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L’AJUNTAMENT SUBMINISTRA 
EQUIPS DE PROTECCIÓ 
INDIVIDUAL A LES EMPRESES 
TURÍSTIQUES LOCALS 

L’AJUNTAMENT ENDEGARÀ UN 
AMBICIÓS PLA DE DELIMITACIÓ 
DE FRANGES DE SEGURETAT 
CONTRA INCENDIS 
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LA FIRA 
D’INDIANS DE 
BEGUR S’AJORNA 
FINS AL 2021

EL 43È FESTIVAL DE 
MÚSICA DE BEGUR DONA 
PAS AL PETIT FESTIVAL 
DE MÚSICA 2020 

Aquest certificat, avalat per l’Institut per a la Qualitat Turística Espanyola (ICTE) a Catalunya, 
dona mostres de la gestió exemplar que es fa al municipi per seguir totes les mesures de 

seguretat i prevenció per evitar el contagi i la propagació de la Covid-19.

Les platges de Begur, les primeres 
a certificar-se amb el segell 

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

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

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

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

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

•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

02 SUMARI

Sigues curiós

Al cim del Castell hi podem trobar un 
mural d’orientació geogràfica que va ser 
inaugurat l’any 1992. Es tracta d’un pro-
jecte de Lluís Mansilla i Eckard Wegener i 
obra del ceramista Joan Raventós.
El mural és circular-horitzontal-còncau, 
fet amb quatre peces de ceràmica de gres 
acoblades a la plataforma. El mural està 
col·locat de tal forma que tots els perfils 
i accidents geogràfics corresponen amb 
els reals i s’hi indica els noms dels pobles, 
muntanyes i altres indrets i la distància a 
què es troben. A la part central del mural 
hi ha una Rosa dels Vents per permetre 
l’orientació. 
Aquest mural es va projectar i instal·lar 
al mateix temps que el que es pot trobar a 
Sant Ramon. El mural de Sant Ramon està 
format per sis peces planes i amb relleu i és 
obra de Pruvi Casals.
A la imatge podreu veure el dia de la inau-
guració del mural al cim del Castell. 
 

Arxiu Municipal de Begur



A ningú se li escapa que enguany encarem un dels estius, 

sinó el que més, més atípics de la nostra vida i de la nostra 

història com a poble. La pandèmia de la Covid-19 no marxa 

de vacances i seguirà ben present a casa nostra al llarg dels 

pròxims mesos, i també durant la temporada estiuenca. 

Cal, doncs, que siguem ben atents, extremem les precau-

cions, no ens relaxem i complim amb totes les restriccions i 

les mesures de seguretat i d’higiene establertes per a evitar 

el contagi i la propagació del coronavirus. Tal com hem fet 

fins ara amb uns resultats encoratjadors. Els veïns i veïnes 

heu tingut un comportament i una actitud exemplars du-

rant tota la pandèmia que cal posar en valor. Moltes gràcies 

per la vostra comprensió, paciència i responsabilitat. Si no 

abaixem els braços ni un sol moment, superarem aquesta 

crisi més forts i més preparats que mai. 

L’estiu a Begur i a Esclanyà és l’època de l’any amb més ac-

tivitat lúdica, cultural i festiva als nostres carrers, places i 

platges. La temporada estival a casa nostra és sinònim de 

festivitat. I així volem que segueixi sent aquest 2020, avant-

posant i prioritzant en tot moment el bé comú i el benestar i 

la seguretat de tota la nostra població i dels nostres visitants.

Per tot plegat, des de l’Ajuntament hem treballat al llarg de 

les darreres setmanes per garantir una campanya d’estiu al 

nostre municipi el més segura i adaptada possible als con-

dicionats i a les restriccions de la Covid-19, per tal de dina-

mitzar i revitalitzar després del confinament l’activitat dels 

nostres comerços i vetllar per tal que tots i totes pugueu 

gaudir, com hem fet sempre, d’un agost i d’un setembre ca-

lorós, afable i distès a la vila.

En aquest sentit, hem activat una intensa campanya comu-

nicativa per a traslladar a veïns i veïnes i visitants totes les 

novetats i la regulació específica de l’estiu i de les platges lo-

cals en el marc de la pandèmia del coronavirus: hem instal·lat 

plafons i banderoles en diferents punts del municipi; hem 

repartit un flyer informatiu; hem habilitat agents cívics i 

membres de l’Àrea de Turisme que recorren els carrers, plat-

ges i espais més concorreguts de Begur i d’Esclanyà; i hem 

actualitzat el web www.visitbegur.cat amb tota la informa-

ció sobre les platges. Això, sumat al control de l’aforament i 

l’accés a les nostres platges, ens permetrà garantir un estiu 

segur, adaptat i preparat per a les necessitats i interessos de 

tots els usuaris. 

Molt bon estiu a tots i a totes!

Maite Selva Huertas / Alcaldessa de Begur i Esclanyà

Un estiu atípic, la mateixa il·lusió de sempre

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

03ALCALDIA

#EnsEnSortirem



04 GESTIÓ MUNICIPAL

Després de l’aturada forçosa provocada per 
la pandèmia de la Covid-19, l’Ajuntament ha 
reprès un dels plans estratègics de l’actual 
mandat en matèria de sostenibilitat i d’aposta 
per a la transició energètica: l’habilitació al 
municipi d’estacions de recàrrega per a vehi-
cles elèctrics.
Un total de tres empreses capdavanteres en 
el sector de les energies han presentat les se-
ves ofertes al concurs de licitació del projecte 
per a poder prestar aquest servei al munici-
pi. Així, l’explotació de les estacions de recà-
rrega per a vehicles elèctrics no representarà 
cap cost per al consistori, sinó que la inver-
sió al poble anirà a càrrec íntegrament de 
l’empresa que resulti adjudicatària del con-
tracte, que disposarà d’una cessió demanial 
per a fer ús exclusiu del servei a Begur per 
un període de 10 anys.

Des del passat mes de juliol els veïns i veïnes i visitants ja poden accedir de nou 
al Castell de Begur per visitar aquest icònic espai del municipi i gaudir de les vis-
tes panoràmiques privilegiades que s’ofereixen des d’aquest enclavament.
L’espai ha reobert de nou les seves portes un cop han finalitzat les tasques 
d’arranjament que l’Ajuntament ha executat al Castell al llarg de les darreres set-
manes amb l’objectiu de reforçar la seguretat a la zona. Així, el consistori -a través 
de l’empresa Geotalud SL- ha habilitat una malla protectora per evitar esllavissa-
des i garantir l’estabilitat del talús.
En aquest sentit, l’accés al monument estava clausurat des del passat mes de febrer 
quan el temporal Glòria va provocar el despreniment d’una roca de grans dimen-
sions al marge del Castell de Begur, que no va causar danys personals. Després 
de l’esllavissada, l’Ajuntament es va posar en contacte amb el Departament de 
Cultura i Patrimoni de la Generalitat de Catalunya i es va procedir a l’elaboració 
d’un informe i un estudi sobre les actuacions necessàries a dur a terme a la zona.
Un cop reobert l’accés al Castell amb plenes garanties de seguretat l’Ajuntament 
fa una crida als veïns i veïnes a gaudir de nou d’aquest emblemàtic espai del mu-
nicipi. Tota la informació sobre l’oferta turística a la vila es pot consultar a través 
del web www.visitbegur.cat.

Tres empreses es 
presenten en el concurs 
per instal·lar estacions 

de càrrega per a vehicles 
elèctrics a Begur

El Castell de Begur reobre les seves portes 

Els veïns i veïnes ja poden gaudir de la nova 
plaça del carrer Sant Pere

L’Ajuntament de Begur ha donat per acabades les obres d’urbanització de la parcel·la 
sense pavimentar ubicada entre els carrers Sant Pere i Santa Teresa de Begur. L’espai, 
que fins ara actuava com a zona d’aparcament per a vehicles, ha estat sotmès al llarg 
dels darrers mesos a diverses tasques d’arranjament que han permès transformar 
aquest emplaçament en un nou espai verd multifuncional.
Amb aquesta actuació, Begur amplia els espais d’oci familiar a la vila i passa a comp-
tar amb una nova plaça al casc antic que ajudarà a pacificar i a embellir el centre de 
la vila. L’espai, que ja està obert, s’adreça a tots els col·lectius i és plenament segur i 
accessible.

En què han consistit ELs trEbaLLs?

Les obres d’aquest projecte -redactat per Jané & Font Arquitectes i iniciat per 
l’anterior equip de govern l’any 2018- s’han dut a terme sobre una superfície total 
de 505,70 m2 i han consistit, fonamentalment, en l’eliminació dels anteriors murs, la 
instal·lació d’enllumenat i mobiliari urbà i habilitar nou arbrat.
L’actuació, amb un cost de 341.857,43€ (IVA inclòs), va començar a ser executada per 
l’empresa Tecyr Construcciones y Reparaciones, S.A., fins al moment en que aquesta 
va entrar en fallida. Posteriorment, es va cedir l’execució de l’obra a Girodservices 
SL. Atenent que l’obra estava subcontractada a l’empresa begurenca Construccions 
Bolivar, s’ha seguit amb la mateixa subcontractació.
Jordi Carreras, regidor d’Obres i Manteniment, explica que “després d’alguns entre-
bancs i imprevists que han comportat un endarreriment en l’execució de les obres, 
l’espai per fi ja és una realitat. Demanem disculpes per les molèsties que aquesta ac-
tuació hagi pogut generar i convidem tots els veïns i veïnes a gaudir d’aquest nou 
espai que estem convençuts que tindrà una molt bona acollida”.
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El Consell Comarcal del Baix Empordà ha reconegut un 
any més la vàlua de tots els serveis i recursos vinculats al 
turisme de Begur, que es consolida com un dels emplaça-
ments de referència i com una destinació de primer ordre 
per a totes les persones que visiten la comarca al llarg de 
l’any. 
El municipi va ser un dels grans protagonistes el 22 de ju-
liol en l’acte de lliurament dels distintius de qualitat tu-
rística a 63 empreses i entitats adherides al Pla de Quali-
tat Turística en Destinació (SICTED). La trobada va tenir 
lloc al Club Nàutic de l’Estartit, i en l’acte d’entrega dels 
reconeixements hi va ser present el regidor de Turisme de 
l’Ajuntament de Begur, Eugeni Pibernat.
Enguany, el Consell Comarcal del Baix Empordà ha reno-
vat el distintiu de qualitat turística SICTED a l’Oficina de 
Turisme de Begur; mentre que  en l’àmbit municipal, aquest 
2020 també disposen del SICTED tres negocis begurencs: 
l’Hostal Sa Rascassa, l’agència AVI i l’empresa SB Creacions. 

La Fira d’Indians de Begur s’ajorna fins al 2021

Begur obté novament el distintiu de qualitat turística SICTED 

L’Ajuntament ha acordat l’ajor-
nament de la dissetena edició de 
la Fira d’Indians, prevista inicial-
ment pels dies 4, 5 i 6 de setembre 
d’aquest 2020. La mesura té com a 
objectiu garantir la seguretat i el 
benestar de tots els participants i 
assistents en aquest esdeveniment 
multitudinari i icònic que any rere 
any aplega a milers de persones 
vingudes d’arreu del territori.
Eugeni Pibernat, regidor de Tu-
risme, lamenta l’ajornament de la 
festivitat i avança que la decisió 
s’ha pres de forma consensuada i 
unànime amb l’equip indià després 
de setmanes de reunions i de tre-
ball per analitzar detingudament 
la situació i els diferents escena-
ris possibles. “Ara més que mai la 
màxima prioritat ha de ser el be-
nestar de tots els nostres veïns. La 
prudència i el sentit comú han de 
prevaldre per davant de les ganes 
i de la voluntat que tenim tots de 
poder celebrar esdeveniments tan 
simbòlics i importants per al poble 
com és la Fira d’Indians”.
En la mateixa línia, Eugeni Piber-
nat afegeix que “la Fira d’Indians 
té una singularitat i una afluèn-
cia massiva de públic que fa in-
viable replantejar-la en aquests 
moments en un format diferent o 
reduït. No podem ni hem de pren-
dre cap risc innecessari que com-
prometi tots els avenços que hem 
assolit durant la pandèmia”.
Així, la dissetena edició de la Fira 
d’Indians es trasllada al 3, 4 i 5 de 
setembre del 2021; i mantindrà la 
temàtica escollida per a l’edició 
d’enguany: els mots indians.

EL concurs DE cartELLs DE La Fira 
D’inDians ja té guanyaDora

L’edició de 2021 de la Fira d’Indians ja té la seva 
primera protagonista: Sílvia Fernández Masfe-
rrer, veïna de Tordera i guanyadora de la dotzena 
edició del Concurs de Cartells de la Fira d’Indians. 
La seva obra, titulada “Paraules viatgeres en el 
temps”, ha estat escollida pel jurat com a vence-
dora del certamen per la seva creativitat, capaci-
tat comunicativa, adequació a la temàtica, i ver-
satilitat per adaptar-se a diferents formats, entre 
el total de 15 obres que es van presentar.
Es dona la circumstància que Sílvia Fernández 
Masferrer ja havia estat escollida com a guan-
yadora del concurs en una edició anterior, un fet 
fins ara inèdit en aquest certamen. Com a reco-
neixement, aquesta torderenca rebrà un premi 
de 500€ i la seva creació esdevindrà el cartell de 
la Fira d’Indians de l’any 2021.

La FEsta Major DE sant PErE quEDa 
cancEL·LaDa

Mentrestant, l’Ajuntament de Begur també va decidir cancel·lar la Festa Major de Sant Pere, 
prevista del 26 al 29 de juny, a causa de la pandèmia de la Covid-19.

GESTIÓ MUNICIPAL



06 PROMOCIÓ ECONÒMICA

L’Ajuntament subministra equips de protecció individual 
a les empreses turístiques locals

Èxit de participació en les formacions de seguretat sanitària 
dirigides al sector econòmic i productiu local

La Regidoria de Promoció Econòmica ha gestionat la petició i repartiment d’equips 
de protecció individual (EPI) entre les diferents empreses i negocis del sector turís-
tic local que han sol·licitat aquest material per tal de prevenir el contagi i la pro-
pagació de la Covid-19 entre els seus treballadors i clients i implantar les mesures 
d’higienització i prevenció bàsiques a les seves seus.
La mesura, impulsada pel consistori i aprovada per la Junta de Govern Local, se 
suma al conjunt d’accions desplegades per l’equip de govern al llarg dels darrers 
mesos amb l’objectiu de donar suport i atendre les necessitats del teixit turístic del 
municipi, especialment afectat per la pandèmia del coronavirus.
Eugeni Pibernat, regidor de Promoció Econòmica, recorda que “des de l’inici de la 
crisi sanitària hem estat en contacte permanent amb el sector turístic local, cons-
cients del rol vital que desenvolupa en el creixement i el desenvolupament del nos-
tre territori”; i avança que “aquesta mesura neix de les reunions telemàtiques que 
hem mantingut amb les empreses del municipi al llarg de les darreres setmanes”.
Els EPI proporcionats per l’Ajuntament de Begur estan formats per mascaretes FP2, 
mascaretes quirúrgiques i gel hidroalcohòlic; i el repartiment s’ha dut a terme entre 
aquells negocis que prèviament van sol·licitar el material al consistori.

116 treballadors de 106 empreses van participar el mes de 
maig en les jornades formatives de seguretat sanitària orga-
nitzades per l’Ajuntament després que la Regidoria de Pro-
moció Econòmica, Comerç i Turisme iniciés un calendari de 
reunions amb els diferents subsectors locals.
L’objectiu de la formació va ser facilitar eines i recursos al tei-
xit empresarial de Begur, dotant els participants de coneixe-
ments teòrics en la prevenció de contagis del virus i la imple-
mentació d’elements preventius als centres de treballs de les 
empreses. D’aquesta manera, es va donar resposta a una de les 
inquietuds que els empresaris i empresàries locals van traslla-
dar al consistori, ja que demanaven propostes per implemen-
tar mesures d’higienització i prevenció a cada empresa, tant 
per part dels treballadors/es com per als clients/es.
Un cop van finalitzar les formacions, es va fer una avaluació 
dels coneixements assolits mitjançant un examen a distància. 
Superada la prova, es va fer entrega d’un distintiu d’assoliment 
de coneixements perquè es pugui mostrar l’adhesiu a la porta 
d’entrada de cada empresa. Aquest distintiu comú, que inclou 
com a lemes “Establiment segur”, “A Begur, cuidem de tu” i “a 
Begur, protegim la nostra salut”, té l’objectiu d’oferir el reco-
neixement visible a visitants i clients que garanteixi que s’han 
implementat les mesures adients contra el coronavirus.



com a noves mesures, l’Ajuntament ha incorporat un sistema de 
desinfecció íntegre, en què s’intensifiquen els processos de neteja 
de totes les zones de les platges; ha impulsat també el nou sistema 
de control d’usuaris de les platges; ha adaptat la distribució dels es-
pais per garantir la distància social; ha desenvolupat nous sistemes 
d’estructuració de l’àrea F&B, els quals asseguren la seguretat ali-
mentària; ha incorporat sistemes de protecció i material higiènic i 
sanitari com gels hidroalcohòlics i EPIS per a empleats/des i clients/
es, entre d’altres. 

a més, l’Ajuntament també ha desplegat una intensa campan-
ya informativa (instal·lació de plafons i banderoles en diferents 
punts del municipi, repartiment d’un flyer informatiu, habilitació 
d’agents cívics i membres de l’Àrea de Turisme que recorren el cen-
tre de la vila i les platges, o l’actualització del web www.visitbegur.
cat) amb l’objectiu d’acostar a veïns i veïnes i visitants la normativa 
de les platges i la seva ocupació. 

En aquest sentit, el consistori aposta per no restringir l’accés 
a la majoria de les seves platges i cales aquest estiu i apel·la a 
l’autoresponsabilitat. Les dues úniques platges que tenen aquest es-
tiu un règim diferent són Sa Tuna i Aiguablava, on s’hi ha instal·lat 
para-sols de bruc a la sorra que assignen a cada unitat de convivèn-
cia un màxim de quatre persones usuàries. El control es realitza 
mitjançant el mateix servei de salvament i socorrisme, que ha am-
pliat enguany la plantilla de personal. A més, es disposa d’un afora-
ment complementari per permetre accedir a la zona de bany sense 
realitzar cua quan els para-sols estan totalment ocupats. Aquest 
model ha permès baixar la densitat dels banyistes en aquestes 
dues platges, les quals presentaven problemes de sobreocupació en 
els darrers anys, oferint als usuaris una estada segura, tranquil·la i 
una experiència turística única.

07PLATGES

Les platges de Begur, les primeres a certificar-se 
amb el segell “Safe Tourism Certified”

L’’Ajuntament de Begur, conjuntament amb SGS -empresa líder 
mundial en inspeccions, verificacions i certificacions-, ha impulsat 
nous protocols de seguretat i benestar per tal de certificar que to-
tes les àrees de les platges d’Illa Roja, El Racó, Sa Riera, Aiguafreda, 
Sa Tuna, Platja Fonda i Aiguablava disposen d’exigents protocols 
higienicosanitaris. L’acord, a més, inclou el segell “Safe Tourism 
Certified”, avalat per l’Institut per a la Qualitat Turística Espanyola 
(ICTE) a Catalunya. Els nous protocols, que engloben plans de con-
tingència i operatius, han estat verificats per auditories internes 
i externes que acrediten el compliment íntegre de les directrius 
marcades per l’Organització Mundial de la Salut, el Ministeri de 
Sanitat i l’ICTE.
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L’Àrea de Medi Ambient ha estat desenvolupant el darrer any un 
projecte de protecció del sistema dunar a la platja del Racó amb la 
introducció de l’espècie Stachys marítima, una planta de distribució 
molt reduïda, en perill d’extinció i que es troba protegida per llei.
Fins ara inexistent a les costes de Begur, l’excessiva activitat huma-
na i les dures condicions de l’hàbitat van minvar les possibilitats de 
trobar la Stachys marítima al territori. Aquesta planta és típica de 
dunes i cada vegada és més difícil trobar-la al llarg de la Costa Brava 
i, també, de la península Ibèrica. Ara, però, gràcies a les mesures de 
delimitació del sistema dunar adoptades a inicis del 2019 per part del 
consistori, la vegetació recupera el seu espai natural.
L’execució del projecte va consistir a delimitar el sistema dunar per 
posar-lo en valor i col·locar panells informatius sobre la biologia 
d’aquestes espècies. Les plantes que viuen a les dunes s’han d’adaptar 
a unes condicions extremes, ja que són zones d’elevada insolació, 
a més de fort vent i salinitat de l’aigua, entre altres factors. A més, 
aquestes àrees es veuen fortament impactades per la presència 
d’humans i, més concretament, en aquest punt de la platja del Racó 
on el sistema dunar es troba tan a prop de l’accés a peu i dels vehicles.
En aquests moments, amb el creixement i desenvolupament de 
l’espècie dunar Stachys marítima, l’èxit i els bons resultats del projec-
te permeten a Begur seguir avançant en la protecció de la vegetació i 
en la conservació d’un sistema dunar propi amb gran valor ecològic.

Les Regidories de Medi Ambient i Noves 
Tecnologies van completar el mes de juny 
la posada en marxa de la nova estació me-
teorològica que donarà servei al municipi 
de Begur i Esclanyà.
Situada darrere de l’espai Mas d’En Pic, 
al costat de la ja existent que mesura la 
qualitat de l’aire i concentració d’ozó i 
que pertany a la xarxa d’estacions de la 
Generalitat de Catalunya, l’estació està 
formada per un conjunt de dispositius 
que mesuren -entre d’altres- temperatu-
ra i pressió atmosfèrica, quantitat de ra-
diació solar per metre quadrat, direcció 
i velocitat del vent, humitat ambiental, 
sensació tèrmica i pluviòmetre. Aquesta 
estació té caràcter homologat i s’ha cons-
truït amb tecnologia d’última generació 
per l’empresa Darrera, especialitzada en 
instal·lació, monitoratge i procés de dades 
meteorològiques. 
L’estació durant el seu funcionament 
genera una base de dades i per tant, pot 
realitzar informes d’històrics, models i 
patrons meteorològics als quals es poden 
tenir accés des de la seva pàgina web. El 
fet d’estar homologada per laboratoris au-
toritzats que compleixen totes les norma-
tives requerides permet que l’Ajuntament 
pugui emetre certificats vàlids en cas de 
desperfectes per episodis meteorològics. 
D’aquesta manera, el consistori posa a 
disposició de la ciutadania un servei del 
tot necessari per donar cobertura davant 
d’aquestes situacions a tots els veïns i veï-
nes de Begur i Esclanyà.

Begur avança en la protecció d’un sistema dunar propi 
amb gran valor ecològic

Begur posa en marxa una nova estació 
meteorològica al Mas d’En Pinc

L’Ajuntament 
endegarà un ambiciós 
pla de delimitació de 
franges de seguretat 

contra incendis

La Regidoria de Medi Ambient co-
mençarà a executar a partir del mes de 
setembre un dels projectes més estra-
tègics del mandat en termes de preser-
vació i potenciació de l’entorn natural 
del municipi. Es tracta de la delimita-
ció de franges perimetrals que servi-
ran com a mesura de seguretat contra 
incendis en zones habitades.
El Pressupost Municipal de 2020 
aprovat pel Ple de l’Ajuntament pre-
veu una partida de 300.000€ per a 
l’habilitació de franges perimetrals 
contra incendis a les urbanitzacions; 
en la que és la inversió més destacada 
per a l’actual curs.
El projecte contempla diverses actua-
cions sobre la vegetació que cal execu-
tar a les franges perimetrals de protec-
ció de Begur, així com a les parcel·les i 
zones verdes interiors, per a millorar 
la seguretat dels veïns i veïnes, el pa-
trimoni i les infraestructures; dismi-
nuir el risc de propagació d’un incendi 
cap a l’interior del nucli urbà o de les 
urbanitzacions; facilitar l’accés dels 
equips d’extinció a tot el perímetre de 
la zona edificada; i facilitar l’accés de 
la maquinària per a l’execució de la 
franja i el seu posterior manteniment.
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OU: La femella posa els ous  dins de
recipients amb un mínim d'aigua
estancada. 

LARVA: Els ous eclosionen quan queden
coberts d'aigua i dóna lloca  la larva. 

PUPA: En aquest moment el mosquit
adquireix les ales i acaba la seva
metamorfosi. 

ADULT: En el transcurs d’una setmana, la
femella haurà tornat a pondre entre 80 i
200 ous. La meitat seran femelles que, en
set dies més, hauran criat 3.200 mosquits
tigre més.

És originari d'Àsia. Té la capacitat d'actuar com a vector (transmissor)
d'algunes malalties tropicals com el Dengue, la febre hemorràgica de
Chicungunya o el virus Zica
És de mida petita (2 a10 mm). Color negre amb ratlles blanques al cap,
cos i potes
Té un radi d’acció relativament curt, d’uns 400m del lloc de cria. 
Els mascles no piquen, són les femelles que s'alimenten de sang

Mosquit tigre
Aedes albopictus

CICLE
BIOLÒGIC

Elimineu o recicleu
els pneumàtics

 vells

Poseu peixos vermells
als estanys perquè es

mengin les larves

Traieu els
platets de sota

els testos 

Buideu tots els
recipients que puguin

acumular aigua

Netegeu les
canaleres de

fulles

Tapeu hermèticament,
amb tela o mosquitera

els dipòsits d'aigua

QUÈ PODEM FER?

La millor manera de combatre'l és evitant la seva cria.
Per això hem d'ELIMINAR les ACUMULACIONS D'AIGUA

AJUNTAMENT DE BEGUR
Àrea de Medi Ambient



10 MEDI AMBIENT

Campanya de 
sensibilització per 

millorar la recollida de 
les diferents fraccions

L’Ajuntament actua a les àrees d’emergència 
per evitar conductes incíviques

L’Ajuntament ha desplegat una nova cam-
panya de difusió a través de xarxes socials 
i espais digitals per tal sensibilitzar i cons-
cienciar la població entorn de la recollida 
selectiva de les diferents fraccions: orgà-
nica, envasos, vidre, paper, rebuig i restes 
vegetals. Amb l’eslògan “Fem-ho bé!” com 
a eix central d’aquesta actuació comunica-
tiva, s’han publicat píndoles informatives 
amb l’objectiu de seguir augmentant els ni-
vells de recollida selectiva al municipi.

En què consistEix La rEcoLLiDa 
sELEctiva?

L’objectiu de la recollida selectiva és reco-
llir segregadament els residus per possibi-
litar així el seu reciclatge i la fabricació de 
nous productes i evitar que es destinin a 
abocadors o incineradores. Això significa 
un estalvi energètic i de materials en com-
paració amb els requeriments que tindria 
la fabricació de productes partint de les 
matèries primeres originàries.

L’’actual equip de govern ha detectat que les àrees d’emergència (AE) s’han con-
vertit des de fa molt temps en punts d’abocaments incontrolats. En aquest sentit, 
l’Ajuntament aposta perquè les AE esdevinguin un espai endreçat, amb un accés 
controlat, amb llum i vigilància.
Així, durant el passat hivern la Regidoria de Medi Ambient va realitzar un pro-
jecte i va treballar en els pressupostos i partides pressupostàries necessàries per 
a redimensionar les AE i adequar-les tot habilitant una nova il·luminació, un 
control d’accés mitjançant una targeta d’identificació, i videovigilància.
Pere Feliu, regidor de Medi Ambient, explica que “ens hem trobat amb la Co-
vid-19 i es porta un retard proporcional a l’estat d’emergència. Per sort l’àrea de 
brigada, i un cop acabades les platges, estan posant tots els seus esforços per do-
nar una empenta ràpida i important a aquestes àrees”. Pere Feliu, a més, afegeix 
que “les actuacions que l’Ajuntament farà a les àrees d’emergència serviran per 
tenir més control i pressionar als incívics que fan mal ús d’aquestes. Entre tots 
hem de mirar d’educar aquesta minoria d’incívics”.
Les actuacions es fan a totes les àrees d’emergència, amb 
l’excepció de l’AE situada a les antigues carpes, ja que el terreny 
on està ubicada aquesta AE no és municipal i el consistori no té 
permisos per a actuar-hi. Per tot plegat, l’Ajuntament està bus-
cant un altre emplaçament on reubicar aquesta AE, que podria 
ser la zona del camp de futbol prèvia autorització del Bisbat.
Mentrestant, l’àrea d’emergència de Sa Riera ha canviat la seva 
ubicació i s’ha col·locat al carrer de la Riera, on hi era anterior-
ment. Aquesta modificació de l’emplaçament respon al fet que 
el terreny on estava situada no era de titularitat municipal, al 
fet que la riera es trobava just al costat, i al fet que l’AE estava 
situada en un espai molt allunyat de la població.
Pel que fa a la possible àrea d’emergència d’Esclanyà, el con-
sistori està a l’espera de la constitució del Consell Municipal 
d’Esclanyà per tal que aquest decideixi si es necessita una 
àrea d’emergència i en quina ubicació es requereix. Finalment, 
des del passat 1 de juliol, i per a un període de dos mesos, dos 
agents cívics informen els veïns, veïnes i visitants que acce-
deixen a les àrees d’emergència amb l’objectiu de seguir millo-
rant la gestió dels residus que es generen arreu del municipi.
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Obre la convocatòria del 15è Concurs de 
Fotografia de Begur Josep Carreras

Presenta la teva obra al 
35è Concurs d’Arts 

Plàstiques de Begur

Esclanyà viu una Festa Major adaptada a les circumstàncies

Esclanyà va celebrar del 31 de 
juliol al 2 d’agost una Festa Ma-
jor 2020 adaptada al període 
d’excepcionalitat pel coronavirus, 
però assegurant, com sempre, mo-
ments d’oci, diversió i entreteni-
ment. 
Amb la col·laboració de l’Ajuntament, 
la Comissió de Festes d’Esclanyà va 
proposar diferents activitats per 
celebrar un dels esdeveniments so-
cials i culturals més destacats del 
municipi: una sessió d’autocine amb 
la projecció de la pel·lícula “Avatar”, 
un torneig de Bubble Football, el 
concert d’Havaneres en femení amb 
Neus Mar, i l’ofici solemne.

L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament impulsa aquest 2020 una nova edició, la 
quinzena, del Concurs de Fotografia de Begur Josep Carreras. Les obres partici-
pants es poden presentar fins al 21 d’octubre a la Sala d’Exposicions de les Esco-
les Velles, i el lliurament de premis tindrà lloc el 7 de novembre. Mentrestant, 
totes les fotografies presentades s’exposaran al Centre Cultural Escoles Velles 
del 28 d’octubre al 21 de novembre.
Les bases del certamen, de temàtica lliure, es poden consultar al web www.
begur.cat i enguany, com a principal novetat, el premi a millor de Begur serà 
cinc entrades dobles per a les sessions de cinema que organitza el Cinema Casi-
no. L’any 2019 els guanyadors del concurs van ser Pedro López (primer premi) i 
Miquel Vilà (premi local). 

La Regidoria de Cultura impulsa una nova edició 
del tradicional Concurs d’Arts Plàstiques de Begur, 
que enguany compleix el seu 35è aniversari. El con-
curs manté l’esperit i l’essència d’anys anteriors, 
però incorpora aquest 2020 una destacada novetat. 
I és que per primera vegada seran els veïns i veïnes 
els encarregats de decidir el guanyador del concurs 
a través d’una votació popular. 
Les obres finalistes s’exposaran del 16 de setembre 
al 3 d’octubre a la Sala d’Exposicions Municipal del 
Centre Cultural Escoles Velles, i els visitants podran 
puntuar de manera individual fins al 30 de setembre 
cadascun dels treballs per definir l’obra guanyadora. 
Mentrestant, el jurat tècnic/artístic escollirà directa-
ment el premi al millor artista de Begur.
Les obres s’han de lliurar abans del 29 d’agost al Cen-
tre Cultural Escoles Velles, en horari de dilluns a dis-
sabte de 16.30 h a 20 h; i els premis s’entregaran el 3 
d’octubre de 2020, a les 19 h, a la Sala d’Exposicions 
Municipal del Centre Cultural Escoles Velles.
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El Cinema Casino acull l’exposició “El confinament de la gent de Begur”

Després del període d’excepcionalitat per la Covid-19, l’Àrea de Cultu-
ra va proposar a finals del passat mes de juny l’exposició “El confina-
ment de la gent de Begur”, un recull d’imatges captades per la fotògrafa 
begurenca Elena Carreras, filla del també fotògraf Josep Carreras.
Coincidint amb les dates en què havia de celebrar-se la Festa Major, 
la Sala 3 del Cinema Casino va acollir aquesta exposició fotogràfica 
d’àmbit local i carregada de simbolisme que es va realitzar mitjançant 
projecció digital. La fotògrafa de Begur acostava imatges realitzades 
durant el confinament i també de totes les fases de desconfinament, 
compartint així un document històric per conèixer com ha afrontat 
Begur aquesta crisi sanitària d’abast mundial. Aquest recull també s’ha 
incorporat a l’Arxiu Municipal per poder documentar les fotografies.

David Casadesús mostra les 
seves “Impressions” 

Begur retrata l’evolució de
la vida pesquera  

La primera exposició de la temporada d’estiu de la Sala 
d’Exposicions de les Escoles Velles va ser la mostra “Im-
pressions”, de l’osonenc David Casadesús, que es va po-
der visitar durant la primera quinzena de juliol. L’artista 
de Sant Hipòlit de Voltregà compta amb una llarga tra-
jectòria, havent exposat en galeries d’Osona i la Costa 
Brava les seves obres marines de caràcter impressionista. 

Després del tancament preventiu durant la crisi sanitària per evitar la pro-
pagació de la Covid-19, la Sala d’Exposicions de les Escoles Velles va obrir 
de nou les seves portes el mes de juny amb l’exposició “El peix al cove”, una 
mostra que retratava l’evolució de la vida pesquera a Begur en els quatre 
ports del municipi: Sa Riera, Sa Tuna, Aiguablava i Fornells. 
L’exposició recollia material fotogràfic i històric de les famílies del territori 
que han dedicat la seva vida a l’art de la pesca.
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El Cinema Casino de Begur reobre les portes 

El 43è Festival de Música 
de Begur dona pas al Petit 
Festival de Música 2020

Adrià Moreno Miró s’endú el Premi Vila 
de Begur de Narrativa Curta

adrià Moreno Miró s’ha convertit, amb 
només 18 anys, en la persona més jove en 
endur-se el Premi Vila de Begur de Narra-
tiva Curta, dotat amb 1.000€, amb l’obra 
“Relats inconnexos d’una vida bohèmia”. 
Natural d’Aitona, l’autor s’ha imposat en la 
35a edició d’aquest concurs, mentre que el 
badaloní Isaac Cortés Domingo ha obtingut 
un premi de 150€ gràcies al seu treball “El 
convidat”, l’altra obra finalista. Els treballs 
premiats es poden llegir i gaudir a l’apartat 
cultural del web www.begur.cat.
En total, enguany s’han presentat a con-
curs 115 treballs arribats d’arreu dels Paï-
sos Catalans en un certamen en què Carles 
Fernández, llicenciat en Filosofia, i David 
Galceran, com a gestor cultural, han esde-
vingut els membres del jurat.

Des del mes de juliol i durant el mes d’agost el Cinema Casino de Begur ofereix 
sessions de divendres a dilluns en una campanya especial per a l’estiu amb la que 
l’Àrea de Cultura pretén reactivar la programació habitual de cinema al municipi i 
que tothom pugui gaudir-ne ben a prop i sense moure’s de la vila. 
L’equipament reuneix tots els protocols d’higiene, seguretat i desinfecció homolo-
gats; i per a més informació i consultar la cartellera, es pot visitar el web www.
begur.cat o seguir les xarxes socials del Cinema Casino de Begur.

La crisi sanitària de la Covid-19 ha obligat a pospo-
sar per a l’estiu de 2021 el 43è Festival de Música de 
Begur, un dels festivals més antics de la Costa Brava. 
Amb tot, per substituir-lo i completar l’oferta cultu-
ral del municipi, l’Àrea de Cultura ha impulsat el Pe-
tit Festival de Música 2020 amb l’actuació de quatre 
artistes: Alba Carmona (4 d’agost), Miquel Abras (12 
d’agost), Glaucs i David Mauricio (21 d’agost). 
Aquest cicle de concerts té lloc al Pati de les Escoles 
Velles i a l’Església d’Esclanyà; i tota la programació, 
la informació i la venda d’entrades es pot consultar a 
través del web www.festivalbegur.cat.
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Begur fa un “Gest per l’ELA”

Durant la pandèmia de la 
Covid-19 han seguit aflorant 
noves iniciatives solidàries 
de la mà del teixit associa-
tiu i comercial local amb 
l’objectiu de vetllar pel be-
nestar dels veïns i veïnes, en 
especial d’aquells qui més ho 
necessiten en aquesta crisi. 
Així, una de les accions al-
truistes nascudes a la vila va 
ser el repartiment gratuït de 
pizzes entre les famílies més 
vulnerables, a càrrec del Res-
taurant Diferent de Begur.
El repartiment d’aquest ali-
ment es va dur a terme en 
coordinació amb l’Àrea de 
Serveis Socials del consistori, 
que és l’encarregada de fer 
un seguiment, atendre i do-
nar resposta a les necessitats 
i requeriments de la població 
més vulnerable.

El Casal de la Gent Gran de Begur va acollir el 9 de juny la sego-
na jornada de donació de sang d’aquest 2020 al municipi, en una 
acció impulsada pel Banc de Sang i Teixits amb la col·laboració 
directa de l’Ajuntament. 
En total es van fer de 49 donacions –entre elles, de set persones 
que donaven sang per primer cop-. També es van produir cinc 
oferiments més de persones que volien donar sang però no van 
poder fer-ho perquè no complien amb els requeriments neces-
saris, i dues persones es van inscriure al Registre de Donants de 
Medul·la Òssia (REDMO). Aquestes xifres representen un nou 
augment en el nombre de donants respecte a la darrera convo-
catòria, que va tenir lloc el passat 4 de febrer (33 donacions).

Pizzes gratuïtes per a les famílies 
més vulnerables del municipi

La Covid-19 no atura les donacions 
de sang a Begur

L’Ajuntament es va sumar un any més a la campanya “Fes un 
Gest per l’ELA” impulsada per la Fundació Catalana d’Esclerosi 
Lateral Amiotròfica Miquel Valls amb l’objectiu de donar su-
port als afectats per la malaltia i a les seves famílies i millorar la 
seva qualitat de vida. Per això, el 21 de juny el Castell de Begur 
es va il·luminar de color verd; i l’equip de govern va compartir 
una fotografia fent el “Gest per l’ELA”.

Ángeles Fernández Osete, la 
persona més gran de Begur 

El 15 de maig, Ángeles Fernández Osete va complir 110 anys, es-
sent d’aquesta manera la persona més gran de Begur. Davant la 
celebració de l’aniversari, l’alcaldessa Maite Selva, i el regidor de 
Gent Gran, Marià Renart, van visitar casa seva i li van entregar 
un ram de flors. 
Ángeles Fernández Osete, que viu amb un dels seus quatre fills, 
va néixer a Cazorla (Jaén). I va venir a Begur, on va treballar en 
un hotel.  Es va casar i va tenir quatre fills. Té 14 nets, a més de 
besnets i rebesnets. 
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El més vist al perfil de
Facebook de l’Ajuntament
de Begur ha estat...

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

Segueix-nos a @AjBegurSegueix-nos a @AjBegur
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La Travessa S’Eixugador – Aiguafreda queda suspesa per la Covid-19

Les instal·lacions del Club Arquers Esclanyà van acollir el 28 de juny 
l’acte de cloenda del sisè curs de l’Escola de Tir amb Arc del Baix Em-
pordà. En una jornada festiva i lúdica, una trentena de joves tiradors 
van mostrar davant les famílies i amics les capacitats assolides durant 
el curs. Durant la festa de cloenda també es van lliurar els diplomes 
acreditatius dels graus blanc, negre o blau que ha aconseguit cada jove 
en funció dels seus coneixements teòrics, habilitats tècniques i de pun-
teria. 
Mentrestant, des del mes de juliol les instal·lacions del Club Arquers 
Esclanyà ja disposen d’un comptador de llum amb l’objectiu de millorar 
les prestacions de l’equipament. En aquest sentit, l’Ajuntament també 
treballa per a fer arribar pròximament la fibra òptica i il·luminació en 
aquest espai. 

El Club Arquers Esclanyà tanca el curs 

La Regidoria d’Esports ha acordat la suspensió de la 22a edició de 
la Travessa de natació S’Eixugador – Aiguafreda, prevista inicial-
ment pel 19 de juliol, a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19.
El consistori ha decidit anul·lar la competició davant la impossi-
bilitat d’adaptar el format i les característiques d’aquesta a les res-
triccions i a les mesures de seguretat i d’higiene establertes pel De-

partament de Salut de la Generalitat per tal d’evitar el contagi i la 
propagació del coronavirus; entre elles, mantenir una distància mí-
nima interpersonal d1’5 metres i evitar les aglomeracions. Després 
de la suspensió de la Travessa de natació S’Eixugador – Aiguafreda 
d’aquest 2020, la Regidoria d’Esports ja treballa amb l’objectiu de 
poder recuperar la prova a partir de l’any vinent.

Anul·lat el Campus de futbol 
en anglès a Begur

La Fundació Esportiva Begur i l’Ajuntament han pres la 
decisió d’anul·lar la celebració del Campus de futbol en 
anglès, un esdeveniment que ha comptat amb molt bona 
acceptació en totes les seves edicions. L’entitat esportiva i 
el consistori lamenten haver de suspendre aquesta cita es-
portiva i educativa prevista per a l’estiu, però per davant 
la pandèmia de la Covid-19 es pretén prioritzar en tot mo-
ment la salut i el benestar de les persones participants. 
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Després que la Federació Catalana de Futbol (FCF) acordés la re-
solució de les competicions territorials del futbol sense descensos 
i amb l’aplicació del nombre d’ascensos marcats pel pla de compe-
ticions, el Club Futbol Begur va posar punt final a una excel·lent 
temporada amb un merescut ascens a Segona Catalana per prime-
ra vegada en la seva història.
La decisió de la FCF dona validesa a les classificacions en el mo-
ment en què es va produir l’aturada de les competicions per evitar 
la propagació de la Covid-19. D’aquesta manera, el segon lloc del 
conjunt begurenc en la classificació del grup 15 de Tercera Catala-
na dona a l’equip un bitllet directe a la nova categoria.
El 4 de juliol la Sala de Plens de l’Ajuntament va acollir l’acte de 
reconeixement a càrrec del regidor d’Esports, Jordi Carreras, i amb 
la presència dels presidents, cos tècnic i jugadors de l’equip. 

Històric ascens del CF Begur 
a Segona Catalana

El Club Excursionista Els Perduts 
de Begur posposa

la XI marxa popular Puja i Baixa

La Bacanard Trail s’ajorna
 al 2021

La XI marxa popular Puja i Baixa, prevista inicialment per al 
28 de juny, canvia de data davant el context actual d’incertesa 
i els protocols de seguretat per a esdeveniments esportius. 
Aquesta cita, organitzada pel Club Excursionista Els Perduts 
de Begur amb la col·laboració de l’Ajuntament, se celebrarà el 
pròxim 20 de desembre i inclourà noves sensacions i reptes. 
En una edició especial de Nadal, la marxa popular es reinven-
ta i ho fa novament mostrant el seu caràcter solidari: una part 
de la inscripció anirà destinada a La Marató de TV3 i una altra 
part de la recaptació es compartirà amb la Fundació PKU per a 
un projecte de Biosensors per al Monitoratge de Malalties Me-
tabòliques Hereditàries que fan a l’Hospital Sant Joan de Déu. 
Aquest esdeveniment, a més, serà complementari a la tradicio-
nal caminada que realitza cada any el Club Excursionista Els 
Perduts durant La Marató de TV3.

L’Associació Bar i Muntanya, organitzadora de la Bacanard 
Trail, ha decidit anul·lar la primera edició d’aquesta prova que 
estava prevista inicialment pel 13 de setembre, amb l’objectiu 
de garantir el benestar i la seguretat dels participants en el 
marc de la pandèmia de la Covid-19. Ara, l’entitat treballa per a 
poder celebrar la cursa durant el mes d’abril de 2021.  
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El coronavirus

amics i amigues que llegiu les meves xafarderies i alguna història de veritat dels meus escrits d’Es Pedrís Llarg. He deixat aparcat tot el que tenia pre-
parat per parlar-vos d’aquesta mundial epidèmia de coronavirus, Covid-19, Corinavirus, pandèmia o com vulgueu anomenar-la, i que ens costa creure 
tot el que ens ha passat. El nostre país és alegre i amable amb tothom i esperem poder-nos abraçar i petonejar ben aviat. Aquests dies tan llargs tancats 
a casa han trastocat i envellit a la gent gran,  i també als joves. Ens han obligat a canviar els costums i veure’ns les cares. De ben segur que a causa 
d’aquest tancament d’aquí a nou mesos en sortirà una nova generació que se’n dirà coronavirus. Hem canviat el caràcter i la manera de comportar-nos. 
Estem passant un fenomen estrany mai vist que ningú s’esperava. Desitjo que la situació que estem vivint ens faci ser més amics, més forts i solidaris. 
Tot ha canviat. Durant aquest temps, les ciutats i pobles eren deserts, amb comerços i establiments tancats. No passaven avions, ni volaven ocells com 
abans, plovia molt, amb tempestes i pedregades. També el nostre estimat Castell mil·lenari se n’ha ressentit i s’han desprès algunes roques. A causa 
d’aquest maleït virus, malauradament, ens han deixat milers de persones i se’n continuen morint, moltes d’elles sense poder acomiadar-se dels seus 
estimats familiars més propers. A tots, i des d’aquestes ratlles, els acompanyo en el sentiment i els dono el més sentit condol. Desgraciadament els que 
han patit més les conseqüències han estat les residències d’avis que no han tingut els medicaments ni les eines necessàries per combatre l’epidèmia. 
Hem de felicitar a tots els metges, infermeres i a tot el personal sanitari que han posat en perill les seves vides per guarir els altres i molts d’ells s’hi han 
deixat la pell. Avui, que afortunadament sembla que la cosa es va normalitzant, ens correspon a cada un de nosaltres tenir cura de fer tot el que ens 
recomanen els gormands, metges i científics per no ensopegar altra vegada amb la mateixa pedra.
Malgrat tot, hi ha un altre coronavirus que ataca la nostra Costa Brava edificant i destruint el bellíssim paisatge del nostre estimat litoral, que per més 
que ens queixem no hi ha qui ho aturi. D’uns anys cap aquí molta gent ha anat a viure a ciutats grans, per millorar el seu estat de vida. Han abandonat 
el camp i els pobles petits que molts d’ells han quedat deserts. A les capitals han treballat a fàbriques, oficines i despatxos oficials amb ordinadors i apa-
rells electrònics. Avui molts volen retornar al seu poble natal a conrear les terres, el seu hortet amb conills, aviram i per respirar aire més  pur.  A les 
terrasses dels pisos de les ciutats, ja  comencen a plantar-hi un petit hortet. Els governants han de protegir més la pesca, la ramaderia i la pagesia que 
és d’on surten tots els aliments que necessitem per viure.
Els efectes econòmics de la pandèmia seran els més difícils de superar i el que més preocupen. Molts hotels, comerços, botigues i fàbriques no saben si 
podran tornar a obrir el seu establiment o negoci. Els que vam passar les guerres i les dictadures, trobem que malgrat tot no ens podem queixar, ja que 
durant aquests mesos confinats hem tingut queviures, electricitat i la televisió per distreure’ns, coses que abans no vam poder gaudir.
Permeteu-me un petit incís. Aprofito l’avinentesa per donar personalment el meu més sentit condol als  fills i altres familiars de Lluís Puig i Ferriol 
que malauradament ens va deixar el passat 27 de maig als 87 anys.  També crec que aquest personatge begurenc es mereix un homenatge pòstum. En 
Lluís, malgrat la seva senzillesa i simpatia, fou un prestigiós advocat, Magistrat del Tribunal Suprem de la Mitra d’Andorra, Catedràtic de Dret Civil de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, Acadèmic de número de l’Audiència de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, Creu de Sant Jordi i molts altres 
càrrecs importants. Al meu modest entendre, crec que les autoritats locals haurien de dedicar-li un capítol a part o bé el nom d’un carrer o plaça. No 
sóc qui per suggerir-ho, però la plaça que s’està remodelant al carrer Sant Pere seria la més indicada, ja que és al costat de casa seva, on residia els estius 
i molts dies que passava entre nosaltres.

Marià Frigola

El sastre de Begur

L’any 2017, per la festa dels Indians, estàvem adornant les façanes del carrer Vera quan la veïna, na Maria Lluïsa Fàbregas, va entrar a casa i em digué: 
“Pere, mira que he trobat a l’armari. Un vestit del meu pare, al cel sia, de fa molts anys i guaita quina etiqueta porta”. Tot intrigat li dono un cop d’ull i 
em vaig sorprendre: “Francisco Deulofeu – Bagur”. Pel que em va explicar, de ben segur que el vestit havia estat preparat allà pels anys quaranta del 
passat segle.
Calia buscar més informació, perquè el fet que existís un sastre a Begur en aquell temps era prou interessant, comparat amb l’evolució que ha tingut 
el poble en el decurs del temps, no sols Begur sinó tots els pobles en general. La mobilitat, els mitjans de comunicació, tot ha canviat facilitant el que 
se’n diu l’estat del benestar, però dins la situació d’aquell temps, ho tenies pràcticament tot a mà, pocs desplaçaments et feien falta per assolir el que 
precisaves. I a hores d’ara pot arribar a sorprendre que Begur hagués tingut fins a la guerra no un sastre, sinó dos, perquè també tenia sastreria en Pere 
Costa Roca segons vaig esbrinar. Però bé, aquest és un altre aspecte i ara cal centrar-se en aquest sastre, conèixer quelcom d’en Francesc Deulofeu, 
conegut també com a “Xicotot”. Ho vaig comentar, i tant en Ponç Feliu com en Jaume Marqués m‘han facilitat tot el que ells coneixien envers el tema.
No ha estat senzill trobar informació detallada d’aquest sastre, de la seva tasca, del seu vincle amb Begur. Vaig pensar que potser ho trobaria per in-
ternet i tampoc, sols una breu referència que l’historiador i antic arxiver de Begur, en Lluís Costa, inclou en un escrit que va preparar quan en Josep 
Carreras traspassà i fent referència a l’inici d’en Josep a la fotografia per l’interès de la seva tia Ramona, estanquera de Begur, qui tenia problemes per 
vendre postals de Begur, i a fi que ell en fes de pròpies per comercialitzar-les i així ho va fer. En el text deixava explícit que en Francesc Deulofeu, a 
la sastreria del carrer Pi i Ralló, hi tenia una exposició permanent de postals de Begur i de la Costa Brava en general, amb venda en exclusiva, com a 
representant d’en Valentí Fargnoli. En un estudi cronològic d’en Valentí Fargnoli (1885 – 1944) també es fa esment a què el seu representant a Begur 
era el sastre, però sense indicar el nom. No és estrany que la tia Ramona busqués la forma d’entrar en la venda de postals i quina millor manera que 
fent les pròpies. Ara bé, pel que sembla les postals no les venia a la sastreria, sinó que les comercialitzava dues portes més enllà, a can Domènech, a la 
botiga de queviures que la seva muller, na Siseta, regentava.
Segons m’han explicat, el 1937 o inici del 38, en Francesc fou nomenat i va actuar de “Comissari Polític” de Torrent fins a acabar la Guerra Civil. Queda 
constatat que en aquell temps es va bolcar en ajudar a moltes famílies en les penúries que estaven vivint i ben segur algú encara ho pot recordar. Rere 
la guerra va seguir com a únic sastre de Begur, fins que va arribar un moment en què, per una grueu malaltia de la seva muller, qui necessitava atenció 
continuada, va decidir anar a viure a casa de la seva filla Merceneta, casada amb el transportista Oliver, a Palafrugell. Es va dedicar plenament a ser 
l’ajut de na Siseta, sempre al seu costat atenent-la i ajudant-la i ho va fer, però, no sense ressentir-se’n físicament, perquè rere l’òbit de na Siseta, al cap 
de dos dies també traspassava en Xicotot. Un final que pot semblar trist, però que evidencia i culmina una vida plena de dedicació i amor. Tota una lliçó. 

Pere Rodríguez
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Una periodista argentina a Begur

aquesta temporada he gaudit de l’oportunitat de viatjar a Catalunya amb tota la meva família i conèixer a fons Begur i el seu terme municipal. És un 
lloc mundialment reconegut per les seves típiques cales de la Costa Brava, amb el paisatge característic de roques anfractuoses i pins que es projecten 
damunt el mar, on la gent es banya i pren el sol daurat de la Mediterrània. Va ser fantàstic!
Un gran contrast amb les platges obertes de la costa argentina, on estic acostumada a estiuejar. No us diré quines son les millors, per discreció i perquè 
és absurd comparar realitats tan distants, però en aquells dies de vacances les meves top incondicionals van ser la Platja del Racó, Sa Tuna i Aiguablava. 
També vaig gaudir molt de les passejades, anar de botigues, menjar als restaurants i fer el toc més tard a les terrasses més animades i locals musicals, 
sobretot al nucli antic de Begur. 
Quan la prioritat no era estar en una cala o les activitats vocacionals que us acabo de citar, la meva tieta em portava en el seu cotxe a deambular pel 
poble medieval d’Esclanyà, situat a pocs quilòmetres i que em té el cor robat. Em varen fer conèixer uns quants restaurants típics, i vaig al·lucinar amb 
la magnífica gastronomia local, els peixos a la brasa, fresquíssims i deliciosos, el marisc, els arrossos a la cassola o la paella, tan característics i diferents 
dels que es poden menjar a la regió de València, que son els que coneixen la major part dels turistes i es pensen que a tota Espanya és el mateix. 
Encara avui recordo amb admiració i plaer dos plats genials: la Sarsuela, una caldereta amb diferents peixos molt gustosos que componen un conjunt 
ben harmònic, i el Mar-i-Muntanya, que vaig descobrir que és una combinació original de la Costa Brava entre peix –el mar- i carn – la muntanya-, un 
contrast violent només en aparença, que arriba a l’expressió per a mi més sublim quan tens la sort de degustar pollastre amb escamarlans! 
Amb tot, aquestes vacances em varen resultar molt interessants i molt ben aprofitades culturalment, amb el coneixement de la història d’aquest muni-
cipi, que és d’origen ibèric, del segle VI abans de Crist, i que l’arqueologia demostra que va començar a l’emplaçament del castell, a la part més elevada de 
la vila. Em sap molt greu que aquest monument tan potent estigui ple d’enderrocs des de fa més de 200 anys, segons em comentaren des de les guerres 
napoleòniques d’entorn 1810. Estic convençuda que m’agradaria molt tornar almenys dos o tres cops més a aquest magnífic lloc, per tal de recórrer els 
indrets que no he pogut conèixer en aquesta primera visita, sobretot la casa on va viure la famosíssima bailaora flamenca Carmen Amaya, el Parador 
d’Aiguablava, però encara més algunes de les anomenades cases dels Indians, persones naturals de la zona que fa més d’un segle varen emigrar a Amè-
rica Central o a Amèrica del Sud a la recerca de treball i fortuna, i que en determinats casos varen tornar amb les butxaques plenes de duros de plata i 
es feren construir sumptuoses mansions amb elements arquitectònics autòctons dels països que els havien acollit. 
Em complauria moltíssim conèixer algun cas d’un begurenc que hagués fet fortuna a Buenos Aires, per deixar volar la imaginació de com devia ser la 
seva aventura a la meva ciutat en aquells temps difícils. Així que, si algú té ganes de conèixer Begur o li han arribat les històries que a mi m’han explicat, 
recomano molt viure aquestes sensacions i sobretot voltar pels seus carrers i navegar per les seves belleses. 

Aldana Belén Torres

quan repassem la història quedem sorpresos en comprovar  que el passat s’escapa del nostre pensament, no podent aconseguir-lo i actuant solament 
amb els sentiments.
Tenim un espai dins la nostra història de Catalunya, que neix al voltant de l’any 1913, que podríem anomenar-lo “Construir un somni”. Al final de l’any 
1913 es va normalitzar la llengua catalana oficialment, adaptant les normes ortogràfiques bàsiques, junt amb  la Mancomunitat de Catalunya, que 
estava composta per les quatre províncies catalanes. Fou una dècada prodigiosa, començada l’any 1914, durant la qual es van posar en marxa escoles, 
biblioteques, hospitals, la xarxa de telèfons, ferrocarrils, les escoles de formació de mestres i funcionaris, l’IEC, i moltes altres institucions de cultura i 
de ciència, per contribuir a modernitzar el país i millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans, sota el lideratge d’Enric Prat de la Riba, elegit el 6 d’abril 
de 1914, com el gran “seny ordenador” català; i després de la seva mort el 1917, per Josep Puig i Cadafalch. Aquest, l’arquitecte, va veure’n la liquidació 
després del cop d’estat del general Miguel Primo de Rivera, designat com a capità general de Catalunya.  
L’Enric Prat de la Riba fou elegit el primer President de la Mancomunitat de Catalunya, i com a conseqüència, aquesta nova institució naixia plena 
d’il·lusions, segons podia veure’s pels projectes que anunciava. Les mancances eren gegantines, tot estava per fer, i a moltes d’elles no s’havia vist cap 
mena d’interès. Encara estàvem amb la ment enterbolida sobre la pèrdua de les últimes colònies de Cuba, Puerto Rico i Filipines i amb el recent con-
flicte militar ocasionat al Marroc, defensant els  interessos econòmics de les Mines del Rif, de caràcter encobertament estatal.  Feia només quatre anys 
que havíem suportat aquell gran sotrac entre els dies 26 de juliol i el 2 d’agost de 1909, anomenat la “Setmana Tràgica”, plena d’obscurs records. Les 
institucions militars, sobretot de l’exèrcit, en perdre la seva ocupació destinada a colònies, va crear un clima general de disconformitat, generant un 
mal ambient interior.  
La feina era molta, i el temps era escàs; amb aquest argument, es va impulsar la formació de la Biblioteca de Catalunya, proclamant biblioteques po-
pulars. Es va esperonar l’ensenyament de les escoles d’ensenyament superior d’Agricultura, igual que la de Funcionaris d’Administració Local, com 
d’Art Dramàtic i de Bibliotecàries i  Infermeres. La Mancomunitat va apropar moltes petites poblacions comunicades només per camins rurals a canvi 
de carreteres de caràcter oficial. Per altra part, l’aïllament de la nostra regió era tal que, en tot Catalunya, existien solament 38 poblacions disposant de 
telèfon. També la casa de Maternitat va experimentar un nou funcionament, envejable per a molts països.
Catalunya tenia 2.084.876 habitants, i Barcelona tenia 603.421 habitants a l’entrada d’aquesta recent i pròspera època industrial. Era el moment de 
desenvolupar les centrals hidroelèctriques, establertes al llarg del Pirineu, productores d’energia elèctrica a un baix cost, adequant el seu transport 
amb el llunyà consum (això també va ser un greu problema a resoldre), per atendre les fàbriques establertes  a la part més industrial de Catalunya. 
L’atzar va coincidir aquest lapsus de temps, amb la primera guerra europea, sense intervenció per part del nostre país. Aquesta posició va permetre 
que Catalunya desenvolupés tot el seu enginy, per progressar i  treure’n profit. Les fàbriques van demostrar el gran interès confirmant  que Catalunya  
sabia trepitjar segur, segons la seva forma de caminar. Les nacions compromeses amb la Gran Guerra havien de procurar substituir molts articles dels 
quals ells fabricaven, per servir-se de països com Catalunya on fabriquessin i servissin aquests articles. Les ocasions varen manifestar-se, arribant a 
provocar situacions ridícules.  Com a anècdota, podem comentar una situació que encara que gaudeix de la seva realitat, també va ser extrema: una 
autoritat principal dins l’aprovisionament de l’exèrcit francès, en ocasió de celebrar una visita per concretar una gran demanda de material tèxtil per 
la confecció dels uniformes del personal de l’exèrcit, exigia una quantitat molt superior a la que la fàbrica podia produir, i l’observació del fabricant va 
ser la següent: “la nostra fàbrica, encara que formi tres torns de producció, no pot assolir aquesta quantitat de comanda, ja que tot estaria condicionat a 
rebaixar la qualitat del gènere a entregar”.  La resposta del militar francès fou ràpida i concreta: “això no l’ha de preocupar, ja que el soldat que basteixi 
aquest uniforme haurà mort abans que el caràcter del teixit demostri la seva falta de qualitat”.

Ponç Feliu
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L’escola, l’altra família!

quan vam entrar a l’escola, com tots els nens i nenes, teníem una mica de por, per la incertesa de no saber què ens trobaríem, amb qui estaríem i 
què hi faríem. Vam començar quan teníem 3 anys i sortim avui amb gairebé 12. Hem passat tantes hores amb els companys i companyes, que som 
com una família. L’escola és la nostra segona casa. Al llarg de tots aquests anys hem après un munt de coses: a llegir, a escriure, a sumar i a restar, però 
sobretot a fer molt bons amics i amigues, a compartir, a conviure, a respectar als que ens envolten, a ser empàtics i formar entre tots un bon equip. 
Hem gaudit de moments divertits i inoblidables, fent avions de paper, baixant a participar en el programa de ràdio, col·laborant amb La Marató de 
TV3, celebrant tots junts els dies especials com Sant Jordi, el Nadal o la Castanyada, anant de colònies i excursions cada any… Hem intentat estar amb 
els amics i amigues en els moments bons i en els més difícils, hem jugat, hem plorat, ens hem divertit junts i encara que ens hem enfadat algun cop, en 
els fons ens estimem molt.
Trobarem a faltar les nostres aules, el nostre pati, els altres companys/es de l’escola i als professors i professores que tan bé ens han tractat i ens han 
cuidat durant aquests 9 anys que hem estat a l’escola de Begur. Volem donar-los les gràcies per cada moment que ens han dedicat i tota la paciència que 
han tingut amb nosaltres. Tampoc ens volem oblidar aquest any d’en Joan, que encara que no hem pogut celebrar la seva jubilació com cal, li volem 
donar les gràcies des d’aquí per tot el que ha fet per a nosaltres i tots els nens i nenes de Begur durant tants anys.
Ens fa molta il·lusió saber que d’aquí a uns mesos començarem una nova etapa en la nostra vida. Tenim moltes ganes d’anar a l’institut, i esperem que 
sigui de forma física, per fer noves amistats, continuar el nostre aprenentatge, anar madurant, fer-nos grans i viure noves experiències. 
No ens volem acomiadar de ningú, però sí que volem donar les gràcies a tothom per haver passat amb tots vosaltres estones que mai oblidarem.
Fins sempre escola Doctor Arruga, t’estimem! Ets la millor escola del món!

Alumnes de 6è de Primària de l’Escola Doctor Arruga

Richard (Ricard) Vaneukem, algú per recordar 

Fa unes setmanes una amiga i vilatana ens comunicava la trista notícia que Richard Va-
neukem havia traspassat el dia 7 de juny, a l’edat de 90 anys. Nascut en un petit poble de 
Bèlgica, prop de la frontera francesa, el 15 d’abril de 1930. De petit va viure a l’antic Congo 
Belga on també va treballar posteriorment. Als 35 anys, a causa de la guerra civil que va 
esclatar al país africà, va tornar a Bèlgica. Als anys setanta va descobrir Begur i es va ena-
morar del seu paisatge i de la seva gent. Amb la seva dona van decidir fer-se una casa a 
Sa Fontansa per passar-hi les vacances. L’any 1991 es va retirar i es van instal·lar a Begur. 
Vaneukem, va ser un cas exemplar d’integració als costums i a la cultura de casa nostra. Va 
tenir molt clar que volia aprendre el català i emergir-se a la cultura local. Així, va conver-
tir-se en una persona molt activa en les festes i tradicions, i un col·laborador habitual de 
la revista Es Pedrís Llarg, on publicava articles de poesia i també on expressava les seves 
idees sobre la tolerància, la llibertat i també la defensa del jovent. En una entrevista que li 
va fer Miquel Martín, l’any 2005 deia: “-Noto que la gent està contenta per l’esforç que he 
fet d’aprendre el català i per haver-me integrat a la vostra cultura. El sentiment és recíproc, 
perquè jo també agraeixo l’ajuda que he rebut i l’estima que tinc per part de tothom... Pel 
que fa a Begur, crec que ha millorat sobretot la seva oferta cultural. Es fan exposicions, 
xerrades, la revista municipal, els cursos, etc. Potser la gent del poble no s’adona de la sort 
que té de viure aquí.”
Durant la festa major de Sant Pere de l’any 2005, va ser escollit pregoner, el text sencer es 
pot llegir íntegrament al número 73 d’Es Pedrís Llarg digitalitzat, però un fragment que 
defineix prou bé la seva vinculació amb Begur, diu: “- Sí que soc un begurenc, no de naixe-
ment, però de tot el meu cor.” L’any 2006 se li agreujà un problema a la vista que li impedia 
fer vida normal i participar en allò que tant li agradava, la cultura, i amb la seva dona de-
cideixen retornar a la seva Bèlgica natal. Aquella marxa de Begur no va ser fàcil per ells, i 
tampoc per a la gent de la vila que tanta estimació els tenia. Montse Carreras Oliver, va de-
dicar-li una poesia de comiat, i en aquesta ocasió la recuperem per recordar-lo eternament:
“Algú per recordar”, dedicat a Ricard Vaneukem:

David Galceran 
(Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Begur)

Vós sou la imatge

d’un home lluitador

Que de l’estranger arribà

per integrar-se, de tot cor,

a es poble de Begur.

Fóreu un pou de cultura,

juntament amb el Sr. Josep Carreras,

per ais vilatans d’aquest poble.

Mai fóreu reconegut

a nivell mundial

però si una de les persones

més emblemàtiques i cèlebres

del poble begurenc.

I se’m fa difícil mirar enrere

perquè vós marxàreu

i ja no us fullejàrem més

en el Racó Poètic

de Es Pedrís Llarg de Begur.

I el poble plorarà la vostra pèrdua,

perquè ja no el podrem llegir,

però sí escoltar-lo i omplir el cor d’emocions,

per les paraules d’un poeta com és Ricard 

Vaneukem.

La seva absència

no esborrarà vostra presència

i el transcurs del temps

no difuminarà pas vostres passes en son carni.

Sempre entre nosaltres... 

Ricard. 

[Montse Carreras Oliver]
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Temps primaverenc

L’aforisme sobre que “la primavera la sang altera” té i ha tingut una implicació de canvi personal i social. Un canvi a millor en molts d’aspectes. Els 
hiverns d’abans eren de mal passar per la seva cruesa. Les tramuntanades eren “el pa nostre de cada dia”. “La sang alterada” no era més que una predis-
posició, que deixava un llast de cruesa, amb una implicació afegida: mancança de comunicació. La gent sortia poc de les mateixes cases. Malgrat tot, cal 
afegir que, sovint, aquesta mancança, es veia modificada pel recolliment en trobades d’amistat. Les tabernes, a Ca na “Rosària”, amb en “Xico” Manell, 
l’única de Begur, era un lloc d’acolliment engrescador per alleugerir la fredor hivernal. Recordem que les llars eren on es podia romandre amb certa 
confortabilitat. Estar-se a la vora del foc de terra, asseguts als escons, era el refugi apropiat per lluitar contra la inclemènciameteorològica. Els avis, 
sobretot, es trobaven en un ambient d’acolliment, propiciat per una àmplia família. Era el temps que avis, fills i néts convivien en la mateixa estança. 
Parlant de nou del foc a terra, hi havia un condicionant indispensable per poder-lo posar a la pràctica: el combustible. I aquí ve una recordança del que 
succeïa a Begur. La llenya era l’element indispensable per poder gaudir de “la vora del foc”. “Anar a sa llenya” era una activitat d’obligat compliment. 
En “Martines” era un carrabiner jubilat de poca estatura i pes. Quan venia “de sa llenya” i feia tramuntana algun begurenc, o bacanard, deixava sentir 
la seva veu: “Tingueu compte que ve en Martines i se us pot fotre a sobre”. Era veritat que al pobre home, freqüentment, una ventada de tramuntana 
l’havia empentat a terra.
La feina encomanada als homes era portar llenya. Les dones, mestresses de la casa, eren les responsables de tota mena d’activitat dins les llars. I un altre 
treball femení, distint del de la feina de l’estança, era anar a la font de plaça a buscar aigua per beure i cuinar. Els homes, no hi havia
empreses de treball, feien jornals, on se’ls necessitava. No cal dir que aquests eren molt escassos.
Els privilegiats eren els qui tenien un ofici professional: fusters, ferrers, flequers, agricultors... Els lampistes no existien abans de la invenció de la bom-
beta (Edison,1887). L’electricitat i les seves aplicacions fou el gran avenç preconitzat i posat al mercat per ell. Aquests artesans foren, amb el temps, els 
qui “entenien en llum i aigua”.
Tornem a aquella antiguitat de finals del segle XIX i principis del XX. S’ha comentat que només els homes del poble anaven a fer llenya en boscos de la 
seva propietat o en la d’altres. Era un quefer permès. Ells feien un bon “feix” i, “cap a casa falta gent”. Les dones, la majoria d’elles, anaven als
boscos de “pins de llei” a bastar pinyes. Els pinyons eren les úniques postres d’uns menjars escatimats. S’esperava, amb deler, que arribessin els fruits 
dels arbres a una primavera, que era símbol de flors i fruits. El foc a terra era el lloc on els “tres peus” aguantaven les olles en les quals es coïen les mi-
grades menges. Les dones, encarregades de fer-les, veien com la resta de la família s’asseia a taula. El plat buit esperava que quelcom s’hi deixés caure.
I l’aigua? A la font de plaça sempre hi havia una corrua de dones amb càntirs per emplenar. Era l’aigua per beure i per coure els queviures. No cal dir 
que les botigues i carnisseries eren llocs de compra i de comunicació parlada. S’hi passava el rall. A la font es demanava “venda”. Hi havia una encarre-
gada de posar ordre. Es parlava que aquesta persona, amb una propineta, en alguna ocasió, alterava el torn d’arribada. I no era d’estranyar que, amb 
certa freqüència, els càntirs havien estat “armes per fer valer la seva raó”, entre la susdita encarregada i la que no se li havia respectat la seva venda 
d’arribada. El cap d’una o altra en resultava el testimoni d’un incompliment manifest.
La vivència familiar de la gent del poble tenia encara un altre costum de caràcter “tribal”. Tot podia ser participatiu. Alegries, dolors... i pocs jornals 
de feina. Les campanes de l’església s’encarregaven d’anunciar tots els esdeveniments que podien interessar als “bacanards”. Les estacions de l’any es 
vivien de manera ben diferenciada. L’hivern era llarg, ingrat i ventós. El consol de canvi a millor, arribava amb la calor. I... “a l’estiu, tota cuca viu!”. Eren 
temps i costums habituals. L’ús del llum de bombeta, substituint el de les espelmes, i de l’aigua dels càntirs per “la corrent”, canviaren una forma de vida 
de molts anys. La solidaritat, era, i continua essent, una norma de desitjable conducta.
El manteniment de les nostres tradicions populars ha de ser norma de desitjat compliment.

 Joan Pi Ventós

Obrir un nou espai a Begur

Diria que tots coneixem la Rectoria, i els qui heu nascut al poble o fa anys que hi estiuegeu sabreu que a l’edifici hi ha una sala on sempre s’hi havien 
fet diverses activitats per a gaudiment dels vilatans i els estiuejants. 
Actualment, hi ha ubicada la Notaria, sigui dit de pas, amb un notari molt “trempat”, però ara us voldria parlar de l’espai que hi ha al costat de l’edifici, 
que era un hort quan el Sr. Pere Camilo vivia. 
La Maria Mercè és una resident del poble amb molta empenta i va ser qui va llençar aquesta reivindicació: demanar d’obrir l’hort de la Rectoria per a la 
gent del poble, com un espai tranquil a l’ombra dels fruiters en ple centre de la vila i que sigui lliure de moviment, sense taules ni cadires de terrasses.
És un projecte que va endegar l’anterior govern i no va arribar a terme.
Tant l’hort com l’edifici són propietat del Bisbat de Girona.
Les persones que ens hem unit per demanar obrir l’hort als begurencs/ques creiem que l’església hauria de ser prou solidària per cedir al poble un 
espai que ara és tancat i no en gaudeix ningú a canvi de la restauració d’uns punts degradats per l’abandó i el manteniment de l’espai. Vàrem presentar 
aquesta demanda en una recent reunió amb l’alcaldessa i ella es va mostrar interessada en reobrir i estudiar el tema, sempre que l’Església cedís el 
terreny. Per això volem donar a conèixer aquesta iniciativa i recollir signatures per tal de recolzar la proposta. Fins i tot estem disposats a parlar amb 
periodistes i mitjans que en vulguin fer ressò. 
Us animo a unir-vos a aquest projecte per tal d’aconseguir un espai més comunitari i de gaudi públic. Si voleu, trobareu fulls per signar a: Figuerola,  
colmado  de la Pietat i la Montse, Tela de roba infantil, La Petite i Mos.
Seguim treballant. 
Per més informació us podeu adreçar als següents correus electrònics: mmbachsfolch@yahoo.es i marianuriatortras@gmail.com. 
Moltes gràcies.

 Núria Tortras 
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Estiu 2020

L
a crisi de la Covid-19 va ser l’únic tema del Pedrís 
passat. És per això que no insistirem a explicar les 
mesures que vàrem prendre des del govern per tal 

de gestionar la pandèmia al nostre municipi. Poder atendre 
totes les urgències que tinguéssim tant des del punt de vista 
sanitari i de prevenció com des del punt de vista econòmic, 
assistencial i d’ajuda a les famílies i les empreses, ha sigut la 
prioritat d’aquests últims mesos. Begur i Esclanyà han sigut 
solidaris i assenyats en el dur període de confinament. I des 
d’aquí volem agrair als veïns i veïnes el seu esforç i la seva 
fermesa. Però ara no hem de defallir. Ens diuen les autori-
tats sanitàries que en tenim per temps i haurem d’aprendre 
a conviure amb precaució i serenitat amb la presència del 
virus. Tenim un municipi turístic actiu que aquest any ha 
vist reduïda la seva activitat de festes de manera considera-
ble com a mesura de prudència i prevenció. La Festa Major 
de Sant Pere com a principal celebració del nostre poble ha 
estat suspesa per primer cop des de la Guerra Civil. A més, 
altres celebracions com les tradicionals sardanes dels dissa-

btes, i altres activitats típiques d’aquestes dates han hagut 
de ser suspeses. Ens dol especialment la suspensió de totes 
les activitats en les quals hi participa o en gaudeix la gent 
gran que troba en el Casal i en les seves activitats un lloc 
d’esbarjo i trobada.  Però Begur i Esclanyà no paren. Estem 
en plena temporada turística d’estiu. Una temporada dura 
pels negocis locals i de tot el país. Dura per les incerteses 
contínues i per la necessitat d’adaptar els negocis a la pre-
venció de contagis. Des de l’Ajuntament hem fet tots els 
esforços possibles per tal d’acompanyar en aquesta dura 
feina als nostres empresaris: formació, certificació, submi-
nistrament d’EPIS, coordinació d’accions... Les notícies que 
ens arriben dia a dia tant de contagis com de recomana-
cions de països que aconsellen no venir a Catalunya, ens 
continua fent que estiguem amatents al dia a dia de la si-
tuació sanitària, turística i econòmica del poble. Us desit-
gem un estiu amb molta salut i optimisme a tots els que us 
esforceu des de les vostres cases i empreses per tal de tirar 
el nostre poble endavant!

Posa’t en contacte amb els grups municipals

Sempre-JxCAT  Portaveu: Maite Selva / mselva@begur.cat

TxBE-TE    Portaveu: Eugeni Pibernat / epibernat@begur.cat

+BiE-UPMcat  Portaveu: Jordi Carreras  / jcarreras@begur.cat

Junts-ERC   Portaveu: Joan Loureiro / jloureiro@begur.cat

PSC    Portaveu: Francesc Pilsà  / fpilsa@begur.cat

Mirada d’incertesa, mirada d’esperança

E
ls darrers mesos hem vist com la societat s’ha vist 
greument amenaçada pel SARS-CoV-2. Aquest virus 
ha desencadenat en una crisi sanitària i econòmica 

de valor, avui dia, incalculable. Sens dubte serà un punt 
d’inflexió tant en l’àmbit social com sanitari. En aquest sen-
tit, l’Ajuntament ha de treballar més que mai per superar 
aquesta crisi i estar al costat de tota la gent de Begur i Es-
clanyà. Al llarg de les setmanes de confinament s’han pres 
moltes mesures per fer front a la complexitat de la situació. 
Principalment mesures econòmiques i socials que han re-
forçat l’àrea de Serveis Socials amb personal i amb l’augment 
del seu pressupost; s’han reduït les taxes d’escombraries, 
l’ocupació de la via pública i els cànons de les platges als es-
tabliments obligats a tancar. I davant l’amenaça d’algunes 
informacions periodístiques on el Govern espanyol po-
dria disposar del romanent dels ajuntaments, es va decidir 
amortitzar dos crèdits i evitar perdre aquests diners. En 
l’àmbit pedagògic, es va vetllar per reduir les desigualtats 
educatives ocasionades per la bretxa digital, proporcio-
nant dispositius informàtics i de connexió a internet a les 

famílies necessitades. Un treball cooperatiu entre escoles, 
la Regidoria de Noves Tecnologies i d’Educació i la Policia 
Local. De la mateixa manera que s’ha ofert el casal d’estiu 
que tants infants necessitaven després dels mesos de confi-
nament. Cal anunciar, també, el conjunt d’al·legacions que 
ha presentat l’Ajuntament a la Generalitat sobre el Pla Di-
rector Urbanístic. Restem a l’espera de com ho resoldrà la 
Generalitat. No volem acabar aquest article sense agrair a 
tot el personal que ha treballat i està treballant a primera 
línia, el que ens ha proporcionat els recursos bàsics durant 
aquests mesos i a totes aquelles persones, entitats, comerços 
i establiments que de manera desinteressada han aportat la 
seva ajuda per fer front a la pandèmia. També a l’actitud del 
gruix de vilatanes i vilatans, des dels més petits de la casa 
fins als més grans, que han seguit les mesures de prevenció 
i de seguretat marcades per les autoritats. Només remant 
en la mateixa direcció obtindrem una resposta més forta i 
efectiva davant de la pandèmia. Ens en sortirem! Aprofitem 
aquestes línies per enviar una forta i càlida abraçada a les 
víctimes de la Covid-19 i a les seves famílies.
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Amb i per les persones

N 
o cal dir que aquests darrers mesos hem viscut 
situacions que mai ens haguéssim imaginat. Con-
finaments, sortir per l’essencial, reunions restrin-

gides... Passada l’etapa més crítica de la pandèmia, tot i que 
els indicadors fan prendre nota: tenim força activitat pan-
dèmica els darrers dies amb diverses zones de rebrots, con-
trolades sembla ser, però si més no inquietants. Des de Més 
Begur i Esclanyà, juntament amb la resta de companys de 
l’equip de govern, no ens hem aturat ni un segon, pensant, 
planificant, buscant respostes, tornant a buscar respostes 
perquè les qüestions d’ahir, avui, ja s’han actualitzat. Tota 
una bateria de decrets i recomanacions en matèria de se-
guretat sanitària, administració, social, laboral... concentrat 
tot en pocs dies i dedicant moltes hores, de lectura, de debat, 
d’opinions tècniques de persones expertes. Tot un reguitzell 
de dies i dies amb una única finalitat: intentar de totes les 
formes possibles que els veïns i veïnes de Begur i Esclan-
yà, des dels més petits i petites fins als més grans, s’hagin 
sentit acompanyats i acompanyades. Haurem errat en 

algunes ocasions, per excés de prudència, per mala inter-
pretació davant de l’allau d’informació, per motius diver-
sos, però tenint sempre com a prioritat les persones. S’ha 
seguit treballant el poble, condicionant-lo, recordem, el 
Glòria. S’han fet tasques de manteniment i millora encara 
que també s’han hagut de tancar espais municipals per la 
Covid-19. La brigada ha fet una marató en condicions du-
res. Gràcies a tots ells. S’ha donat continuïtat als projectes 
com les càrregues de cotxes elèctrics, a punt de començar la 
seva implantació; hem estrenat una estació meteorològica 
d’última generació que ens dona cobertura legal davant les 
asseguradores; s’està ampliant el tram de fibra òptica per a 
Esclanyà i Casa de Campo; els tècnics d’esports i lleure han 
hagut de reinventar-se i adaptar-se, i molt més. Tot això 
ha estat possible gràcies a les diferents persones que han 
treballat en plena pandèmia i a peu de carrer. A tots ells i 
elles, moltes gràcies. Ara continuem cuidant-nos i prenem 
les mesures necessàries. 
Una abraçada!

Pandèmia versus continuïtat

L
a crisi sanitària provocada per la Covid-19 condicio-
na tota l’acció dels governs a tots els ajuntaments del 
país. El de Begur no és cap excepció. Pensem que el 

moment requereix està tots units en la lluita contra la cri-
si que patim. I és per això que donem suport a les mesures 
que l’Ajuntament ha anat prenent els últims mesos. Algu-
nes de les propostes coincideixen amb les aportades pel 
nostre grup municipal i altres que comportaven modifica-
cions del pressupost van ser rebutjades per l’alcaldessa per 
considerar-les il·legals. Hem de dir que aquestes ja s’estan 
aplicant en municipis del nostre entorn. També s’han pres 
mesures de seguretat per evitar aglomeracions a les platges 
i carrers. Podem estar més o menys d’acord amb l’efectivitat 
d’aquestes, però hem de tenir clar que si no hi ha un com-
promís clar de la ciutadania respecte a l’ús de les masca-
retes, les distàncies de seguretat entre persones i la neteja 
freqüent de mans, totes les mesures que es puguin propo-
sar seran un fracàs. Estem contents per la finalització de 
les obres proposades a l’anterior mandat (barri Sant Josep, 

horts socials i altres). Fa pocs dies que podem gaudir d’una 
nova plaça al carrer pla de Begur i que està tenint una bona 
acollida entre els vilatans. Volem agrair la feina feta pel 
regidor d’Obres, per totes les dificultats que ha tingut en la 
gestió i que finalment ha resolt amb satisfacció de tots. Va-
lorem positivament la inversió prevista a la Font de Baix. 
Els nous equipaments de l’ambulatori, la nova seu de la po-
licia municipal i el pàrquing soterrani són equipaments que 
el nostre grup municipal també proposava en el programa 
electoral i, per tant, celebrem la coincidència en la volun-
tat de portar a terme aquesta obra tan important pel futur 
de Begur. Trobem a faltar alguna idea a Esclanyà. Esperem 
que el regidor “encarregat” d’Esclanyà i la senyora alcalde-
ssa pensin alguna bona inversió pels seus veïns. Al nostre 
grup li preocupa la deriva que va mostrant l’Ajuntament en 
vers el compromís de lluita cap a la independència del nos-
tre país. Millor dir la NO lluita. L’Ajuntament ha deixat de 
pagar la quota de l’AMI, una associació municipalista que 
defensa aquesta lluita. Anem bé!

Tornem a la normalitat

E
n l’últim Es Pedrís Llarg no vàrem poder realitzar el 
nostre escrit perquè es va destinar a donar informa-
ció de la Covid 19. Ara, tornem a la normalitat. Hem 

passat tres mesos en estat d’alarma, confinats a casa sense 
poder sortir si no era per a primera necessitat o per anar a 
treballar. Era una situació de molt estrès per moltes famí-
lies. Una vegada hem sortit de la fase de desescalada encara 
hi ha gent que pensa que la Covid-19 ja ha passat i que no 
calen les mesures de prevenció com portar mascaretes i 
desinfectar-se les mans. Però les imprudències ens demos-
tren que no podem abaixar la guàrdia i que hem de seguir 
fent cas de les recomanacions que ens fan des dels governs, 
ja que s’ha demostrat que estem tornant endarrere per ne-
gligència d’algunes persones. El Partit Socialista de Begur 
en tot moment ha donat suport a les mesures que ha pres 
l’equip de govern i també vàrem decidir no fer oposició en 
aquests moments tan difícils. Aquestes mesures varen ser 

l’ajornament dels tributs, ajudes a les famílies més necessi-
tades, tenir cura de la gent més gran, ajuda als comerciants, 
bars i restaurants... També vàrem donar suport a les deci-
sions d’anul·lar les activitats populars com la Festa Major 
de Sant Pere, la festa de Sant Joan, els Indians i altres. Una 
vegada passats aquests mesos d’incertesa cal seguir amb 
normalitat i tirar endavant els programes. Ja saben que no 
han estat parats, però cal activar el Consell d’Esclanyà, que 
era una proposta ferma i necessària per al nucli d’Esclanyà. 
Nosaltres, com partit a l’oposició, seguirem tenint cura de tot 
el que faci l’equip de govern pel benestar dels ciutadans de 
Begur i Esclanyà. Quan tingueu a les mans aquest Es Pedrís 
Llarg ja estarem a ple estiu i per això esperem que us serveixi 
per a carregar les piles, fer una reflexió del que està passant 
i pensar en allò que és important en aquesta vida. Salut per 
a tothom i gràcies per seguir les mesures de prevenció que 
s’han aplicat. Tots junts sortirem d’aquesta situació més forts.



Experiències del projecte 
d’horts comunitaris Es Sot

Amb quin objectiu vas adherir-te al projecte dels horts 
comunitaris? 

Inés Alemany: perquè era un projecte grupal, ecològic, respectuós 
amb la natura. M’agradava la idea de tenir assessorament en tot 
moment per aprendre el cultiu ecològic, ja que en solitari és difi-
cultós. 

Meritxell Passols: iniciar-me en l’agricultura ecològica, ser una mica 
més autosuficient, consumir productes de qualitat i cultivar part de 
les hortalisses que consumim a casa. Vaig considerar que un projec-
te comunitari seria el més adient perquè mai havia tingut cap hort i 
poder compartir l’experiència amb altres hortolans m’ajudaria. 

Marta Ortí: des de sempre he volgut tenir un hort i aquesta vegada 
ha estat possible.

Què ha suposat per tu poder accedir a l’hort durant el perío-
de de confinament? 

Inés Alemany: una alliberació, un moment per mi en contacte amb 
la terra. M’ha nodrit i donat energia per continuar i viure el dia a 
dia del confinament amb més confiança i alegria. 

Meritxell Passols: per mi ha esdevingut un espai essencial on poder 
desconnectar de tot el que estava passant. L’hort m’aportava calma 
i tranquil·litat, em tocava el sol i feia exercici. Per mi ha sigut molt 
gratificant poder anar a recollir hortalisses i cuinar-les durant el 
confinament. 

Marta Ortí: l’accés ha estat molt limitat, però tot i això he pogut te-
nir estones de relaxament i desconnexió del greu problema de la 
Covid-19 al fer feina a l’hort. 

Què significa per tu participar d’un projecte comunitari? 

Inés Alemany: és molt enriquidor, coneixes gent que li agrada el ma-
teix, comparteixes, reps i dones ajuda, per la qual cosa hi ha un flux 
d’energia molt positiu. En un grup et sents recolzat i aprens molt 
més que en solitari. 

Meritxell Passols: permet compartir coneixements, experiències i 
suports amb la resta de membres de la comunitat d’hortolans. És 
un projecte molt enriquidor. 

Marta Ortí: formar part d’una petita comunitat amb una il·lusió i 
objectius comuns. Pensar en plural, actuar amb solidaritat, parlar 
menys per escoltar i entendre més, poder compartir experiències 
tant positives com negatives... 

Què sents que t’aporta l’hort? 

Inés Alemany: per mi la terra és la vida, nosaltres formem part 
d’ella, sense ella no podem continuar aquí. Per tant, encara que si-
gui una petita parcel·la, aquest espai representa el meu respecte i 
amor cap a la terra que ens nodreix i aporta tot el necessari per 
seguir el camí de la vida.  La cuides amb respecte, sense tòxics, tot 
natural. Sembres llavors amb amor i les regues i veus que t’aporten 
abundància cada instant. És un regal!

Meritxell Passols: l’hort m’aporta satisfacció personal, benestar, ac-
tivitat física, coneixements i noves amistats.

Marta Ortí: molt! Des d’exercici físic, haver de fer previsions i pla-
nejaments de futur, gratificació de la feina feta, activitat tant indi-
vidual com col·lectiva, dormir millor, estímuls per aprendre nous 
coneixements, petits moments de felicitat, la sensació de ser una 
persona més autèntica...
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