Edició especial Covid-19

Nº 138/ MAIG 2020

REVISTA MUNICIPAL D’INFORMACIÓ I CULTURA DE BEGUR - ESCLANYÀ
L’AJUNTAMENT ES BOLCA
PERQUÈ TOTS ELS ALUMNES
DISPOSIN D’ORDINADORS I
CONNEXIÓ A INTERNET
Pàgina 4

SERVEIS SOCIALS
REFORÇA L’ATENCIÓ
A LES PERSONES
GRANS
Pàgina 5

EL CONSISTORI APROVA
MESURES D’AJUDA PER A
MITIGAR ELS EFECTES SOCIALS
I ECONÒMICS DE LA COVID-19

LA COVID-19 OBLIGA
A AJORNAR
DIFERENTS ACTES
CULTURALS

Pàgina 8

La Covid-19,
una lluita de tots i totes

L’Ajuntament de Begur, els veïns i veïnes, i el teixit comercial
i associatiu local han unit esforços per a evitar la propagació del coronavirus
i mitigar els efectes econòmics i socials provocats per la pandèmia.
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• Informació sobre el coronavirus:

Fotografia:
Ajuntament de Begur

canalsalut.gencat.cat/coronavirus

Redacció i disseny:
Mirada Local, SL.

• Fes seguiment i vigilància dels
símptomes: descarrega’t l’aplicació
STOP COVID19 CAT

Tiratge:
1.000 exemplars
Exemplar gratuït
Dipòsit Legal:
Gi – 802 – 1987

• Telèfon d’urgències per coronavirus i

Els conceptes i les opinions sostinguts en els
articles signats que apareixen a Es Pedrís
Llarg no representen necessàriament l’opinió
d’aquesta revista.

• Donar-se d’alta a La Meva Salut:

sanitàries: 061

900 053 723 (de dilluns a divendres
de 08 h a 20 h) o a canalsalut.gencat.
cat/lamevasalut-registre

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

• Telèfon de consultes generals: 012
• Telèfon d’emergències: 112

972 624 302/03
radio@begur.cat

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.

• Servei telefònic d’atenció a dones
en situació de violència masclista
i el seu entorn: truca al 900 900 120,
envia un missatge de WhatsApp al
671 778 540 o envia un correu
electrònic a 900900120@gencat.cat

Telèfons i adreces de serveis públics
•Ajuntament de Begur
Pl. de l’Església, 8 - 17255 Begur
Telefòn 972 624 020
www.begur.cat
begur@begur.cat
Horari: de dilluns a divendres, de 8.30
a 14.30 h
•Àrea de Promoció Econòmica
i Turisme
Oficina de Turisme
Av. Onze de setembre, 5
Telèfon 972 624 520
turisme@begur.cat
Borsa de treball
borsatreball@begur.cat
•Àrea de Serveis Socials / Assistent
Social
Pl. de l’Església, 8
Telèfon 639 028 243
•Àrea de Cultura-Escoles Velles
Carrer Bonaventura Carreras, 11
Telèfon: 972 624 155
cultura@begur.cat
Arxiu Històric Municipal
Telèfon: 972 624 305
arxiumunicipal@begur.cat

Biblioteca Salvador Raurich
Telèfon 972 624 305
biblioteca@begur.cat
Ràdio Begur
Telèfon 972 624 303
radio@begur.cat
Sala d’exposicions
Telèfon 972 624 155
•Casino Cultural / Cinema Casino
Carrer Casino, 1
Telèfon 972 622 959
cinecasino@begur.cat

•Àrea de Medi Ambient
Espai Mas d’en Pinc
Passeig Carmen Amaya, 12
Telèfon 872 214 977
mediambient@begur.cat
www.espaimaspinc.cat
•Àrea d’Esports-Pavelló Municipal
Carrer Pavelló, 1
Telèfon 972 623 484
esports@begur.cat
•Casal de la Gent Gran
Av. Onze de setembre, 3
Telèfon 972 626 002

•Local Polivalent – Casal d’Esclanyà
C/ Perdiu, 1-3 · Esclanyà
Telèfon 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

•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

ALCALDIA
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Un poble unit enfront de la Covid-19

B

egur i Esclanyà han tornat a demostrar que són un
exemple de solidaritat, voluntariat, altruisme i esforç.
Associacions, comerços, empreses i veïns i veïnes han
unit esforços per a fer front a la pandèmia de la Covid-19 que sacseja amb virulència el país i la resta de
món. I des de l’Ajuntament no podem més que agrair
de forma profunda i sincera totes les mostres de suport i de col·laboració rebudes des de l’inici de la crisi.
Des de la confecció de mascaretes, passant per la promoció d’activitats culturals i d’oci per a fer des de casa
o l’oferiment de productes i serveis de primera necessitat, i acabant pel respecte i compliment del confinament i de les restriccions de mobilitat. Cada gest,
cada acció ciutadana en favor de la prevenció d’aquest
coronavirus és, ha estat i serà clau per a superar amb
èxit la pandèmia i fer-ho com un poble més ferm, unit,
preparat i cohesionat. A tots vosaltres, moltes gràcies!
A totes aquestes accions ciutadanes nascudes a casa
nostra s’hi ha de sumar, també, la tasca ingent i de
primer nivell de tots els servidors públics del consistori, dels professionals del sistema de salut pública, i
dels cossos de seguretat i d’emergències. Tots ells, cada
dia a peu de carrer, han demostrat estar a l’alçada de
la situació i representen el nostre major baluard i escut enfront de la pandèmia. A tots ells, a tots vosaltres,
moltes gràcies!
I no voldria acabar sense recordar que des d’aquesta
corporació estem treballant des del primer dia per a
mitigar els efectes de la Covid-19 al nostre municipi i donar resposta a totes les necessitats dels nostres
veïns i veïnes durant la crisi, especialment en el cas de
les persones dels col·lectius més vulnerables.
Així, com Ajuntament realitzem trucades periòdiques
a la nostra gent gran per a conèixer el seu estat de salut, atenem totes les consultes i preocupacions de la
població i del teixit empresarial, comercial i associatiu,
i ja hem endegat un llistat de mesures socials i econòmiques que, sumat als plans de xoc establerts pels governs català i espanyol, ens permetran minimitzar els
efectes d’aquesta crisi i afrontar el futur amb certa solidesa un cop superada la crisi.
Ara més que mai, doncs, cal seguir perseverant. Ens en
sortirem. Tot anirà bé!

#EnsEnSortirem

Maite Selva Huertas / Alcaldessa de Begur i Esclanyà

Aquesta edició d’Es Pedrís Llarg ha estat tancada l’11 de maig de 2020. La informació sobre qualsevol activitat posterior a aquesta data
es publicarà en el pròxim número de la revista.
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BREUS

L’Ajuntament es bolca perquè tots els alumnes
disposin d’ordinadors i connexió a internet en
el primer dia de la represa de les classes
El curs escolar es va reprendre a mitjans del mes d’abril, i
ho va fer de forma íntegrament
telemàtica arreu de Catalunya degut a la pandèmia de la
Covid-19. En el cas concret de
Begur i Esclanyà, el tercer trimestre va arrencar amb tot el
material necessari per a garantir des del primer dia que tots
els alumnes poguessin seguir
les classes i l’activitat educativa
i formativa telemàticament.
En aquest sentit, el consistori
-amb la col·laboració de les escoles
Doctor Arruga i Olivar Vellva proporcionar abans del 14
d’abril -primer dia de la represa de les classes- ordinadors i
routers amb accés a internet
a tots els infants de segon cicle d’educació infantil i de primària escolaritzats al municipi, davant la previsió que la
Generalitat només pogués fer
arribar ordinadors a estudiants
de primària i sense la garantia
que aquest repartiment de material per part del Departament
d’Educació es pogués dur a terme abans de l’inici del tercer
trimestre.

Connecta’t als dos nous
canals de comunicació
de l’Ajuntament
L’

Ajuntament ha posat en marxa dos
nous canals de comunicació per a poder informar de tot allò relacionat
amb la crisi de la Covid-19. Es tracta de
l’activació d’un nou servei de missatgeria a través de Telegram, que permet
rebre directament al telèfon notícies,
alertes o consells; i l’estrena a Ràdio
Begur del programa “La veu del consistori”, un nou espai dedicat a informar
sobre les novetats i les afectacions del
coronavirus a la vila que s’emet diàriament a les 10.30 h, i en reemissió a les
12.30 h, les 16 h i les 19 h.

L’Ajuntament reclama una bonificació de la taxa d’explotació
dels serveis de temporada a les platges
L’

alcaldessa de Begur, Maite Selva, ha adreçat una carta a la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar en la que demana a l’Administració de l’Estat que, en resposta a la crisi sanitària de la Covid-19, estableixi durant l’exercici 2020 una bonificació de
la taxa d’ocupació del domini públic terrestre per l’explotació dels serveis de temporada a les platges de tot el territori, amb l’objectiu
de reduir l’impacte econòmic negatiu que patiran els professionals del sector.
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BREUS

Begur desinfecta preventivament
els espais públics
L

a Regidoria de Medi Ambient duu a terme tasques preventives de
neteja i desinfecció de la via pública amb l’objectiu de minimitzar el
risc de contagi de la Covid-19. Els treballs es duen a terme en tres àmbits: el mobiliari urbà, els contenidors de les àrees d’emergència i les
entrades d’alguns dels establiments del municipi que disposen del permís d’obertura durant l’estat d’alarma.

El consistori comença a planificar
el futur turístic de Begur
L’

àrea de Turisme i de Promoció Econòmica de l’Ajuntament ha participat en diferents conferències web impulsades per la Taula Gironina de Turisme durant el mes d’abril amb l’objectiu d’avaluar l’impacte
que la Covid-19 tindrà a les perspectives d’allotjament turístic de les
comarques gironines i començar a planificar la resposta per a fer
front a l’impacte d’aquesta pandèmia en el sector.

L’Ajuntament es posa en contacte amb els prop de 700 veïns
i veïnes majors de 70 anys
Des del passat 18 de març l’àrea de Serveis Socials
de l’Ajuntament ha realitzat trucades telefòniques
als prop de 700 veïns i veïnes del municipi majors de
70 anys i està fent un seguiment continuat per via
telefònica de totes les persones en situació de vulnerabilitat per tal d’estar al seu costat i atendre les seves
necessitats durant la pandèmia. A més, es realitza la
compra de productes bàsics i essencials que posteriorment es lliuren als domicilis de les persones en
situació de risc; i es manté operatiu el servei d’atenció
domiciliària. Mentrestant, es duu a terme l’entrega
a domicili de productes de Càrites i de les targetes
moneder. I també s’ofereix suport psicològic a totes
les persones que ho requereixin a través de l’àrea
d’Atenció a les Famílies.

Un grup de voluntaris
s’organitza per a elaborar
mascaretes
Un grup de voluntaris format per veïns i veïnes del
municipi s’ha organitzat de forma espontània per a
fabricar, cosir i distribuir entre la població mascaretes casolanes que serveixin com a protecció bàsica
contra la Covid-19 per a totes aquelles persones que
ho requereixin; principalment, gent gran i persones
de col·lectius vulnerables.
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Els infants de Begur i Esclanyà reben mascaretes de protecció de la Covid-19
L’Ajuntament,

a través de la Regidoria de
Sanitat, i les AMPA de
l’Escola Doctor Arruga
i de l’Escola Olivar Vell
han unit esforços per
a garantir que tots els
infants fins als 12 anys
empadronats a Begur o
Esclanyà -escolaritzats o
no al municipi- disposin
de mascaretes de protecció de la Covid-19.
Així, el 3 de maig es va
dur a terme -amb la
col·laboració de la Policia
Local i de Protecció Civill’entrega de les mascaretes de protecció als infants des de P3 fins a sisè
de primària. El repartiment va anar a càrrec de
les AMPA dels dos centres educatius del municipi -a qui l’Ajuntament felicita i posa en valor l’impuls d’aquesta iniciativa-;
mentre que el consistori també va prendre part
del projecte adquirint el material.
El repartiment de les mascaretes de protecció es
va fer per franges d’edat, per centre i per hores.
Així, cada infant podia adquirir gratuïtament una
única mascareta i només en aquell centre on estava matriculat i en l’horari convingut. Finalment,
l’Ajuntament també va garantir mascaretes per a
tots aquells infants menors de 12 anys empadronats a Begur o Esclanyà que no estaven escolaritzats al municipi.
Les mascaretes de protecció de la Covid-19 que es
van repartir eren mascaretes infantils cent per
cent de cotó i de doble capa. Aquestes comptaven
amb el Certificat UNE0065 i disposaven de proteccions de filtratge de partícules de fins al 94%.
A més, estaven esterilitzades per evitar la proliferació de bacteris i microorganismes, i eren reutilitzables.
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L’equip de govern es reuneix diàriament per fer un seguiment de la pandèmia
D

es de l’inici de la crisi sanitària de la Covid-19 tots
els membres de l’equip de govern de l’Ajuntament
de Begur mantenen reunions diàries conjuntes per
tal d’avaluar la situació de la pandèmia al municipi i
consensuar les línies d’acció a seguir per a garantir la
seguretat i el benestar de tota la població.
Aquestes trobades es realitzen de forma telemàtica
seguint les mesures de seguretat establertes per tal
d’evitar la propagació i el contagi del coronavirus.
Maite Selva, alcaldessa de Begur, assegura que “la
coordinació entre totes les àrees de govern ha estat
clau durant aquesta crisi sanitària per a fer un seguiment exhaustiu de la pandèmia i dels seus efectes en
tots els àmbits i sectors de la nostra població i per a
establir una línia d’acció conjunta encaminada a resoldre qualsevol emergència o necessitat dels veïns i
veïnes”.

El consistori manté la seva activitat durant la Covid-19
Durant tot l’estat d’alarma per la
Covid-19 i des del començament de
la pandèmia tots els treballadors i
treballadores de l’Ajuntament de
Begur -entre ells, els regidors i regidores- han seguit duent a terme la
seva tasca d’atenció i suport a la població amb l’objectiu d’atendre totes
les necessitats, requeriments i dubtes dels veïns i veïnes.
Maite Selva, alcaldessa de Begur, explica que “mitjançant la implantació del teletreball hem pogut seguir
desenvolupant la nostra activitat al
consistori amb normalitat, oferint a
tota la nostra població l’atenció que
es requereix en una situació tan excepcional, sense que ningú quedés
desatès en cap moment”.

L’Ajuntament mostra el seu suport al sector econòmic i productiu local
La Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme de
l’Ajuntament de Begur ha iniciat
un calendari de reunions amb els
diferents subsectors econòmics i
productius del municipi.
L’objectiu d’aquestes trobades -que
es realitzen telemàticament per videoconferència- és, per una banda,
acostar les accions impulsades pel
consistori i aquelles que hi ha previstes en un futur immediat per tal
de mitigar els efectes negatius de
la pandèmia; i de l’altra, estar amatents, atendre i donar resposta a les
necessitats i inquietuds de les empreses i negocis de la vila en el marc
d’aquesta crisi sanitària.
Eugeni Pibernat, regidor de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, fa un balanç molt positiu d’aquestes reunions i explica que “en
aquests moments tan complicats és més important que mai estar en contacte permanent i al costat dels nostres empresaris per mostrarlos el nostre suport i compartir tot allò que s’està fent i tot allò que es vol fer des de l’Ajuntament per tal de fer front a la Covid-19”.
El consistori ja s’ha reunit amb el sector d’hotels i càmpings, amb les agències de lloguer, i amb els sectors del comerç i de la restauració.
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MESURES D’AJUDA
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CULTURA

La Fira d’Indians de 2020 ja té
temàtica: els mots indians!

L

a Regidoria de Promoció Econòmica i Turisme ja treballa en els preparatius de la Fira d’Indians d’aquest
2020, que enguany complirà la seva dissetena edició.
Entre els treballs organitzatius previs hi ha l’elecció
de la temàtica de la festivitat, que anualment varia i
enguany estarà dedicada als mots indians. L’elecció
d’aquesta temàtica rau en la voluntat del consistori de
recuperar, dignificar i donar a conèixer els llenguatge,
els mots i les expressions que s’utilitzaven segles enrere
a banda i banda de l’oceà atlàntic i que han impregnat el
vocabulari de diverses cultures.

La Covid-19 obliga a ajornar
diferents actes culturals
Davant la complexa situació provocada per la pandèmia de la Covid-19
i la incertesa per la seva evolució i propagació, i complint les directrius
marcades pels governs català i espanyol, al municipi s’han ajornat o suspès al llarg de les darreres setmanes els següents esdeveniments:

. Acte de clausura del Mil·lenari del Castell de Begur:
ajornat fins a nova data.
. Sisena edició de Begur en Flor: ajornada fins a nova data. Al web
www.acitbegur.com es pot consultar el llistat d’activitats alternatives proposades per l’ACiT.
. Setmana Santa: suspesos tots els actes litúrgics.
. Dia Mundial de la Terra i Dia Mundial de l’Aigua: activitats
anul·lades.
. Campanya del Peix de Roca de Begur: esdeveniment suspès.
L’elecció del tema dels mots indians repercutirà en el
cartell de la Fira d’Indians de 2020, que s’escollirà a través de la dotzena edició del concurs de cartells de la Fira
d’Indians. El veredicte del jurat, previst inicialment pel
25 d’abril, ha quedat ajornat fins a nova data amb motiu
de la pandèmia de la Covid-19.

. Acte de lliurament dels premis de narrativa curta: ajornat fins a
nova data.
. Veredicte del 12è concurs de cartells de la Fira d’Indians:
l’esdeveniment se celebrarà el 23 de juliol.
. Festa de la Vellesa de Begur i d’Esclanyà: ajornades fins a nova data.
. Solretronada 2020: acte suspès.

Begur i Esclanyà viuen un Sant Jordi alternatiu
A

mb l’objectiu de gaudir de la Diada del llibre i la rosa malgrat l’actual crisi sanitària per la Covid-19, Ajuntament i entitats van proposar una jornada lúdica i amena per acostar
aquesta festivitat tan nostrada arreu del país.
. Programació especial de Ràdio Begur amb història, notícies, poesia,sardanes, llegendes i recomanacions de
llibres, entre d’altres.
. L’Associació de Comerç i Turisme de Begur (ACiT) convidava als veïns i veïnes a adornar els balcons amb flors
naturals o creacions artístiques.
. L’ANC Begur Esclanyà va proposar una lectura de
poemes que es va poder seguir a través de YouTube.
. La Biblioteca Salvador Raurich va oferir una rutavirtual per conèixer la vida i obra del reconegut poeta
Joan Vinyoli.

10
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GESTIÓ EMOCIONAL

9 d’abril de 2020

Com podem gestionar
les nostres emocions
i l’ansietat aquests dies
/ L’ansietat és un
sistema d’alerta
davant de situacions
d’amenaça.

/ Ens ajuda a fer-hi
front, però si l’activació
és massa intensa ens
causa malestar.

2020. © Generalitat de Catalunya. Servei Català de la Salut (9.4.2020)

/ Per reduir els nivells
d’ansietat cal fer relaxació
respiratòria
i muscular.

/ És important
tenir hàbits de vida
saludables pel que fa
al menjar
i al son.

/ La meditació, l’activitat
física i les activitats
d’oci ens ajuden
a desconnectar
i a relaxar-nos.

/ Cal evitar el consum
de cafeïna,
alcohol i tabac.

#EnsEnSortirem
Cuida la teva salut
emocional mitjançant l’app
GestioEmocional.cat

/ Hi pots accedir
a través d’aquest enllaç
/Salut

GestioEmocional.cat

Per a més informació, consulta canalsalut.gencat.cat/coronavirus

/Salut

AGRAÏMENTS CIUTADANIA

