollides, 
així com el bon desenvolupa-
ment de la jornada, van ser 
possibles gràcies als 39 volun-
taris que van col·laborar en 
els diferents punts de recollida 
d’aliments habilitats als super-
mercats Jodofi  (carretera de 
Begur a Esclanyà), Spar (plaça 
Forgas i Sa Fontasa) i Queviu-
res Begur.
El consistori agraeix als veïns i 
veïnes, al cos de voluntaris, als 
establiments i a Càritas la seva 
implicació i altruisme.

MISCEL·LÀNIA



Les fi gures de Playmobil decoren Begur en l’inici de les festes nadalenques 

La Fira de Playmobil organitzada per l’Associació de Co-
merç i Turisme (ACIT) va ser enguany una de les propos-
tes encarregades de donar el tret de sortida al programa 
d’activitats de Nadal.
Del 5 al 8 de desembre, i amb el mil·lenari del Castell de Be-
gur com a motiu principal d’aquesta tercera edició, la Sala 
d’Exposicions, el Casino Cultural i les Galeries Begur van 
acollir iniciatives com el concurs de diorames de Playmobil, 
que va guardonar a Maria Martín amb el Premi Mil·lenari 
del Castell de Begur i a Claudia Jardí amb el Premi ACIT. 
A més, tampoc hi van faltar el concurs “Troba el click 
perdut”, descomptes als comerços locals, exposicions de 
diorames, espais per a pintar, tallers o sessions de cinema. 
Finalment, la plaça de la Vila també va ser la seu de la se-
gona edició de la xocolatada popular i solidària que, amb la 
col·laboració de la Fleca La Palma i la Pastisseria Bombó, 
va permetre recaptar 296,69€ que van anar destinats a La 
Marató de TV3. 
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Una Castanyada plena de carbasses, castanyes i disfresses de Halloween

Begur i Esclanyà recapten més de 5.000€ per a La Marató de TV3

Del 31 d’octubre al 3 de novembre el carrer Boadella, les places de 
l’Església i Lluís Esteva i Cruañas, el Cinema Casino, l’església de 
Sant Pere de Begur i la Sala d’Exposicions van acollir prop d’una 
vintena de propostes per a tota la família en el marc de la Fira de la 
Castanyera de Begur.
Pel que fa al Concurs de Cartells 2019, el triomf va ser per a Alba 
Arbonès Martín (Escola Doctor Arruga) i Mila Martín Cercós (Es-
cola Olivar Vell), essent les fi nalistes Sophie Mariel Lara Herrera 
(Escola Doctor Arruga), Berta Moya Herrera (Escola Doctor Arru-
ga), Ailén Rivas Vives (Escola Olivar Vell) i Sofi a Szwajcarzewnska 
(Escola Olivar Vell).

ESCLANYÀ TAMBÉ CELEBRA LA SEVA CASTANYADA

En paral·lel a la Fira de la Castanyera de Begur, també es va cele-
brar a Esclanyà la Festa de la Castanyada, amb túnels del terror, 
activitats amb ambientació castanyera, l’arribada de la Castanye-
ra, jocs tradicionals de fusta, un espectacle d’animació i castanyes, 
coca i garnatxa per a tots els assistents.

Els veïns i veïnes de Begur i 
d’Esclanyà es van bolcar en la cele-
bració de la 29a edició de La Mara-
tó de TV3. Durant el passat mes de 
desembre es van recaptar un total de 
5.330,62€ que s’han destinat a la in-
vestigació i la recerca mèdica de les 
malalties minoritàries. 
Aquest nou èxit solidari va ser possi-
ble gràcies a la participació activa de 
la ciutadania en les diverses activitats 
nadalenques, lúdiques i culturals que 
l’Ajuntament de Begur i les entitats 
van organitzar al municipi del 6 al 22 
de desembre. 
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El més vist al perfi l de
Facebook de l’Ajuntament
de Begur ha estat...

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

Google Keep és una aplicació desenvolupada per 
Google Inc. que permet organitzar l’informació per-
sonal a través de l’arxiu de notes. Es troba operativa 
des de l’any 2013 i està disponible a Google Play per a 
dispositius amb sistema operatiu Android; i a Google 
Drive, com a aplicació web. 
Aquesta aplicació substitueix el servei de Google No-
tebook i permet crear notes introduint text, veu o 
imatges capturades mitjançant la càmera del dispo-
sitiu utilitzat. Les notes se sincronitzen mitjançant 
Google Drive, permeten així accedir a elles en 
qualsevol lloc a través del web i fer modifi cacions, 
guardant-les automàticament. Aquestes notes es 
mostren a l’inici de l’aplicació de manera predeter-
minada en forma de mosaics amb la possibilitat de 
canviar el tipus de visualització, així com el color de 
cada nota. També hi ha l’opció d’arxivar les anota-
cions que es requereixin mantenir, amagant-les de 
l’inici, però sense eliminar-les per complet. 

Segueix-nos a @AjBegurSegueix-nos a @AjBegur

La píndola informàtica
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El passat 12 de gener Aleix Font Molina va disputar el seu primer par-
tit de futbol amb la Fundació Esportiva Begur després de cinc anys fora 
dels camps de futbol com a conseqüència d’una afecció coronària que 
li va ser detectada el juny de 2014 després de patir una paralització 
temporal dels moviments del cor i de la respiració. Després de superar 
amb èxit aquesta afecció, el jove futbolista begurenc va debutar en el 
partit entre la FE Begur i l’AD Cal Aguido, de la categoria cadet. Al mi-
nut 60 de partit, els jugadors d’ambdós equips –amb la col·laboració de 
l’àrbitre- van fer un passadís per donar-li la benvinguda al camp i el 
capità de la FE Begur, Iker Vázquez Granados, li va entregar el braçalet 
de capità. 

IV PREMIS SOLIDARIS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA 
DE FUTBOL

L’Antiga Fàbrica Estrella 
Damm de Barcelona serà la 
seu el 17 de febrer de la gala 
d’entrega dels IV Premis Soli-
daris. La FE Begur ha presen-
tat en aquesta convocatòria 

2019/2020 un total de sis candidats de la secció de futbol del club; en-
tre ells, Aleix Font Molina.

. Cadet A:  Premi solidari al foment dels valors

. Benjamí A:  Premi solidari al joc net

. Infantil B:  Premi solidari a l’ètica esportiva

. Miquel San Juan:  Premi solidari a l’entrenador/a

. Sandra Herrera Martínez:  Premi solidari a personal del club

. Aleix Font Molina:  Premi solidari al jugador/a

Una dotzena d’equips provinents de diferents punts del 
Baix Empordà i formats per infants d’entre 5 i 6 anys van 
prendre part a fi nals del mes de gener al Pavelló Municipal 
de Begur d’una matinal lúdica i esportiva dedicada a donar 
valor a l’esport base de la comarca i potenciar els hàbits sa-
ludables, el treball en equip i l’educació en el temps de lleure. 
L’escoleta de futbol de la Fundació Esportiva Begur va ac-
tuar com a amfi triona d’aquest torneig que comptava amb 
la col·laboració de l’Ajuntament de Begur i que estava orga-
nitzada pel Consell Esportiu del Baix Empordà.

Aleix Font Molina, 
un exemple de superació

El Pavelló Municipal de Begur 
acull una nova jornada 

d’Escoleta Futbol 5

El bàsquet begurenc exhibeix múscul en la presentació 
de la temporada 2019-2020
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La secció de bàsquet de la Fundació Esportiva Begur va viure el 15 
de desembre una de les cites més esperades de cada temporada: la 
presentació dels equips, els jugadors i l’staff tècnic i formatiu que 
integren el club. La cita, celebrada al Pavelló Municipal d’Esports, 
va resultar tot un èxit organitzatiu i de participació i també va ser-

vir per a presentar davant de l’afi ció i de les famílies l’equip sènior 
de l’AE Begur per a la temporada 2019-2020.
Enguany el bàsquet begurenc el formen un total de 74 jugadors re-
partits en vuit equips: escoleta, pre-infantil, femení infantil, infantil 
masculí, cadet masculí, cadet femení, sènior live i sènior foundation. 



El Cros Escolar Comarcal del Baix Empordà arriba a Begur

El passat 15 de desembre l’Escola de Tir amb Arc del Baix Empordà del 
Club Arquers Esclanyà va participar en l’última tirada de la Lliga Ca-
talana, celebrada a Canovelles.  Durant la competició els vuit alumnes 
que representaven el club van quallar una gran actuació:

. Gaia Bassolí (benjamí): primera posició

. Alicia Grau (benjamí): segona posició

. Oriol Salvadó (cadet): quarta posició

. Laia Fernández (infantil): quarta posició 

. Cloe Carbó (infantil): setena posició

. Pau Barreda (infantil): segona posició

. Tomàs Bravo (infantil): desena posició

. Gina Carrasco (sala):  primera posició

Bon paper l’Escola de Tir amb Arc del 
Baix Empordà del Club Arquers 

Esclanyà en la darrera tirada del 2019

Després del seu ajornament amb motiu de les inclemències meteo-
rològiques, el mes de gener Begur va acollir la segona jornada del Cros 
Escolar Comarcal 2019-2020; un circuit atlètic per a infants organit-
zat pel Consell Esportiu del Baix Empordà en col·laboració amb els 
ajuntaments dels municipis de La Bisbal d’Empordà, Sant Feliu de 
Guíxols, Castell-Platja d’Aro, Torroella de Montgrí, Palafrugell i Begur.

La jornada va tenir lloc a la pineda annexa al Camp Municipal de 
Futbol i hi van prendre part infants en les categories juvenil, cadet, 
infantil, aleví, benjamí, prebenjamí i escoleta. Els tres primers classi-
fi cats masculins i femenins de cada categoria van rebre una medalla; 
i a tots els participants se’ls va entregar un obsequi.

La FE Begur presenta la secció 
de patinatge artístic 

El Pavelló Municipal d’Esports va acollir a fi nals del mes de 
gener el tradicional acte de presentació de la secció de pati-
natge de la Fundació Esportiva Begur. La trobada va comp-
tar amb les actuacions coreografi ades de tots els patinadors 
i patinadores que integren el club aquesta temporada. Així, 
els assistents van poder gaudir de primera mà de les habili-
tats, el treball i l’entrenament desplegats per tots els espor-
tistes de la secció al llarg dels darrers mesos.
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Globalització

L’entrada en escena de la comunicació per mitjà dels mòbils i altres estris d’interrelació personal ha representat un canvi social de característiques 
diametralment oposades d’aquelles que s’havien estat imposant durant molt de temps. El món havia sigut un espai de distància. Qualsevol esdeve-
niment, per important que fos, tenia un condicionant determinant: el localisme.

Aquests esdeveniments arribaven a la ciutadania del lloc on es residia, com a aspectes o modes que feia temps ja eren d’actualitat en el seu país 
d’origen. Posem un exemple: després de la Primera Guerra Mundial, guanyada pels anomenats aliats gràcies a l’ajut decisiu dels americans, es posà 
en situació de circumstància molt avaluada tot el que feia referència a ells. I no solament per les seves idees contraposades a les de les dictadures 
totalitàries –precursores, entre d’altres, del feixisme dels nazis-, sinó també per les formes externes d’imatge personal. 
Un testimoni d’aclariment. El president americà Thomas Woodrow Wilson, com a representant genuí del seu poble, posà d’actualitat la gorra que 
formava part de la seva aparença pública. Era una gorra amb quadres negres sobre un fons blanc. La gorra Wilson agafà un prestigi arreu del nostre 
país. I una anècdota. Tots els homes de Palafrugell portaven aquesta gorra tan distintiva. Els diumenges els de Begur anaven a mercat a la “vila”. A 
ells no els havia arribat la moda de portar gorra. Naturalment que no passaven desapercebuts. Els seus caps mostraven només els cabells. Signe de 
ròssec. La modernitat americana no havia arribat al poble isolat de Begur. I fou aquest el motiu que els féu distingir. Ells eren “bacanards”. És a dir, 
agrests, camperols, rústics...

El principi físic que “tota acció provoca d’immediat una reacció” també va tenir aplicació a l’àmbit de Palafrugell. Els bacanards tenien com a norma 
irrenunciable no anar a comprar. Això era cosa de les dones. Suposo que un d’ells en anar a mercat a la “vila” trobà un seu amic amb gorra Wilson 
i cabàs. “Pe, on vas?”. Resposta: “Vaig a comprar peix per fregir”. Renoi, ni fet a propòsit! Si un era “bacanard”, l’altre fou un “peix fregit”. Ha subsistit 
aquest antagonisme des de fa uns quants anys. I naturalment que no hi ha cap mena d’emprenyada de relació.

El camí llaurat de tant de temps ha sofert un canvi social radical. El món s’ha fet petit. Global. Les comunicacions impensables fa relativament poc 
han eliminat les barreres de l’aïllament. Se sap i es té coneixement immediat del que pot succeir a qualsevol lloc del nostre planeta. El problema 
comença a teniu pautes de plantejament poc previst. Es tracta de la possibilitat, no rebutjable, de pensar que en una galàxia llunyana, d’aquelles que 
la llum encara pot trigar mil·lennis en arribar, quina pot ser la seva forma de vida, tot hi especulant que n’hi pot existir. Com es veu, la globalització 
adquireix un matís de petitesa més que evident.

Fem un acostament a la realitat. Inventem una situació que pot presentar-se. Una persona posada dins el món de la sociologia passeja per un lloc 
concret de la “vila” a les 11 del matí. Veu un jove assegut en un banc i escoltant o parlant pel seu mòbil d’última generació. Ell, el sociòleg, vol saber 
el comentari del perquè el susdit ha deixat, suposadament, el seu país de naixença. Conversa imaginada. “¿Por que causa vives en Palafrugell?”. “Es 
que en mi país no hay trabajo”. “¿Y aquí lo tienes?”. “No, pero se cobra sin trabajar”. Evidència: difícilment en buscarà. I possiblement cobrarà més 
que aquell autònom jubilat que havent cotitzat  tota la seva vida laboral té una renda d’uns 600€ cada mes. És un cas excepcional? Qui ho sap? Ajut, 
sí. A qui el necessiti.

Els catalans han trigat i suat anys per aconseguir el que ara es té. I entre les coses importants de les quals fruïm hi ha els costums. Les nostres tra-
dicions es veuen enfrontades amb les dels forasters. Alguns d’ells, dissortadament la majoria, continuen sense assabentar-se dels nostres hàbits 
de convivència. Si fos només manca de coneixement tindria una explicació que amb els anys hauria de canviar. Malgrat tot, no va per aquest camí 
la cosa. El nostre cercle costumista i el seu són compartiments estancs. I una consideració estadística: les dones fèrtils autòctones de Catalunya o 
d’Alemanya, exemple sociològic, tenen un promig d’un sol fi ll. Les nouvingudes, ja siguin d’Àfrica o d’Amèrica Llatina, arriben a cinc. Conclusió: en 
pocs anys s’haurà canviat l’hàbitat actual. Ja ho deia Moammar al-Gaddafi : “Conquistarem Europa amb el ventre de les nostres dones”. Cinc a un és 
la golejada al seu favor.

“L’hàbit no fa el monjo, però ajuda a fer-lo”. Els vestits poden ser disfresses de comportament. Et passeges per alguns carrers de l’extraradi de les 
nostres ciutats o pobles grans i veus les diferències provocades per una manca d’adaptabilitat forana. La diversitat d’idees és benefi ciosa, si no és 
excloent. No haurem fet dos cercles d’incomunicació? Frase feta popular: “Qui ha de baixar del burro?”. Però, hi ha un burro? Refl exió: hem d’anar 
a peu i pel mateix camí. I aquest és el del nostre país. 

Joan Pi Ventós
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L’arribada de l’electricitat a Begur

El 22 d’abril passat no vaig renovar-me el carnet de conduir després de 77 anys conduint tota classe d’automòbils públics i privats. Vaig considerar que 
no tenia els refl exes de quan era jove. Als 18 anys vaig començar a conduir Forts 17 HP, Chevrolets dels anys 30 i motocicletes com ara la Gutzi, passant 
per la Vespa de gran cilindrada i la Zundab alemanya quan feia el servei militar a Madrid. Amb aquells taxis tan antics, sense la seguretat dels d’avui 
dia, pujava gent al Castell quan encara amb prou feina se li podia dir carretera. Avui no m’atreviria a pujar-hi. Ara hauré d’anar de copilot de la meva 
esposa, ja que va ser una de les primeres de Begur que va obtenir el carnet. No sé si sabré acostumar-m’hi. Cap familiar de la saga dels Mariano havia 
tingut la sort de conduir fi ns als 94 anys d’edat i escaig. Quan falti, s’haurà acabat la saga dels antics transportistes dels Mariano de Begur coneguts a 
tota la comarca on passaven primer les tartanes i després els autocars. L’avi pels anys 1870 va fundar la Societat “Mariano Frigola i Fills” amb carros, 
tartanes i animals de tir. Continuaren els tres fi lls i nets, malauradament tots traspassats, amb automòbils de viatgers, camions i taxis. Foren aquells 
anys tan difícils que les carreteres estaven en molt mal estat amb els autos vells ja que no n’hi havia de nous. Faltava de tot: benzina, pneumàtics, peces 
de recanvi... Vam haver de muntar gasògens de carbó per poder circular i donar servei a la clientela. Per postres, trobaves els policies de tràfi c, que en 
deien grisos, que et multaven i et posaven impediments per circular. No podies deixar el personal a terra, que molts anaven de visita al metge després 
d’haver passat les penúries de la guerra. La gent es conformava amb tot, inclús anar a dalt la baca els dies de fred, pluja i mal temps.
Amb xassís, motors i recanvis vells adquirits als “desgüaces” vam aconseguir muntar dos autocars i camions que bé o malament, malgrat totes aquelles 
difi cultats, pogueren circular i donar millor servei a tothom que ho necessitava. 
La gent més gran encara recordarà aquells viatges on els transportàvem als mercats setmanals de Torroella de Montgrí, La Bisbal i Girona. A les Fires 
de Sant Lluch d’Olot, de Santa Creu a Figueres i Sant Narcís, Sant Andreu, inclús a les de Perpinyà abans de la guerra. També quan portàvem les orques-
tres: la Principal de La Bisbal, la de Palafrugell, l’Emporitana de Verges i d’altres a les festes majors a pobles de la comarca. Els equips de futbol quan es 
desplaçaven a altres llocs. Molta gent d’avui dia encara recordarà la cèlebre “Rubia” de quan transportava tones de carn humana a les nostres cales, ja 
que eren pocs els que teníem auto particular.
Amb els camions tot el peix que es pescava a les cales begurenques, a les cofradies de Palamós, Sant Feliu de Guíxols, L’Escala i alguna vegada fi ns i tot 
a Barcelona. Eren aquells anys que des del Mirador de Sant Ramon es podien contemplar cents de tranyines quan pescaven a l’encesa a la badia entre 
Pals i ses Medes. Semblava una ciutat fl otant que dona gust de veure. 
També tot el transport de material pels contractistes, comerços i botigues dels magatzems i fàbriques a domicili. Amb els taxis, totes les famílies 
d’estiuejants de les platges a oir missa a Begur i també a recollir-los i retornar-los a les estacions de Girona, Flaçà i Barcelona. Als malalts i parteres, a les 
clíniques: l’Aliança, i més tard al Trueta.
Els cosins que també formaven part de l’empresa, un bon dia, per diferents circumstancies, van decidir separar-se del negoci.  Va ser quan el pare i 
oncles ja eren grans i vaig haver de fer-me càrrec de l’antiga societat fi ns que vam decidir vendre l’empresa.
Una de les anècdotes que cal remarcar és que durant un d’aquells viatges em va néixer una criatura dins l’auto, cosa que pocs taxistes poden explicar, 
ja que vaig haver de fer de llevadora. A l’Amadeu Burgas, que el teníem de xofer, mentre acompanyava la partera pujant l’ascensor del Trueta també 
va néixer un nen o nena. Son tantes les anècdotes i vivències que m’han passat durant aquets llargs anys, que no cabrien a tota la revista. Però tot té fi  
i s’acaba, donant pas a altres generacions.

Probablement, els invents i descobriments que ens han mostrat els segles XIX i XX han tingut tant ressò que després de molt temps encara els con-
siderem molt excepcionals. L’electricitat, com a descobriment, va entrar a les nostres llars a través de la il·luminació, i l’adaptàrem amb alegria, encara 
que amb molt respecte. Ens consta que Thomas A. Edison va inventar l’enllumenat elèctric  el desembre de l’any 1879. 
Begur, al ser una població petita i gaudint de les solucions de localitats més grans com Palafrugell o La Bisbal, sempre va estar a l’espera del que aconse-
guien aquestes poblacions. Antigament l’enllumenat públic, ens ho recorda l’historia de Begur a través de Salvador Raurich, era a base de unes graelles 
de nom “teieres”, que cremaven teia de pi per il·luminar la plaça. L’última existent a Begur estava a la cantonada de l’església. Per la llum interior es 
disposava d’espelmes o quinqué de petroli. Amb la possibilitat que Palafrugell per ser la població gran més propera, sempre és la que va fer més referèn-
cia, encara que en aquest cas va ser molt llarg i penós els seus assajaments. Fent un repàs el més lleuger possible, tenim que l’any 1881 construïren una 
fàbrica per generar “Gas Rico”. El 23 d’abril de 1882 s’inauguraven els enllumenats a Palafrugell a base de gas. Està provat que les coses realitzades a 
corre-cuita sempre tenen un fi  dubtós. Seguint varies etapes, vingueren llargues èpoques en les que passaren més temps a les fosques que amb dispo-
sició de llum. Entremig també va haver-hi més d’un incendi acompanyat d’alguna petita explosió. Algun dels comerços va tornar a il·luminar-se amb 
petroli. Mentrestant, poblacions com La Bisbal inauguraven el seu enllumenat elèctric l’abril del mateix any. Entre tantes frustracions, va néixer la 
idea de servir-se per la població de Palafrugell de la producció elèctrica que generava el molí de Pals, adquirint  contracte per la quantitat necessària 
d’electricitat per atendre 2.000 làmpades. La realitat va demostrar un somni impossible. Per altre banda, l’empresa Leopoldo Gil tenia projectat un 
circuit de poblacions com Cassà de la Selva, Sant Feliu de Guíxols, Palamós, i Palafrugell, a raó d’estendre una línia elèctrica de 45 km.,  que provinent 
del Pasteral, alimentés aquestes poblacions de corrent elèctrica. És per suposar que Begur també entrava dins aquest plantejament. Com a gran esde-
veniment, el 20 juliol de 1900 s’estrenava la llum elèctrica a la població de Palafrugell coincidint amb la seva Festa Major. Seguidament d’aquell esde-
veniment, quan la gent de Begur anava a Palafrugell i algun conegut li comunicava la gran nova del recent enllumenat, li feien l’obsequi d’aquest nou 
servei. Aquestes explicacions generalment es feien exhibint-se encenent i apagant la llum repetidament, demostrant la comoditat i validesa d’aquell 
esdeveniment. Els que ho veien per primera vegada, era igual que contemplar algun joc de mans, sospitant poder rebre alguna inesperada sorpresa. 
Palafrugell va aconseguir la portada de llum a la totalitat de domicilis a primers de novembre de l’any 1910. 
L’empresa Leopoldo Gil va fer l’oferiment per establir la línia de portada de corrent a Begur, infl uïda per l’existència de la fàbrica de taps, possible consu-
midora de corrent. L’alegria de la població davant aquesta permutació molt favorable va generar un ambient extraordinari i festiu, que tota la població 
va experimentar amb un canvi tant òptim, semblant al dia de la primera comunió de la jovenalla d’abans de la guerra. 
El passar del temps, com sempre, aparella situacions afavorint les parts febles i buscant uniformitat. A Begur va arribar-li l’hora d’estrenar la tan desi-
tjada electricitat i amb la major alegria, al passar escassament d’un parell d’anys, aparegué una nota als periòdics anunciant el següent: “14 de junio 
1912. Anteayer se inauguró en Bagur el alumbrado eléctrico doméstico, con gran júbilo y alegria”. Encara els habitants de Begur varem haver d’esperar 
fi ns el mes d’agost de 1913 per gaudir de l’enllumenat públic elèctric per poder circular pels carrers després de la posta de sol.      
Fa més de cent anys que gaudim d’aquest descobriment, i a hores d’ara pot semblar-nos impracticable retornar al quinqué de petroli, o a les “teieres” a 
la plaça.

Marià Frigola

Ponç Feliu
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Encara hi som a temps

Begur és una zona privilegiada, amb un camí de ronda que segueix la costa, essent un dels balcons de la Costa Brava. El paisatge encara hi és, però hi 
ha molts llocs on és difícil trobar-hi espais lliures de cases per poder veure’l. Però no és pròpiament l’edifi ci que actua de barrera visual, sinó una tanca 
habitualment de bruc o metàl·lica col·locada sobre el mur de contenció.
Perquè aixequen aquestes tanques? Us podria ubicar molts espais, però ens centrarem en un. Ens situem a la carretera d’Aiguablava. A vint metres 
de l’entrada del pàrquing a la dreta surt una carretera més estreta que tira amunt, amunt. Després d’un revolt molt tancat a l’esquerra ja comencen 
les tanques que no deixen veure el que hi ha a l’altra banda. Ja podríem gaudir d’una de les vistes més belles dels camins de Begur. Molts de vosaltres 
segur que ja sabeu de quin paisatge parlo. Una visió lliure, abans de començar les edifi cacions. Primer una casa, després una altra, i una altra i més. Però 
atenció. Ja perduda l’esperança al cap d’amunt, just abans de passar la carena per fer cap a Tamariu, oh! Queda un espai lliure. És petit, però sufi cient. 
ENCARA HI SOM A TEMPS.
Ara sí, els ulls es perden davant d’una visió tan amplia. A la dreta Puig Tramadiu o Puig Toixona; seguint cap a l’esquerra es veu el blau especial 
d’Aiguablava, Fornells, l’Illa Blanca, Cap Roig, la platja d’Es Falcó i el nostre Cap Begur (“el drac adormit”, segons en Miquel Martín en el seu llibre Cabells 
de Medusa). Un dia, fent una ruta per un camí de ronda ens vàrem trobar diverses tanques de bruc que ens impedien veure la vista. Aprofi tant que 
entre nosaltres hi havia un regidor, vaig  fer-li veure el meu disgust. Em va dir que els propietaris tenen dret a aixecar les tanques.
És molt difícil modifi car aquesta normativa? Pel que a mi fa, pagaria la pena. Una altre opció seria que l’Ajuntament hi fes un mirador. M’he animat a 
explicar-vos-ho perquè el meu germà Francesc pensa igual que jo; i si els dos sentim el mateix, potser més persones us sentiu identifi cades.  
Per acabar, podeu llegir les actuals normes de construcció de tanques (OMRE) que des del 2019 són plenament vigents. A Urbanisme de l’Ajuntament 
de Begur m’han informat que no poden ser de plafons de fusta, ni elements vegetals secs, ni de materials de plàstic. Seran de fi lat, malla metàl·lica o 
de barrots. Els plafons i perfi ls metàl·lics no ocuparan més del 50% del front de la tanca. Amb aquesta nova normativa no veurem noves tanques que 
facin de barreres visuals.  Una bona noticia.

Núria Tortras
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Sa Font de N’Estasia

Són moltes les referències de Begur que en Josep Pla feia en els seus llibres. Concretament en “El meu país”, en l’espai dedicat a l’Empordanet, hi ha 
un capítol que el dedica a les Fonts que hi ha en aquest bell litoral. Explicava que va fer un recorregut per l’indret amb el seu amic, en Lluís Medir, per 
conèixer quantes n’havia, i en varen arribar a comptar vint-i-vuit entre les que rajaven i les que no. Déu n’hi do de fonts! El seu comentari d’entrada 
fora “Aquest país, que fou un país de vinyes, on s’ha begut tant de vi i on la gent té tanta tirada a freqüentar les tabernes, i on, per altra banda, l’aigua 
escasseja tant, resulta que és un país de fonts”.
S’assenyalen entre d’altres des de la Font Morisca a la platja del Crit, la Font d’En Roques entre el Golfet i els Forcats, la Font de Sant Roc a la platja del 
mateix nom a Calella, darrera de Llafranc la Font d’En Xecu, que era l’aigua preferida per la gent que pateix dels ronyons, a dalt de Sant Sebastià la 
Font dels Ermitans, una altra Font entre les dues platges d’Aigua Xelida, a l’interior de Tamariu la Font del Mas Batllia i la Font d’En Cruanyes, i més 
amunt d’aquesta, en el camí vell de Tamariu a Palafrugell, la Font de l’Orgue. Entrant ja en terme de Begur, a la cala Malaret i havia la Font del mateix 
nom, la que pel que en Josep Pla explicava, era una aiguada magnífi ca, d’una abundància prodigiosa en mig d’un paisatge encisador. I segueix per fonts 
en altres indrets com a la Platja Fonda, Sa Tuna, el Convent, Sa Riera... Però entre totes les fonts em vaig quedar amb la Font de N’Estàsia, a Fornells 
mateix, on segons explica en Pla, “Don Bonaventura Sabater digué en quartilla publicada al Baix Empordà, que la seva aigua era afrodisíaca i molt útil 
als matrimonis sense fi lls. Quan alguna noia de Begur feia Pasqua abans de Rams deien que en tenia la culpa l’aigua de la Font de N’Estàsia”.
Tot i que no és el meu cas, per més afrodisíaca que sigui la seua aigua, doncs estic ja servit en quant a família. Vaig anar un dia amb sa meua muller 
a passejar per Fornells amb l’objectiu de veure com estava aquesta Font de N’Estàsia. No sabia en quin punt exacte estava ubicada, em pensava que 
estaria just dins la Cala del mateix nom, però no és així, està situada una mica més amunt camí de sa Platja Fonda. La vàrem trobar, o millor dit, vàrem 
trobar les restes de la que devia ser la Font. La majòlica identifi cativa, més o menys malmesa, però el que sí resta del tot deteriorat és el que devia ser la 
pròpia font. No rajava gota d’aigua, tot i que donava la sensació que hi havia hagut aigua per terra no feia pas gaire temps, per les traces, regalims i la 
vegetació que creixia. Amb tot i això, pensant que seria bo que es pogués tornar a disposar de la font en plenes condicions, doncs sens dubte està en un 
racó encisador, em vaig adonar, i em va sorprendre, com estava escrit el nom a la majòlica. Quelcom no m’encaixava. Estava potser equivocat en Josep 
Pla en escriure Font de N’Estàsia o el que es va equivocar fora el ceramista al posar Font de N’Estasía? Amb els meus minsos coneixements pensava que 
la majòlica no estava ben escrita, que devia ser com ho escrivia en Josep Pla, fi ns que ho vaig comentar amb en Xavier Gispert, en “Panxo”, qui em va dir 
que ni l’un ni l’altre, i que el nom li ve, ja d’antic, del Mas on estava ubicada la Font, i què com s’ha de pronunciar i escriure és Font de N’Estasia. Bé, fi ns 
aquí arribo i així ho exposo. Potser hi haurà algú que en tingui quelcom més d’informació i ens pugui clarifi car la situació, si és que no resta prou clara.

Pere Rodríguez

Totes les persones i entitats que vulguin col·laborar amb els seus escrits a la secció "L'altaveu" de la revista d'informació i cultura de 
Begur i Esclanyà poden fer arribar els seus textos al correu electrònic espedris@begur.cat.



E
sperem que les festes nadalenques us hagin provat 

i que comenceu el nou any amb molt d’entusiasme. 

Nosaltres comencem l’any amb molta il·lusió, ganes i 

empenta. Serà el nostre primer any sencer al govern del nos-

tre municipi.

Entre d’altres coses hem d’encarar l’aprovació del Pla Di-

rector Urbanístic que la Generalitat ha aprovat inicialment 

pel nostre municipi. De ben segur que portarà molta feina i 

preocupacions, tant per nosaltres com pels nostres vilatans 

i visitants.

En aquest Pla es desclassifi quen fi nques on no es podrà cons-

truir. El que per uns serà insufi cient, per altres serà excessiu. 

El que per uns serà modèlic, per altres serà un desgavell...

El que encara no sabem del tot són les conseqüències que tin-

drà pel municipi. Així ningú s’ha pronunciat (en el moment 

d’escriure aquest article) si hi hauran compensacions econò-

miques, qui assumirà aquests compensacions...

També ens hem adherit a l’Aliança Educació 360 - Educació a 

temps complet. La fi nalitat és potenciar l’educació no només 

V
àrem acabar el 2019 amb una climatologia per-

fecta per dur a terme tot el dens programa de 

les festes de Nadal. Així, des de l’encesa de llums 

a principis de desembre fi ns a l’arribada dels Reis Mags la 

gent de Begur va sortir al carrer i va participar molt activa-

ment en totes les activitats que es van dur a terme. A des-

tacar, un cop més, tots els esdeveniments organitzats per 

les diferents associacions del nostre poble: la Marxa per La 

Marató, el Pessebre vivent teatralitzat, la cantada de la Co-

ral de Begur... Així, també la solidaritat de la gent del nostre 

municipi ha quedat refl ectida un any més en la generosa 

participació en totes les activitats que es varen organitzar 

per col·laborar en la tradicional Marató de TV3. Més ca-

rrers amb més llums de Nadal que van acollir un munt de 

nens il·lusionats que varen entregar les seves cartes a uns 

Reis Mags que arribaren aquest any en barca a la plaça Es-

teva Cruanyes, convertida per un dia en port de mar.

Aquest principi d’any 2020 es fa bona la dita d’“Any nou, 

vida nova”. I és que l’anunci del nou PDU anunciat per la 

Generalitat ens portarà a unes modifi cacions en el nostre 

POUM que portarà canvis al nostre municipi. Pendents del 

que en surti del període d’al·legacions en el que ens trobem, 

els de Tots x Begur i Esclanyà som optimistes envers el fu-

tur. Segurament no serà fàcil adaptar-nos als canvis, però 

la casi majoria d’edat del nostre POUM (recordem que data 

del 2003) fa que la seva futura actualització ens convidi a 

veure amb optimisme un futur POUM adaptat als temps 

que estem vivint i que asseguri un creixement sostenible i 

equilibrat del nostre municipi.

Els membres de TOTS que som al govern encarem aquest 

2020 amb voluntat de servei al ciutadà i amb ganes de tre-

ballar intensament colze a colze amb tot l’equip de govern 

per tal de dur a terme les millores en la gestió municipal 

que ja vàrem anunciar en els nostres programes respectius. 

Centrats en aquest objectiu, volem aprofi tar aquestes línies 

per desitjar-vos a tots i totes un venturós any 2020.

Any nou, vida nova

als centres educatius sinó també fora d’ells. Ha de servir per 

garantir la igualtat d’oportunitats dels infants i adolescents. 

En aquest projecte hi ha involucrada tota la comunitat edu-

cativa: escola, família, entorn...

A l’anterior Es Pedrís us vàrem dir que començàvem a tre-

ballar en les millores de les àrees d’aportació. Ara hem de co-

mençar a concretar aquestes millores. Hem de ser capaços, 

entre tots, de tenir aquestes àrees endreçades. Hem de mi-

rar d’acabar amb les persones incíviques que en fan mal ús 

de les mateixes. Hem de recordar que aquestes àrees són 

per particulars, no per empreses, les quals han d’utilitzar la 

deixalleria municipal. Les àrees estaran tancades amb por-

tes, les quals només s’obriran amb la identifi cació de l’usuari. 

Estaran vídeo-vigilades. Per últim, a la temporada d’estiu es 

contractaran 2 educadors ambientals que es mouran per les 

àrees per ajudar als usuaris.

Per últim no ens volem oblidar de la injustícia feta amb els 

nostres presos polítics i exiliats. Seguirem lluitant per la seva 

llibertat i la democràcia de tots.

Encetem un nou any 2020

Posa’t en contacte amb els grups municipals
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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



Mirem endavant

B
envolguts begurencs i begurenques i esclanyencs 

i esclanyenques. Un cop passades les festes de Na-

dal, que esperem hagueu pogut gaudir amb la fa-

mília i amics, encarem el segon semestre del mandat. I ho 

fem il·lusionats i plens d’alegria per començar a treballar 

en el nostre decàleg, el nostre projecte, pel qual molts de 

vosaltres ens vàreu votar.

Tenim pendent moltes, moltíssimes, coses; però cada dia 

anem fent camí i millorant les nostres àrees i ajudant als 

nostres companys de govern a millorar Begur i Esclanyà. 

Ens marquem objectius de futur, amb el programa a la mà, 

i intentem incidir en polítiques i propostes innovadores. 

Hem fet mans i mànigues per facilitar el desplegament de 

la fi bra a Esclanyà -encara en procés, però amb èxit-; apos-

tem també per la implantació de la mobilitat eléctrica al 

nostre municipi; apostem per la readequació del local de 

Joventut del parc de l’Arbreda, on corregirem mancances 

estructurals importants per poder fer d’aquest un espai 

viu i funcional per a grans i petits, pares i mares. 

En matèria d’esports, reforcem la fi gura de l’administració 

en l’orgranigrama de la Fundació. Pràcticament estant 

acabades les obres del pàrquing del barri Sant Josep i mo-

dernitzem la zona d’esbarjo del barri Domingo. Calculem 

que a mitjans de febrer hauran fi nalitzat les obres del nou 

parc del carrer Sant Pere i de la plaça del Carme. I iniciem 

les obres d’arranjament del camp de futbol, dels seus ves-

tidors i instal·lacions.

Com dèiem, tenim idees i projectes, però el més important 

és que estem oberts a propostes que vetllin per l’interès 

general del poble. Ens treballem el carrer perquè som 

veïns i veïnes i ens preocupen les mateixes qüestions que 

a qualsevol. Mirem el futur i ens haurem de plantejar 

reptes. Posar-hi imaginació i prendre nota de com podem 

millorar contínuament, adaptant-nos als nous temps, i 

sense perdre el caràcter que ens defi neix com a poble. Ens 

queden més de tres anys per endavant, i volem encarar-

los aportant totes aquelles coses que puguin fer de Begur i 

Esclanyà un lloc més amable amb la seva gent. 

Ara no hi ha excuses

U
n cop acabades les festes de Nadal i Cap d’Any és el mo-

ment de fer bons propòsits per l’any que comença. Però 

abans cal felicitar a totes aquelles persones que han or-

ganitzat els esdeveniments i actes que a Begur i Esclanyà s’han 

organitzat i que hem gaudit tots. Una felicitació i un agraïment 

molt gran als organitzadors de les cavalcades de Reis de Begur i 

d’Esclanyà. Un cop més heu il·lusionat a tots els nens i nenes del 

poble. Destacar la organització del Pessebre vivent de Begur que 

any rere any obté un èxit notable de públic i de participants.  A 

les persones i Associacions que han organitzat i col·laborat en 

activitats benèfi ques com la caminada popular, les quines, etc. 

A tots, moltes felicitats i que la il·lusió que demostreu sempre a 

l’hora de organitzar les activitats no s’acabi mai. Hem trobat a fal-

tar l’Associació de joves Els Trapelles que l’any anterior van ajudar 

en la cavalcada de Reis. El seu entusiasme i interès feia preveure 

la seva continuïtat en l’organització de la cavalcada. No ha estat 

així i no sabem els motius de la seva absència. Precisament un 

dels organitzadors del Pessebre vivent demanava que el jovent 

s’impliqués en aquests esdeveniments, i ho feia en tota la raó del 

món. Feria bé l’equip de govern de l’Ajuntament de propiciar la 

col·laboració dels joves en aquests actes i no la seva absència. La 

preservació de les tradicions passa obligatòriament amb la incor-

poració dels joves en la organització d’aquestes activitats.

Aquest any s’obren molts reptes per Begur. Hem de veure com 

resolt el Govern de Begur i Esclanyà el confl icte urbanístic obert 

per la Generalitat amb el nou Pla Directori de la Costa Brava. En 

primer lloc veurem com es resolt l’allau d’al·legacions dels propie-

taris de terrenys afectats i, esperem, del propi ajuntament. I també 

cal veure les repercussions econòmiques que de ben segur tindrà 

en la hisenda local i, per tant, en els pressupostos.

Pel que fa al país, esperem que aquest any sigui el del diàleg real, bo 

i sincer entre governs. Ja hem vist la reacció dels partits de la dreta 

espanyola on sembla que juguen a qui és el més ultradretà de tots. 

El nou Govern ha de permetre poder negociar l’autodeterminació 

de Catalunya i l’amnistia dels presos i exiliats polítics així com al-

tres reivindicacions de caire econòmic i social. Esperem que sigui 

així, encara que la veritat és que som molt escèptics pel que fa a la 

confi ança amb el PSOE.

Des de el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Begur i Es-

clanyà us desitgem un millor any 2020. Salut i República.  

E
sperem que hagueu passat unes bones festes de Na-

dal i us desitgem un bon any. Que els Reis Mags ha-

gin sigut generosos. 

Ja hem passat sis mesos amb el nou govern municipal. 

Aquest any tenim un nou pressupost per desenvolupar els 

programes electorals dels partits al govern. Ara no hi ha ex-

cuses sobre què és culpa del govern anterior. Esperem que 

es puguin dur a terme els temes més importants pel mu-

nicipi i la ciutadania. Durant aquest sis mesos s’han apro-

vat les moratòries que fan referència a les construccions 

d’edifi cacions i urbanitzacions, la de restauració i hotels, i 

també la d’habitatges d’ús turístic. La moratòria de cons-

truccions d’edifi cacions i urbanitzacions de moment es fer-

ma, però les altres dues s’han aixecat pels motius que siguin. 

Aquest govern, en aquest cas, ha pecat d’inexperiència. En-

cara que hi ha regidors que han governat en anteriors go-

verns, nosaltres seguirem fent una oposició constructiva.

Per fi , i desprès d’un any i dues eleccions, s’ha arribat a 

formar un nou govern d’esquerres progressista format pel 

Partido Socialista Obrero Español  i Unidas Podemos amb 

el suport de diferent formacions polítiques. Però hem po-

sat la màxima confi ança perquè sigui un govern de diàleg 

i de canvis. Sabem que no serà fàcil el camí a recórrer. Re-

ferent al confl icte de Catalunya, creiem que és el moment 

de resoldre’l per la via del diàleg dins la Constitució i la de-

mocràcia. 
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EL PERFIL

“Som un grup de persones
que ens agrada la música i cantar”

Des quan dirigeix la Coral de Begur? 
Vaig fundar i dirigir la Coral de Begur el gener de 2005. Aleshores 
érem quinze persones.

Quina és la seva trajectòria dins l’entitat?
Sempre he seleccionat i arranjat partitures quan era necessari i 
he dirigit tots els assajos i concerts.

Amb quants membres compta actualment la Coral?
Actualment som 36: 14 homes, 21 dones i jo mateix. De mica en 
mica s’han anat incorporant nous cantaires. D’altra banda, al 
llarg d’aquests anys, d’altres han plegat per raons de salut, edat 
o traspàs.

Amb quin repertori musical treballen?
El repertori és variat. Des de música popular i tradicional catala-
na com havaneres, sardanes, himnes, marxes marineres, valsets, 
sarsuela...; fi ns a música de pel·lícules, pop, cantautors, boleros, 
religioses i de pregària. També músiques conegudes internacio-
nalment traduïdes al català o castellà. Normalment en els con-
certs cantem algunes en basc, gallec, portuguès o italià.

Quin balanç fan de l’any que acabem de deixar enrere? I què 
n’esperen d’aquest 2020?

Estic molt content perquè hem complert les expectatives previs-
tes. El grup humà de la Coral és molt divers i alhora ordenat, dis-
ciplinat, sensible, il·lusionat, i  amb moltes ganes de fer les coses 
el millor possible. Els cantaires s’esforcen per seguir les meves 
indicacions, cosa que ens anima a tirar endavant. Cada concert 
és un nou repte que ens proposem aconseguir, ja que les cançons 
seleccionades solen ser diferents en cada interpretació. Sempre 
intentem perfeccionar les noves melodies.

Ja tenen defi nida la programació d’enguany? 
Sí, sempre intento triar melodies que agradin tant als cantaires com 
al públic. Un públic al que haig d’agrair la seva fi del presència. Ens fa 
molta il·lusió que segueixin els nostres concerts i se’n vagin contents, 
tal com ens diuen. Per això dedico molt temps a cercar el repertori 
més adient.

Un dels trets diferencials de l’entitat és el seu suport i col·laboració 
directes en causes benèfi ques, com les dels refugiats. És aquesta 
una de les senyes de l’entitat?

Sí, ens agrada molt poder col·laborar amb les ONG’s i en qualse-
vol causa en la que puguem aportar un granet de sorra. De fet, els 
nostres concerts i ofi cis religiosos pel poble són gratuïts. Els de les 
ONG’s són amb taquilla inversa. A més fem dos concerts anuals: 
un a l’estiu i l’altre per Nadal. També participem en les festes, es-
deveniments i ofi cis religiosos que ens demanen. La meva idea de 
la Coral de Begur no ha estat mai obtenir lucre. 
Som un grup de persones que ens agrada la música i cantar. 
Ens reunim dos cops per setmana, de vegades més, i compartim 
aquesta estona tan agradable amb la música.

Durant l’època nadalenca la Coral de Begur és una de les associa-
cions més actives i amb més presència. Quin balanç fan de les ac-
tuacions dutes a terme durant el Nadal?

Seguint la meva fi losofi a, tinc molta cura en la selecció de les na-
dales per fer un repertori variat i que emocioni el públic. Fins i tot 
ens emocionem nosaltres. Donada l’entrega dels cantaires en les 
seves actuacions, el balanç no pot ser més positiu.

Totes aquelles persones interessades en entrar a forma part de la 
Coral, com ho han de fer?

Tota persona que estigui interessada en formar part de la Coral 
pot posar-se en contacte amb mi, els dimarts o dijous de 18 h a 
20 h al Casal de la Gent Gran de Begur.

Jaume Marquès
Director de la Coral de Begur


