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NEIX EL CLUB DE FEINA
DE BEGUR, UN NOU SERVEI 
MUNICIPAL DESTINAT A 
AFAVORIR L’OCUPACIÓ

L’AJUNTAMENT HABILITA 
UNA TARGETA D’ACCÉS PER
A FER ÚS DE LA DEIXALLERIA
I LES ÀREES D’EMERGÈNCIA
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BEGUR I ESCLANYÀ RETEN 
HOMENATGE A JOSEP 
PALLACH EN L’ANY DEL SEU 
CENTENARI

Els veïns i veïnes han pogut gaudir al llarg de les darreres setmanes 

d’un ampli programa d’activitats festives, lúdiques i culturals per a tots els 

públics i edats i adaptades a les mesures de seguretat i restriccions. 

La pandèmia de Covid-19
no atura l’activitat nadalenca

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•Mossos d’Esquadra
Telèfon 112 / 972 30118 (Palafrugell) 
972 541 188 (La Bisbal d’Empordà)
•Bombers
Telèfon 112 / 972 300 540
•Consultori Mèdic
Pl. Pella i Forgas 
Telèfon 972 622 025
•CAP Palafrugell
c. Àngel Guimerà, 6
Telèfons 972 610 607 (centraleta)
972 609222 (programació)
•Hospital de Palamós
Telèfons 902 609 222 (programació); 
972 600 160 (centraleta)
972 600 620 (urgències)
•Creu Roja
Telèfon 972 301 909
•Endesa. Telèfon 800 760 333 
800 760 706 (avaries)
•Aigües de Catalunya
Telèfon 900 927 000
•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

Aquest darrer any hem après la impor-
tància de rentar-nos les mans per a evitar 
contagiar-nos (i contagiar) de determinats 
virus. Actualment, gràcies a la distribució 
de l’aigua corrent a les nostres cases, és 
un acte ben senzill i només hem d’obrir 
l’aixeta per a tenir aigua. Antigament, 
però, i fi ns no fa tants anys, es disposava 
de pous a les cases o també s’anava fi ns a 
les fonts públiques existents als pobles; 
per la qual cosa l’aigua s’havia de traginar 
i se’n racionalitzava molt més el seu ús. A 
Begur existeixen diferents fonts. Al nu-
cli de població les més concorregudes en 
temps de sequera eren la font de la Plaça 
i la font del carrer Alzines, tot i que en 
temps de forta sequera també quedaven 
eixutes. S’ha escrit sovint sobre les his-
tòries de gent fent cua per omplir els seus 
càntirs a la font de la Plaça, acompanyada 
de la imatge de la fi lera de càntirs per om-
plir de l’última gran sequera dels anys 60 
abans de la xarxa d’aigua potable. La font 
del carrer Alzines, junt amb les fonts de la 
Plaça i la del carrer Camp, es van connec-
tar a la xarxa pública a principis dels anys 
90 per complir amb les mesures sanitàries 
exigides. Actualment existeixen a Begur 
una vintena de fonts.

Arxiu Municipal de Begur



El passat 5 de gener Ses Majestats els Reis Mags d’Orient no 

van faltar a la seva cita amb les famílies i els infants de Be-

gur i Esclanyà, malgrat que la pandèmia de Covid-19 no ens 

ho ha posat gens fàcil i hem hagut de treballar de forma in-

gent per a garantir que Melcior, Gaspar i Baltasar arribessin 

a casa nostra amb totes les mesures de seguretat necessàries 

per a garantir el seu benestar i el de tots els veïns i veïnes.

És per això que, en nom de l’equip de govern i de tot 

l’Ajuntament vull agrair a totes les persones, voluntaris, tre-

balladors municipals, entitats, associacions, comerços i em-

preses locals que van prendre part de la Nit de Reis a Begur i 

a Esclanyà -i que van col·laborar estretament amb el consis-

tori en l’organització de les activitats nadalenques-, els seus 

esforços, el seu compromís, la seva dedicació i la seva tasca 

per aconseguir que aquest Nadal tota la nostra població po-

gués celebrar com es mereix -i de forma plenament segura i 

adaptada al context actual- unes dates tan assenyalades. A 

tots ells, a tots vosaltres, moltes gràcies! 

Aquesta era la nostra voluntat com a consistori des del pri-

mer dia, i per això hem posat tots els recursos disponibles i 

totes les ganes possibles per a fer que aquest Nadal la màgia 

tornés a brillar a casa nostra; i perquè ens donés noves ener-

gies i il·lusió per a encarar un 2021 que, com tots sabeu, serà 

complicat i ple de reptes individuals i col·lectius. Amb la 

mateixa unió, solidaritat i responsabilitat que hem demos-

trat al llarg dels darrers mesos estic convençuda que ens en 

sortirem.

Des de l’Ajuntament encarem el nou any, doncs, amb la ma-

teixa voluntat i convicció de seguir estant al vostre costat 

per atendre i donar resposta a les noves necessitats que ens 

presenti la pandèmia i els seus efectes. Seguirem treballant 

pel poble i per la nostra gent!

Maite Selva Huertas 

Alcaldessa de Begur i Esclanyà

Moltes gràcies per a fer possible un Nadal màgic i segur

Aquesta edició d’Es Pedrís Llarg ha estat tancada el 28 de gener de 2021. La informació sobre qualsevol activitat posterior a aquesta data 
es publicarà en el pròxim número de la revista. 

03ALCALDIA

#EnsEnSortirem



04 ECONOMIA

L’Ajuntament augmenta el pressupost municipal per al 2021 per a donar 
resposta a les noves necessitats i als efectes de la pandèmia de Covid-19

El Ple de l’Ajuntament de Begur va aprovar el 10 de novembre el pressupost ge-
neral de la corporació per a l’any 2021. Els comptes van ser aprovats amb els vots a 
favor de Sempre-JxCAT, TxBE-TE i +BiE-UPMcat, els vots en contra de Junts-ERC i 
l’abstenció de PSC. 

11.277.500€
Pressupost municipal 2021

70.000€
Partida de l’Àrea de

Serveis Socials pel 2021

10.000€
Per a la creació del Club de Feina, un servei d’assessorament i 

orientació on les persones que busquen feina o volen millorar-la 
podran trobar suport tècnic i el recursos materials necessaris 

per tal d’encarar aquest procés

IVTM
Reducció del 10% de 

l’Impost sobre Vehicles de Tracció 
Mecànica per als vehicles 
fi ns a 11,99 cavalls fi scals

1.240.000€
Inversions principals:

 Primera fase de millores en l’enllumenat públic (400.000€).
Execució dels serveis públics de la Font de Baix (350.000€).
Desplegament de les franges perimetrals contra incendis a 

les urbanitzacions (200.000€)

IBI
Subvenció del 10% en el 

pagament de l’Impost de Béns 
Immobles per a les famílies 

més vulnerables

Augment del 
personal municipal

Per oferir un servei 
més efi cient i ràpid

El pressupost d’enguany 
augmenta en 846.900€ respecte 

el de 2020 per a  pal·liar els 
efectes de la pandèmia

Per al 2021 l’Ajuntament aposta per consolidar l’Àrea 
de Serveis Socials com un dels principals referents mu-
nicipals per als veïns i veïnes a l’hora de combatre els 
efectes de la pandèmia. 

El 2021 creixerà un 21,48% el capítol 4 de les despeses, 
fruit dels nous ajuts i subvencions que el consistori 
concedirà a la població i al teixit associatiu i productiu 
del municipi. 

NOVES REDUCCIONS DE TAXES I 
NOUS AJUTS DESTINATS A LES FAMÍLIES 
AMB MENYS RECURSOS

En el capítol d’inversions el consistori destinarà el curs 
2021 una partida d’1.240.000€ a realitzar diferents ac-
tuacions al municipi, doblant així la quantia invertida 
el 2020 (630.000€).

• La Regidoria de Participació Ciutadana es dota per primer cop amb una partida de 3.000€ per a potenciar el rol de la població
en la presa de decisions.

• Es farà una aportació de 20.000€ a l’Associació Festival Internacional de Cinema amb l’objectiu de reforçar la promoció
del municipi.

• Es reduirà, fruit de les restriccions i mesures de seguretat establertes per a frenar el contagi de la Covid-19, la partida
pressupostària destinada a la realització de festes. 

L’ÀREA DE SERVEIS SOCIALS CREIX I ES 
REFORÇA AMB NOUS RECURSOS

L’AJUNTAMENT AUGMENTA LA PARTIDA 
DE SUBVENCIONS I AJUDES A LA 
POBLACIÓ

ES DUPLICA EL PRESSUPOST DESTINAT 
A INVERSIONS PER AL 2021

PRINCIPALS NOVETATS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2021



Queden aprovades les noves ordenances fi scals per al 2021 

Begur ja compta amb unes noves Ordenances Fiscals Reguladores dels Tri-
buts Municipals per al 2021. En la sessió extraordinària celebrada el 10 de 
novembre el Ple de l’Ajuntament va donar llum verda per unanimitat a les 
noves taxes i impostos municipals. Pere Feliu, regidor d’Hisenda, avança que 
«únicament hem introduït alguns petits canvis de redactat i una nova re-
ducció que ens permetrà alleugerir la càrrega fi scal de les famílies més vul-
nerables».
En aquest sentit, la novetat més destacada que recullen les ordenances és 
l’aplicació d’una reducció del 10% de l’IVTM (Impost sobre Vehicles de Trac-
ció Mecànica) per als vehicles fi ns a 11,99 cavalls fi scals. 
Pere Feliu, apunta que «aquesta reducció benefi ciarà, principalment, a les 
persones amb menys recursos, ja que els vehicles fi ns a 11,99 cavalls fi scals 
són els vehicles amb menys potència, els més modestos, i per tant el que po-
den fer servir les famílies més vulnerables».
Mentrestant, els altres canvis presents en les Ordenances Fiscals Regulado-
res dels Tributs Municipals per al 2021 són:

• Correcció d’una errada material a l’article de l’Impost sobre Construc-
cions, Instal·lacions i Obres (substituir IAE per ICIO).

• Inclusió en la Taxa per llicències urbanístiques de la superfície de la pis-
cina  com a computable dins de la superfície construïda.

21,34€
Quota tributària pels turismes de

menys de 8 cavalls fi scals

57,64€
Quota tributària pels turismes de

8 fi ns a 11,99 cavalls fi scals
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Es constitueix el Consell Municipal d’Esclanyà

Consultar, assessorar i apoderar a la població. Amb aquests tres principis l’Ajuntament de Begur 
ha posat en marxa el Consell Municipal d’Esclanyà (CME), un nou espai de participació en el qual els 
veïns i veïnes d’Esclanyà s’hi podran implicar per tal de contribuir en la millora del municipi apor-
tant nous punts de vista als projectes que es desenvolupen en qualsevol àmbit.
Aquest òrgan es va constituir formalment el 21 d’octubre i està format per un total de 9 membres: 

• Maite Selva Huertas: presidenta del CME i representant de Sempre Begur-Esclanyà
• Marià Renart Carreras: vicepresident del CME i representant de Tots per Begur-Esclanyà
• Martí Aldrich Ros: representant de Junts x Begur-Esclanyà
• Jordi Carreras Serrano: representant de Més Begur-Esclanyà
• Francesc Pilsà Matillo: representant de PSC Begur-Esclanyà
• Pau Anglada Izquierdo: representant d’associacions
• Montserrat Corredor Duran: representant de veïns i veïnes
• Xavier González: representant de veïns i veïnes
• Rubén Vargas Quiñones: representant de veïns i veïnes

Maite Selva, alcaldessa de Begur, 
avança que “amb la creació en 
aquest nou mandat de la nova 
regidoria específi ca d’Esclanyà 
i també del Consell Municipal, 
adoptem mesures perquè Es-
clanyà prengui el protagonisme i 
transcendència que requereix”.
Per la seva part, Marià Renart, re-
gidor d’Esclanyà, assegura que “al 
llarg dels darrers mesos hem estat 
treballant en la modifi cació dels 
estatuts del Consell per a poder 
incentivar i promoure-hi la parti-
cipació de tots els veïns i veïnes”. 
El CME és un òrgan consultiu i 
d’assessorament que té com a ob-
jectius:

• Estimular i canalitzar la parti-
cipació ciutadana i de les enti-
tats i associacions en la gestió 
dels afers locals.

• Oferir un espai d’infl uència, 
expressió, cooperació i re-
fl exió amplis i multisectorials 
que integrin les òptiques polí-
tiques, tècniques i ciutadanes. 

L’òrgan plenari del Consell Muni-
cipal d’Esclanyà té sessió ordinària 
cada sis mesos i extraordinària 
quan la presidenta ho decideix 
o quan ho demana la meitat del 
nombre de membres del Consell. A 
més, els acords del CME s’adopten 
per majoria simple dels presents; i 
el Consell es renovarà automàti-
cament cada vegada que ho faci la 
Corporació Municipal, després de 
les eleccions municipals.
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El 24 d’octubre es va formalitzar l’adjudicació de la nova convoca-
tòria de subvencions per a la realització d’estudis postobligatoris 
dirigides al col·lectiu de joves de Begur i Esclanyà, impulsada per la 
Fundació Hospital Sant Carles de Begur. En total, en són benefi ciaris 
quatre joves del municipi: 

• Oriol Morcillo Rodríguez.
• Ainoa Díaz Franco.
• Oumayma El Kouhli Abchri.
• Zakaria El Kouhli Abchri.

Aquesta línia d’ajuts té com a objectiu facilitar a la gent jove del mu-
nicipi i a les seves famílies l’accés a estudis superiors en un centre 
públic dependent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya o en una universitat pública catalana (estudis univer-
sitaris de Grau i Cicles Formatius de Grau Superior) per al curs 2020-
2021. Durant el període de presentació de sol·licituds es van rebre un 
total de cinc candidatures: quatre d’elles amb tota la documentació 
que es requeria per a poder accedir a la subvenció, mentre que una 
va quedar exclosa per falta de documentació.

Quatre joves del municipi es 
benefi ciaran de la nova línia d’ajuts 
educatius de la Fundació Hospital 

Sant Carles 

L’Ajuntament obre una línia de subvencions per a les
activitats econòmiques afectades per la Covid-19

L’’Ajuntament va impulsar durant el mes de desembre una nova 
línia de subvencions municipals adreçades a les activitats econòmi-
ques de Begur i Esclanyà afectades per la Covid-19. Amb aquests ajuts 
el consistori apostava per a seguir dotant al teixit productiu i econò-
mic local de noves eines i recursos que permetin ajudar a minimitzar 
i pal·liar els efectes de la pandèmia entre el sector, un dels més dam-
nifi cats per les restriccions d’obertura i de mobilitat. 
El termini de presentació de sol·licituds va fi nalitzar el 18 de desem-
bre i l’Ajuntament va destinar per a aquesta convocatòria una parti-
da de 80.000€. L’import màxim de la subvenció era de:

• 300€ per a activitats professionals.
• 300€ per a locals professionals.
• 500€ per a establiments comercials i d’estètica.
• 700€ per a restaurants, bars, cafeteries i bars d’oci nocturn.
• 700€ per a càmpings i hotels.

El mes d’octubre van finalitzar els treballs d’arranjament 
de la ruta Vinyoli impulsats per l’Àrea de Cultura de 
l’Ajuntament. Les tasques de manteniment van consistir 
en la renovació íntegra de les diferents plaques informati-
ves que formen part del circuit i que estan distribuïdes en 
diversos punts clau del municipi. Alguns d’aquests panells 
havien quedat desgastats i malmesos a conseqüència del 
pas del temps i de la seva ubicació a l’aire lliure, i el con-
sistori ha intervingut per a millorar-ne la seva fisonomia.
Les plaques, un total de 9, estan ubicades als carrers Fran-
cesc Forgas, Forgas i Elias, Campuig, Metge Pi i del Castell; a 
les places de Sant Ramon i de la Vila; al passeig de Sa Mari-
nada; i al Castell de Begur. Cadascuna d’elles inclou un petit 
fragment d’un dels poemes de Joan Vinyoli i informació re-
llevant que vincula cada ubicació amb la història del poeta. 
Així, la ruta transcorre per punts com les dues cases on va 
estiuejar el poeta; els cafès, casinos i bars que freqüenta-
va; i els llocs per on passejava i que van inspirar els seus 
poemes, com ara el mirador de Sant Ramon, les escales del 
Castell, el Castell, i el mirador que porta el seu nom i que 
es va inaugurar el setembre del 2009 amb motiu del 25è 
aniversari de la seva mort.

La ruta Vinyoli ja compta amb 
nous panells informatius
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Neix el Club de la Feina de Begur

El passat 4 de novembre l’Ajuntament, a 
través de la Regidoria de Promoció Econò-
mica, va posar en marxa un nou servei mu-
nicipal dirigit a tots els veïns i veïnes en re-
cerca activa de feina: el Club de la Feina de 
Begur. El Club de la Feina és un nou servei 
d’assessorament i orientació individualit-
zada, on les persones inscrites a la Borsa de 
Treball de l’Ajuntament que busquin feina o 
vulguin millorar-la, trobaran el suport tèc-
nic i els recursos materials necessaris per tal 
d’encarar aquest procés i millorar les seves 
competències. Així, al Club de la Feina s’hi 
pot trobar:

• Atenció i assessorament individual 
• Orientació vocacional 
• Accés a la Borsa de Treball 
• Intermediació laboral
• Avaluació del perfi l professional 
• Informació dels recursos per buscar

feina
• Cursos professionals i píndoles

formatives

L’objectiu del Club de la Feina és promoure 
la dinamització econòmica, oferir assessora-
ment per l’ocupació, i afavorir la inserció la-
boral de persones aturades de llarga durada 
o bé de difícil incorporació al mercat laboral, 
oferint un seguiment individual amb tuto-
ries d’orientació i realitzant actuacions de 
recerca de feina de forma periòdica segons 
el pla de treball establert per a cada persona. 
Per a fer ús del Club de la Feina de Begur les 
persones interessades cal que sol·licitin cita 
prèvia trucant al telèfon 972 624 520 o en-
viant un correu electrònic a l’adreça borsa-
treball@begur.cat. El dia d’atenció a la Borsa 
de Treball Local és els dimecres, de 09  a 14 h. 

GESTIÓ MUNICIPAL

Maite Selva, nova vicepresidenta internacional de la xarxa Cittaslow

El municipi de Begur referma la 
seva aposta i el seu compromís 
amb el moviment de Cittaslow. 
L’alcaldessa Maite Selva, actual 
presidenta de la Xarxa de Munici-
pis per la Qualitat de Vida Cittas-
low, ha assumit un nou càrrec dins 
l’organigrama d’aquest projecte des-
prés d’haver estat nomenada com a 
nova vicepresidenta internacional 
en l’Assemblea General celebrada 
per videoconferència a la població 
italiana d’Orvieto. 



08 MEDI AMBIENT

El servei de recollida de la
fracció vegetal incorpora

algunes novetats

El 8 de gener va entrar en vigor el nou paquet de mesures 
que l’Ajuntament aplica al servei de recollida de la fracció 
vegetal amb l’objectiu de millorar aquesta eina, promocio-
nar-ne el seu ús entre els veïns i veïnes i facilitar-ne el des-
plegament arreu del municipi.  Entre les novetats que pre-
senta el servei hi ha:

• Els veïns i veïnes hauran d’adquirir un contenidor de 
240 litres per a la recollida de la fracció vegetal tova 
(sense bossa).  Per sol·licitar-lo s’ha d’enviar un correu 
electrònic a l’adreça pap@begur.cat o trucar al telèfon 
872 214 977.

• La fracció vegetal dura s’haurà d’entregar amb un far-
cell.

• La recollida de la fracció vegetal -així com els residus 
voluminosos- s’haurà de sol·licitar a través de l’aplicació 
Civiwaste. 

• Un cop sol·licitada la recollida de la fracció vegetal, el 
contenidor o farcell s’haurà de treure a la porta del do-
micili el dia i hora assignat per a la seva recollida. 

El 2021 comença amb totes les 
parcel·les dels Horts Comunitaris

Es Sot ocupades

El projecte d’horts comunitaris d’Es Sot impulsat per l’Ajuntament 
de Begur segueix creixent des que es va posar en marxa l’estiu del 
2019. Així, aquest mes de gener s’iniciarà la formació pels nous in-
tegrants que s’han incorporat al projecte recentment.
Les parcel·les permeten conrear hortalisses, verdures i fl ors, sem-
pre que no estiguin prohibides i sota els criteris de l’agricultura 
ecològica. En aquest sentit, està totalment prohibit fer ús de pro-
ductes fi tosanitaris i adobs químics. Així mateix, no es pot conrear 
el mateix producte en més d’un 50% de la superfície de la parcel·la, 
realitzar cap classe d’obra, aportar materials que alterin l’estètica 
de l’espai o la tinença o cria d’animals i bestiar. Al recinte, a més, 
es disposa d’una zona on guardar els estris i les eines necessàries.

On s’estan executant aquests treballs?

Les obres es duen a terme a les fronteres entre 
les zones amb bosc consolidat i les zones on hi 
ha habitatges o parcel·les per a ser construïdes:

Son Ric
Vessana

Quines són les motivacions de l’Ajuntament per a executar 
les franges de protecció contra incendis?

Garantir de forma urgent i prioritària la seguretat dels veïns i 
veïnes, el patrimoni i les infraestructures del municipi en cas 
d’incendi.

Disminuir el risc d’incendi i la seva propagació a Begur i 

zones amb un elevat risc 
d’incendi. 

El risc d’incendi és una de les principals preocupacions que 
diferents veïns i veïnes del municipi han traslladat a l’equip de 
govern al llarg des darrers anys.

Complir la Llei 5/2003, de 22 d’abril, que es desplega en el 
decret 12,3/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels 
incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat 
immediata amb la trama urbana.  

Executar una actuació que també ha estat requerida per 
Serveis Territorials d'Interior a Girona.

Per què són tan importants les franges de protecció contra incendis?

Disminueixen el risc de propagació d’un incendi quan aquest comença a l’interior del nucli 
urbà o de les urbanitzacions i es dirigeix cap al bosc.

Disminueixen el risc de propagació d’un incendi quan aquest comença al bosc i es dirigeix 
cap al nucli urbà o a les urbanitzacions.

Faciliten l'accés dels equips d'extinció

Faciliten l'accés de la maquinària per a l'execució de la franja i el seu posterior manteniment. 

L’Ajuntament destina una elevada 
inversió municipal per a poder 
executar el projecte 

2019: 300.000€
2020: 300.000€
2021: 200.000€

L’actuació, a més, compta amb el suport del 
Consell Comarcal del Baix Empordà -encarre-
gat de la tramitació del projecte- i amb una 
subvenció de la Diputació de Girona.

Son Moles
Catalonia

Cantallops
Residencial Begur

Els voltants del nucli
de Begur i La Borna

Les franges de protecció contra
incendis a Begur i Esclanyà: un tema prioritari en matèria de seguretat
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L’Ajuntament habilita una targeta d’accés per a fer ús
de la deixalleria i les àrees d’emergència

El consistori fa una crida als veïns i veïnes a col·laborar i a im-
plicar-se activament en el manteniment i la cura de les àrees 
d’emergència (AE) amb l’objectiu d’erradicar els abocaments impro-
cedents de residus que s’hi duen a terme. I és que en aquests espais 
s’hi ha detectat la presència de voluminosos i de diferents elements 
abandonats que no hi corresponen i que haurien de ser tractats a la 
deixalleria municipal.
En aquesta línia, per a fer ús de les àrees d’emergència i la deixalle-
ria municipal és imprescindible utilitzar les targetes d’accés. L’equip 
de govern, a més, també té previst redimensionar les AE i adequar-
les tot habilitant nova il·luminació i videovigilància. Finalment, 
recordar que l’àrea d’emergència de les Carpes s’ha traslladat a 
l’entrada del Camp de Futbol Municipal.
 
QUÈ SÓN LES ÀREES D’EMERGÈNCIA
I QUÈ S’HI POT ABOCAR?

Les àrees d’emergència són espais amb contenidors de totes les 
fraccions destinades a la població que no pugui acollir-se al calen-
dari establert de manera puntual o bé per als residents estacionals. 
A més, només s’hi poden dipositar els següents residus: 

• Paper-cartró
• Envasos
• Matèria orgànica
• Resta
• Restes vegetals
• Roba

I ELS VOLUMINOSOS? 

Els voluminosos s’han de dipositar a la deixalleria municipal; en cap 
cas, però, a les àrees d’emergència, on està prohibit llençar aquests 
materials. Amb tot, per a aquelles persones que no tinguin mitjans 
per a desplaçar-se a la deixalleria amb vehicle, l’Ajuntament posa 
a disposició un servei de recollida a domicili d’aquests residus. 
Aquest servei permet recollir tots aquells voluminosos de mida 
gran que no caben en un vehicle particular, com ara mobles, sofàs, 
somiers, matalassos… No es recullen, però, petits electrodomèstics 
ni elements petits.

La recollida s’ha de sol·licitar a través de l’aplicació Civiwaste, con-
certant un dia de la setmana. I un cop feta la sol·licitud, l’usuari 
rep una notifi cació amb el dia que li ha estat assignat per tal que 
en aquella data exacta deixi els voluminosos a la via pública per a 
la seva recollida. Finalment, es recorda que els titulars d’activitats 
econòmiques no podran accedir a les àrees d’emergències i que els 
seus residus s’hauran de dipositar a la deixalleria municipal. L’ús in-
adequat de les àrees d’emergència pot comportar sancions econò-
miques per als seus responsables.

I LES RESTES VEGETALS?

Les restes vegetals s’han de dipositar a la deixalleria municipal. En 
el cas dels particulars, a més, també es poden dipositar a les àrees 
d’emergència. Amb tot, per a aquelles persones que no tinguin 
mitjans per a desplaçar-se a la deixalleria o a les àrees d’emergència 
amb vehicle, l’Ajuntament posa a disposició un servei de recollida a 
domicili d’aquests residus.
La recollida de restes vegetals es realitza un dia a la setmana i s’ha 
de sol·licitar a través de l’aplicació Civiwaste, concertant un dia. Un 
cop feta la sol·licitud, l’usuari rep una notifi cació amb el dia que li 
ha estat assignat per tal que en aquella data exacta deixi el con-
tenidor de restes vegetals a la via pública per a la seva recollida. 
Aquest contenidor ha de ser de 240L i per a disposar-ne d’un es pot 
sol·licitar enviant un correu electrònic a l’adreça pap@begur.cat o 
trucant al telèfon 872 214 977.

COM PUC OBTENIR LA TARGETA D’ACCÉS A LA 
DEIXALLERIA I A LES ÀREES D’EMERGÈNCIA?

Les targetes d’accés a la deixalleria i a les àrees d’emergència de 
Begur i Esclanyà es poden recollir a l’Espai Mas d’en Pinc en el se-
güent horari:

• Dilluns: de 09 a 13 h, per a activitats econòmiques i veïns i veï-
nes de Regencós.

• Dimarts i dimecres: de 09 a 13 h, per a usuaris particulars de 
Begur i Esclanyà. 

Per a consultes o per a més informació podeu trucar a l’Àrea de 
Medi Ambient (872 214 977) o enviar un correu electrònic a l’adreça 
pap@begur.cat.
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Begur i Esclanyà reten homenatge a 
Josep Pallach en l’any del seu centenari

El Premi Vila de Begur de 
Narrativa Curta obre aquest

2021 la seva 36a edició

Posposat el 15è 
Concurs de Fotografi a

Josep Carreras

Nova edició del Premi Josep Pallach
de Narrativa Curta

En el marc de la celebració de l’Any Pallach el 18 de desembre el Casino 
Cultural va acollir un acte commemoratiu amb l’objectiu de dignifi car i 
donar a conèixer la fi gura i el llegat del cèlebre pedagog i polític català 
Josep Pallach, que manté un estret vincle amb el municipi de Begur, on 
hi va viure durant un període de la seva vida i on està enterrat des de 
l’any 1977. En paral·lel a l’organització d’aquest acte, fi ns el 9 de gener 
també es podia visitar a la Sala d’Exposicions de les Escoles Velles la 
mostra itinerant de l’Any Pallach.

Aquest 2021 el calendari cultural begurenc torna a re-
servar un espai privilegiat al Premi Vila de Begur de 
Narrativa Curta, que enguany commemora la seva 36a 
edició. El certamen és obert a tota la població major de 18 
anys i les obres presentades han de ser inèdites i no ha-
ver estat premiades en altres concursos. En aquest sentit, 
la principal novetat del certamen és que els concursants 
hauran d’incloure en el sobre de participació una decla-
ració responsable acreditant que l’obra és inèdita i que no 
està pendent de cap altre veredicte. Tots els requisits i les 
bases de la convocatòria es poden consultar al web www.
begur.cat i els treballs s’han d’entregar fi ns al 19 de febrer.

L’Ajuntament ha decretat l’ajornament de la quinzena 
edició del Concurs de Fotografi a de Begur Josep Carreras. 
El certamen del 2020, convocat a principis del passat estiu, 
ha quedat posposat de forma extraordinària per al 2021 
-en una data encara per a confi rmar- a conseqüència de 
l’evolució epidemiològica del país i de les noves mesures 
i restriccions aprovades per la Generalitat de Catalunya 
per a reduir l’augment de brots de Covid-19 arreu del te-
rritori català.

Les Regidories de Cultura i Educació de l’Ajuntament, amb la 
col·laboració de la Fundació Josep Pallach, convoquen una nova edició 
-la sisena- del Premi Josep Pallach de Narrativa Curta. El certamen està 
dividit en tres categories segons la franja d’edat del seus participants 
-entre els 12 i els 19 anys- i els treballs es podien entregar fi ns al 31 de 
gener a l’Ofi cina de Registre d’Entrada del consistori. El veredicte i el 
lliurament de premis es farà durant el mes de març.
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Begur i Esclanyà tornen a viure un Nadal màgic!

La pandèmia de la Covid-19 no va im-
pedir que Begur i Esclanyà i els seus 
veïns i veïnes es quedessin sense el 
tradicional programa d’activitats nada-
lenques. L’Ajuntament i les entitats lo-
cals van treballar de la mà per oferir un 
catàleg de propostes variat, per a tots 
els públics i adaptat a les mesures de 
seguretat i restriccions establertes per 
les autoritats sanitàries amb l’objectiu 
de garantir a la població un Nadal lú-
dic, festiu i plenament segur.  Entre 
les grans novetats d’enguany, a més, 
cal destacar l’espectacular arribada de 
Melcior, Gaspar i Baltasar al municipi 
en helicòpter!
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El IV Concurs de Cartells de la 
Castanyera ja té guanyadores!

Sophie Marial Lara Herrera, de l’Escola Doctor Arruga de Begur, 
i Fiona Martí Rubirola, de l’Escola Olivar Vell d’Esclanyà, van ser 
proclamades com les dues guanyadores del Concurs de Cartells de la 
Castanyera. Els dos dissenys guanyadors del concurs seran els pro-
tagonistes dels cartells de la Festa de la Castanyada i de la Fira de la 
Castanyera de l’any 2021.
Els dissenys fi nalistes del IV Concurs de Cartells de la Castanyera 
van ser per Sofi a Badri Khayat i Nayra del Rio Nenesich, de l’Escola 
Doctor Arruga de Begur; i per Èlia Sinués Fernández i Sofi a Szwaj-
carzewnska, de l’Escola Olivar Vell d’Esclanyà.

Begur fa un clam contra les 
violències masclistes

L’Ajuntament es va sumar el 25 de novembre a la comme-
moració del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Vio-
lència Envers les Dones amb un programa d’actes telemàtic 
obert a tota la població i que incloïa diferents propostes:

• Publicació a les xarxes socials d’un vídeo amb la lectura 
del manifest del Dia Internacional per a l’Eliminació de la 
Violència Envers les Dones.

• Adhesió a la campanya “Diposita aquí el teu masclisme”.

La campanya de recollida de
joguines reutilitzades fi nalitza amb 

un nou èxit de participació

El passat 14 de desembre va cloure una nova edició de la campan-
ya de recollida de joguines reutilitzades impulsada per l’Ajuntament 
amb la col·laboració de Càritas, les àrees de Medi Ambient i Serveis 
Socials del consistori i Protecció Civil. I ho va fer amb un gran èxit de 
participació. La iniciativa, que s’emmarcava dins la Setmana Europea 
de Prevenció de Residus, va estar activa des del 23 de novembre fi ns 
al 14 de desembre. Al llarg d’aquest període es van habilitar diferents 
punts de recollida on tothom qui ho volgués podia aportar joguines i 
jocs no bèl·lics que estiguessin en bon estat. 
Mentrestant, també es van recollir més d’una cinquantena de te-
lèfons mòbils en els diferents punts del municipi habilitats per a la 
campanya “Recicla el teu mòbil i salva vides” amb la que l’Ajuntament 
ha col·laborat amb la Fundació Mona. 

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament iniciarà aquest 
2021 la campanya «Créixer i llegir junts» proposada per Pa-
gès editors, que consisteix en el regal d’una capsa cultural 
molt especial a totes les famílies quan es produeixi un nai-
xement al municipi i s’hagin inscrit les criatures al padró 
municipal. En aquell moment, se’ls farà entrega d’una tar-
geta bescanviable per aquest lot i podran passar a recollir 
la capsa a la Biblioteca Salvador Raurich. La capsa-regal 
inclou:

• Un llibre de Babar.
• El llibre «Créixer i llegir junts».
• Un CD amb cançons de bressol.
• El carnet de la Biblioteca Salvador Raurich.

Els nadons de Begur i Esclanyà 
naixeran acompanyats

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

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

Segueix-nos a @AjBegurSegueix-nos a @AjBegur

BEGUR ACTIU

[27]

www.visitbegur.com  |  972 624 520

TurismeBegur         #BegurEsAutentic        Beguresautentic         beguresautentic
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El mes de gener passat, el temporal de pluja i vent Glòria va afec-
tar greument Catalunya. A la costa, un temporal dur de llevant 

va malmetre ports, esculleres i platges. La platja d’Aiguablava, a redós 
del temporal de llevant per sa Punta des Mut, va ser afectada princi-
palment per la riuada que baixava amb força per la petita vall de Ses 
Falugues. A la platja, s’hi va fer un reguer que es va endur cap al mar 
una part de la característica sorra fi na d’aquesta cala. El desplaçament 
de sorra va deixar al descobert una base de còdols d’entre 5 i 20 cm 
de diàmetre i va evidenciar que el gruix d’acumulació de la sorra és 
només de 60 cm a 1 m. 
Sorprèn que hi hagi aquesta sorra fi na a Aiguablava, així com que se 
sobreposi a un substrat de còdols. No hi ha cap més cala de Begur ni de 
Palafrugell que tingui una sorra tan fi na, i les cales de l’entorn són de 
sorra molt gruixuda o de còdols, com els que hem vist que hi ha sota 
la sorra d’Aiguablava. Quin és, doncs, l’origen d’aquesta sorra fi na de la 
platja d’Aiguablava? 
Analitzem-ho. Però, per fer-ho, primer hem de començar explicant 
com s’origina la sorra de les platges i quins són els processos que les 
formen... i que les desfan. 
De platges, n’hi ha de sorra i n’hi ha de còdols. La sorra no té, com po-
dria semblar, un origen marí, sinó terrestre, ja que prové de les apor-
tacions d’algun riu proper o d’alguna riera. Al llarg de la conca hidro-
gràfi ca que recorren, els rius van arrossegant diversos sediments, a 
partir dels quals generen la sorra. La mida dels grans de sorra i el color 
depenen de com siguin les terres i muntanyes per on passen els rius i 
també de la llargada de la conca: com més llarg és el riu, més fi na és la 
sorra que arriba a les platges. Quan la font d’alimentació és una riera 
local, aleshores el resultat és un gra més gruixut. D’altra banda, els cò-
dols són d’origen local i són producte de l’erosió i la meteorització de les 
roques i dels despreniments, arrodonits després pel fregament produït 
en rodolar moguts per les onades. 
Quan aquests sediments arriben al mar, les onades i els corrents ma-
rins els traslladen a les platges. Segons la direcció i la força de l’onatge, 
tant pot ser que s’acumuli sorra en una platja com al revés, que se’n 
buidi. Quan s’acumula en excés la sorra sedimentària a la platja, s’hi 
acaben formant dunes a la part interior. En aquests casos, al llarg dels 
anys, el vent dominant a la zona les acaba movent, i en transporta la 
sorra en grans quantitats lluny d’aquest emplaçament primer. Típi-
cament es poden observar acumulacions de sorra i dunes al fi nal del 
recorregut del riu. 
Doncs, per increïble que sembli, se sap que la sorra clara d’Aiguablava 
prové de les antigues dunes de l’Alt i del Baix Empordà, i que no hi ha 
arribat per mar; i també sabem que la mà humana, alterant la circu-
lació de la sorra a còpia de modifi car el recorregut dels rius, ha estat la 
causa que arribés a Aiguablava. Vegem-ho. 
A partir de fi nals del segle XII es van anar desforestant grans exten-
sions de la part superior de la conca del Ter per utilitzar la fusta per a la 
construcció naval, per fer edifi cis, carros i estris diversos, i s’estima que 
cap al segle XIV va ser el moment àlgid d’aquest fenomen. El resultat 
va ser que van anar quedant extenses àrees de terres sense el mantell 
vegetal, i això va fer que l’erosió s’intensifi qués i que les pluges arros-
seguessin molts sediments cap als rius. Hi ha constància històrica que 
a partir d’aleshores el riu Ter va anar augmentant els sediments que 
arrossegava. 
Alguns efectes van ser l’acumulació de sorres al meandre de Sant Llo-
renç de les Arenes, entre Colomers i Jafre, que va deixar colgat de so-
rra el poble de Sidillà, enterrat i abandonat als voltants del canvi del 
segle XIII al XIV. O l’encegament del port de Torroella de Montgrí (Vila 
Reial), situat a la riba del braç petit del Ter, que havia estat navegable 
fi ns a la costa del que ara és L’Estartit i que va quedar defi nitivament 
inoperatiu el 1279. 
És bo aprofi tar ara per explicar que el topònim L’Estartit és una con-
tracció de es Ter petit, en referència al fet que allà era la desembocadu-
ra del braç petit del Ter, ja que el braç principal desembocava a l’actual 

Rec del Molí de L’Escala, aleshores del comtat d’Empúries. 
El rei Jaume II, després de diversos enfrontaments amb el comte 
d’Empúries, va mantenir el desguàs únic del Ter pel braç sud. Va apro-
fi tar que el braç nord havia quedat barrat a causa de la coincidència 
d’unes fortes crescudes del riu el 1311 i el 1313, per una banda, amb 
les obres que havia fet el comte d’Empúries a Canet de la Tallada per 
regularitzar el curs nord del Ter, de l’altra. I així, a partir del 1313 el Ter 
va desembocar només a L’Estartit. 
La desaparició de la desembocadura del Ter a L’Escala va provocar que 
les dunes litorals de l’Alt Empordà acabessin el recorregut acumulant 
sorra a L’Escala, quan abans el Ter la recollia i l’enviava al mar. El vent 
la va fer anar més enllà, fi ns que va acabar formant unes dunes al ves-
sant nord del massís del Montgrí. Aquest efecte es va veure incremen-
tat quan el 1740 també es va produir el desviament del Fluvià més cap 
al nord, prop de Sant Pere Pescador, que fi ns aleshores desembocava 
prop de L’Escala, a l’indret ara conegut com El Riuet. 
Des del 1313, ara fa més de 700 anys, els vents forts de Tramuntana 
van anar fent la resta: van dispersar grans quantitats de sorra de les 
dunes del Montgrí al llarg de la platja de Pals. Ja cap al segle XV, la 
bocana del braç únic del Ter, que desguassava al sud de L’Estartit, acu-
mulava grans quantitats de sediments. Aquests sediments, juntament 
amb les dunes del Montgrí, van començar a afectar zones de cultiu i 
alguns masos. Es van formar grans acumulacions de sorra entre els 
Masos de Pals i la platja, que, en no trobar cap impediment, es van 
seguir enfi lant pel massís de Begur fi ns que es van formar les dunes 
interiors o sorreres de Begur. Van arribar molt a prop del poble, fi ns 
on, avui dia, hi ha el camp de futbol i després per la zona de l’actual 
urbanització del Residencial Begur. La fracció més fi na, i per tant més 
fàcilment transportable pel vent, és la que va arribar més lluny, fi ns a 
acumular-se a la falda de la muntanya del Montcal i de Ses Falugues, 
ja a la vall de Fornells. Les ventades van anar després transportant 
aquesta sorra fi na fi ns a traspassar aquestes muntanyes, i fi nalment 
les pluges i les riuades consegüents, a través del torrent de la vall de 
Ses Falugues, van transportar la sorra a Aiguablava i van formar la 
platja de sorra fi na que coneixem avui dia. 
Durant els segles XVIII i XIX l’aportació de sediments dels rius Ter, 
Fluvià i la Muga va anar minvant, i es va acabar defi nitivament a mi-
tjan segle XX, quan es van construir els embassaments del sistema 
Sau-Susqueda-El Pasteral, l’embassament de Darnius-Boadella, i múl-
tiples rescloses d’aprofi tament hidràulic en el riu Fluvià, que en van 
retenir els sediments i ara ja no arriben a les platges. 
El desplaçament de sorres dunars es va aturar defi nitivament a fi nals 
del segle XIX i principis del XX, quan es van fer plantacions massives 
de pins sobre tot el sistema dunar de l’Alt Empordà i de les dunes inte-
riors del Montgrí. Pel que fa a Begur, va ser Pere Coll Rigau (1853-1918), 
indià i mecenes de Pals, qui a fi nals del segle XIX va iniciar la replan-
tació de pins sobre les sorreres que afectaven les seves propietats. Cap 
al 1910 els pins, ja crescuts, havien estabilitzat tots els sorrals del terme 
de Begur i les dunes de la platja de Pals. Aleshores l’aportació de sorra 
a la platja d’Aiguablava es va aturar defi nitivament. 
En resum, les riuades recents han posat al descobert que Aiguabla-
va va ser primer, i des de fa almenys 6.000 anys, una platja de còdols 
igual que la del Port d’Esclanyà. Ha sigut durant els darrers 700 anys 
que progressivament s’ha convertit en una platja de sorra fi na sobre-
posada a aquesta base. La permanència d’aquesta sorra indica que no 
l’afecta cap corrent marí ni grans temporals que se la puguin endur, 
però sí que ho poden fer les riuades com les del temporal Glòria. Tot fa 
pensar, doncs, que malgrat la manca de noves aportacions la sorra es 
mantindrà estable uns quants anys més. Però cal cuidar-la, netejar-la 
i perfi lar-la després de les riuades. No n’hi ha més, és la que hi ha, i és 
l’encant de la cala d’Aiguablava. 
Vull agrair a Ramon Moreno i Amich, catedràtic d’Ecologia de la 
Universitat de Girona, l’assessorament i col·laboració en la redacció 
d’aquest article. 

La sorra d’Aiguablava Lluís Fullola Pericot
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Oh!, Sa Riera. Platja estimada.
De Begur Sa Riera és un paratge

de tranquil·la presència prop del mar.
És tota ella una faula, un pur miratge,

de belleses entornades de veritat.

Tots, amics, visitants i gent de casa,
cantem junts sota un cel de dolç calor

la cançó de l’estiu que mai no passa
si es recorden les aromes de l’amor.

Viu ben dins Sa Riera, amb toc d’escolta,
el soroll de la brisa d’un mar blau
en el marc d’un racó de Sa Pirolta

tant de dia com de nit, si bé hi escau.
Si es va a Es Port des Pi, quan un passeja,

et complau la il·lusió d’haver trobat
la parella de la barca que barqueja
en un món d’unes aigües d’unitat.

De Begur Sa Riera és un paratge
de tranquil·la presència prop del mar.
És tota ella una faula un pur miratge

de belleses entornades de veritat.
De belleses entornades de veritat!

En Joanet Bosc (Joan Pi i Carreras), el meu pare, va escriure aquest 
Himne de Sa Riera. També, és d’ell l’escrit que figura en el petit 
espai verd que hi ha a l’entrada de la nostra platja, al costat del 
Súper. Diu així:

AMIC,
no és pur miratge

ni res de faula.
Sa Riera és bell racó

De la COSTA BRAVA.
Benvingut. Gaudeix-ne.

I una visió panoràmica des de la placeta de Sant Ramon, on hi ha 
la capella. Molts begurencs anaven a les nits a aquest emblemàtic 
lloc de Begur a veure el llum de les barques de pesca (teranyines) 
que feinejaven pes “Golfet blau”. Era l’espai de mar que començava 
a les illes MEDES. No cal dir que aquesta visió teia l’encant d’una 
natura, que la fosca li donava un aire de majestuosa i enigmàtica 
bellesa. Sant Ramon tant de dia com de nit és un lloc encantador.

Himne de Sa Riera  Joan Pi Ventós

Històries de pobles 

Tot va començar quan vaig tenir la gosadia de presentar un tre-
ball en el XXXIV Premi Vila de Begur de Narrativa Curta. Em 

va fer il·lusió i al mateix temps fora l’excusa per escriure tot un re-
cull de vivències i anècdotes de quan era ben petit, rere néixer al 
barri de La Rambla del Prat de Llobregat en plena postguerra, i que 
em rondava pel cap de feia temps. M’ho vaig passar molt bé pre-
parant la meva narrativa, que a la fi  se’m va fer curta, quedant-me 
moltes coses al tinter. Una volta acabat tot em vaig plantejar, i ara 
què? Arxives el document i s’ha acabat la història? Em sabia greu i 
la decisió va ser seguir endavant i completar la tasca feta centrada 
en el barri de La Rambla i per què no, ampliada amb la de tres ba-
rris més del Prat. Un llibre que vaig batejar “Records de quan fórem 
mainada. En un Prat de Llobregat eixint-se de la postguerra”.
El llibre el vaig començar l’estiu del 2019 i el vaig acabar en ple con-
fi nament havent de parlar amb diferents persones de forma no pre-
sencial, sinó per via telefònica. Ara, una volta presentat i rellegit 
amb calma, constato de nou el que ja vaig manifestar en el llibre 
“De Begur i bacanards. Seues històries”: el tarannà dels pobles cata-
lans i de la seva gent, en aquella època anterior a la maleïda Guerra 
Civil i en temps de postguerra, tenien plena similitud en la forma 
de viure. La mainada, des del meu punt de vista, teníem tres escoles: 
una, a casa amb pares, avis i germans; la segona, al col·legi amb el 
mestre, i la tercera, al carrer amb els nostres jocs i entremaliadures. 
Tothom feia molta vida al carrer, s’entrava a les cases dels veïns, 
portes obertes sempre, com si fossis un més de la família. Les xerra-
des de la gent gran asseguda al carrer, davant les cases, al capvespre 
havent ja sopat, era quelcom més que mantenir una conversa sense 
mena de transcendència, ja que entre els temes que es tractaven 
sempre hi havia els que es referien als problemes que podien afec-
tar a algun veí conegut del poble amb l’ànim d’ajut. La relació de 
veïnat era quelcom més fons, era molt familiar.
I la mainada, quant a jocs i entremaliadures, poc difereixen els 

que es feien a Begur, dels que fèiem al Prat. Jugar a pilota al ca-
rrer amb trencadissa de vidres de tant en tant, anar a “collir” fruita 
dels horts de veïns, trucar al capvespre els timbres de les cases, les 
guerres entre dos bàndols, uns defensant una posició i l’altre volent 
conquerir-la, com ara al mas d’en Pinc a Begur o al camp d’en To-
rrero al Prat, organitzar partits de futbol... Em ve a la memòria el 
que m’explicaren, en escriure el llibre de Begur, en Dito Carreras, 
en Paco Dolz, en Joan Ponsatí, en Miquel Collado... en vers la seva 
felera d’anar a buscar granotes allà on fora i quan fora, fi ns i tot en 
Dito amb el seu vestit nou el dia de la Comunió. O quan van om-
plir un pou de canyes per poder agafar les granotes que hi havia al 
seu fons. Trapelles del tot. Tot sovint aquest mateix equip, junt amb 
d’altra mainada, s’amagaven al davant del camp de futbol per, quan 
passava la Sarfa d’en Paretas, pujar a l’autobús en marxa per l’escala 
del darrere. Bé, arreu es feien trapelleries, com ara al Prat, al fer-se 
fosc i sense passar gent pel carrer, posàvem al damunt d’una tàpia, 
un pot ple d’aigua fermat pel seu voltant amb un cordill molt fi  que 
fèiem arribar a terra, a uns tres o quatre metres de la paret, lligat 
amb una pedra i ben tibant. Segons per on es passava de la vore-
ra, es podia tocar el cordill amb més o menys possibilitat que el pot 
d’aigua se’t fotés damunt.
Al meu entendre hi ha una veritable història dels pobles, que no 
resta escrita ni documentada, però si hi és present en la memòria de 
la gent que allà hi viu i que ve defi nida pel seu tarannà de cada dia. 
Com he escrit en altres ocasions, amb la petitesa de cada persona, 
sens dubte, però que sumades totes fan que la història del poble es-
devingui una gran petitesa, la història real del poble.
Sóc conscient que, tant en un llibre com en l’altre, he quedat curt, ja 
que de ben segur sols refl ecteixo una part del que va estar el con-
junt de cada poble en aquell temps. Però penso que serveixen per 
donar una idea de com la gent gran i la mainada vivíem en aquella 
època que sortia de la foscor.

Pere Rodríguez
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En aquest Begur sempre han destacat interessants personat-
ges. Un d’ells és l’escriptor i periodista begurenc Adrià Pujol 

i Cruells. L’Adrià fa anys va presentar a la Biblioteca Salvador 
Raurich el seu llibre “Estafarlata d’Empordà”. Explica que un seu 
parent llunyà de Mataró, en Josep Pujol, El Petòman, pels anys 
XI i XX va traslladar-se a viure a París. El terrassenc Josep Oller, 
propietari del Moulin Rouge, el va fer debutar al seu teatre. Fou 
un artista i vedet indiscutible de la flatulència que va fer furor. 
Es va fer famós musicalment amb el trasero fent trencar de riure 
a rics, burgesos fins i tot reis amb ventositats de tota mena als 
teatres francesos. Tenia un do especial amb el trasero.  En certa 
ocasió el llogaren a un teatre de Madrid on va interpretar pete-

rrejant l’himne espanyol. Per aquest motiu  les autoritats espan-
yoles l’expulsaren del país. En el mateix llibre parla d’un altre 
parent més proper, en Francesc Mirandes. En Paco, pels begu-
rencs, a base de destil·lar barreges va patentar una loció d’afaitar 
de nom Masage Mirandés. Es  va fer ric i, convertit amb François 
de Mirandés, va arribar a ser compte de Miranda, catedràtic de 
la Sorbona, capatàs d’un palmerà al Brasil, bisbe del Mato Gros-
so, ambaixador de França i delegat de l’ONU a Puerto Rico, a més 
d’autor d’uns quants llibres. Una vegada jubilat, va retirar-se 
a la seva casa de Fornells. De tant en tant pujava a la terrassa 
del Centre a fer la xerrada amb els amics. Malgrat ser una mica 
fanfarró, fou una bona persona amable, simpàtic i intel·ligent. A 
Begur el batejaren amb el sobrenom de El Rei Faruch, ja que hi 
tenia una retirada. Va morir a Montreuil l’any 1972.
Un altra personatge a destacar fou J.B. Cendrós i Carbonell 
(1916–1986). Inventor del popular massatge Floït. La seva perso-
nalitat no té res a veure amb Begur, però si el begurenc famós 
aquells anys, l’arquitecte Eusebi Bona, li va fer el projecte dels 
tres edificis. La casa al carrer Ganduxer, la nova fàbrica de Les 
Corts de Barcelona i també de la reforma de la finca d’estiueig de 

Sant Feliu de Guíxols. La família Cendrós, regentava una barbe-
ria a la capital de l’Alt Camp i van traslladar-se a Barcelona amb 
la intenció de tenir barberia pròpia on acabarien fent progressos 
importants i destacats com el massatge Floït. A la barberia de 
Valls, els seus antecessors ja havien creat un medicament d’us 
tòpic de nom l’Haugron. Cendrós, amb el seu caràcter emprene-
dor a base de mesclar ingredients, com el begurenc Mirandes, 
va  aconseguir una autèntica indústria que ocupava una illa 
de cases al carrer Rocafort. S’enriquí amb dòlars viatjant el seu 
massatge per tot el món. Cendrós fou un home treballador, in-
cansable, valent, segur, lleial i fidel a Catalunya. Fundador de 
d’Òmnium Cultural, va participar en la creació de Banca Catala-
na, Creu de Sant Jordi. També va ser editor per impulsar la llen-
gua catalana. Va fer aportacions al Palau de la Música i al Teatre 
Romea de Barcelona. Quan es va assabentar que la viuda del pre-
sident Lluís Companys per guanyar-se la vida anava a fer feines 
per les cases, va passar-li una generosa aportació, igualment que 
a molta gent necessitada. Els nous governants d’avui no han re-
conegut la validesa d’aquest malaguanyat personatge català i tot 
el que va fer per Catalunya.
Permeteu-me que faci un merescut encís per felicitar el Dr. Emili  
Mas pel magnífic i amable escrit d’acomiadament que ha dedicat 
a tota la gent de Begur a l’últim Es Pedrís Llarg. Sr. Mas, el troba-
rem a faltar. També trobarem en falta el Dr. Garcia que ha arribat 
a l’edat de jubilació i que també ens ha ajudat a curar-nos.  Espe-
rem que el nou equip metge capitanejat pel bon Dr. Saez, ja cone-
gut per tenir-lo anteriorment entre nosaltres, i amb la simpàtica 
tècnica sanitària Marina, procurin per la nostra salut tal com 
fins ara, malgrat les dificultats de la maleïda epidèmia. No vull 
deixar de recordar a la secretaria i amabilíssima Eva. que amb la 
seva paciència ens ha de suportar a tots anant a demanar-li que 
ens visitin.  Salut a tots. Perdonin, però algú ho havia de dir. 

Cada una pinta la façana de casa seva del color que més li 
agrada. Això sí, tenint en compte el ventall d’ofertes de 

l’Ajuntament. Hi ha diversitat de colors: des del marró, passant 
pel terra vermella i terra cuita, color sorra i blanc; igual per 
les cases al centre urbà, com per les del voltant. És d’aquestes 
últimes de les que us vull parlar.
Des de casa albiro tota aquesta diversitat de colors de les cases 
de la urbanització Mas Prats i, sobretot, de Son Rich. Hi ha una 
casa d’un color excepcional, baixant cap a Sa Tuna i Aiguafre-
da, que a més d’haver-nos pres de gaudir d’una vista merave-
llosa, és de color negre. He viscut a més d’una casa a Begur, i 
en fa 40 que visc a la mateixa. Us puc assegurar que la natura 
treballa fent que els arbres creixin i tapin les cases per tornar 
a manar el color que les envolta. Llavors l’home hi torna i re-

forma la casa fent-la més alta i talla més arbres per fer-ne de 
noves, sobretot aquest últim any.
Parteixo de la base d’integrar al màxim les cases a la natura 
que les envolta i us proposo pintar-les del color que predomini 
al seu entorn. Si està voltada d’arbres, escollir un to verd; i si 
està al costat d’una paret de pedra seca, encara serà més fàcil 
trobar el color perquè passi desapercebuda. En aquest cas, po-
dríeu seguir l’exemple de la casa d’Es Quinze. És cert que hi ha 
arbres de fulla caduca i, si el cas, tindrem dues opcions per pin-
tar la façana: el color què ens dona la tardor o el què ens dona 
la primavera. 
Si creieu que les obres dels humans com més desapercebudes 
passin millor, en un entorn rural ho tenim fàcil i dependrà de 
cada un de nosaltres. Us animo a posar-ho en pràctica.

Marià Frigola

Núria Tortras

Adrià Pujol i Cruells

Quin és el millor color per a pintar la façana de casa? 
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En la nostra història tenim una part d’aquesta narració que 
comença pel voltant de l’any 1913, amb la denominació de 

Mancomunitat de Catalunya.  
La Mancomunitat de Catalunya, tot i que havia de tenir funcions 
purament administratives i que les seves competències no ana-
ven més enllà de les diputacions provincials, va ser una institu-
ció activa entre 1914 i 1925, que agrupà les quatre diputacions 
catalanes de Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida. Enric Prat de 
la Riva va aprofitar una onada catalanista per arribar a ser presi-
dent de la Diputació de Barcelona, des d’on ocuparia una posició 
de força per poder negociar, juntament amb Francesc Cambó, la 
creació d’un sistema de mancomunitats de províncies. El govern 
espanyol si va oposar completament, i més encara arran dels fets 
ocorreguts a Catalunya, com el de la Setmana Tràgica de l’any 
1909.
El 6 d’abril de 1914 es va constituir la Mancomunitat de Catalunya 
sota la presidència d’Enric Prat de la Riba i vuit consellers: Cultu-
ra i Instrucció, Camins i Ports, Obres hidràuliques i Ferrocarrils, 
Telèfons, Agricultura i Serveis Forestals, Beneficència i Sanitat, 
Política Social, i Hisenda. Un cop mort Prat de la Riba, (1 agost de 
1917), va presidir-la Josep Puig i Cadafalc (1917-1923). Catalunya 
aconseguia així el reconeixement del seu particularisme.  
Catalunya va adquirir una importància política i representava 
el primer reconeixement per part de l’Estat espanyol de la per-
sonalitat i de la unitat territorial des de l’any 1714.  Una de les re-
flexions que la definien són: «Que no hi hagi un sol ajuntament de 
Catalunya que deixi de tenir, a part dels serveis de policia, la seva 
escola, la seva biblioteca, el seu telèfon i la seva carretera»; això 
es va convertir en una entitat bàsica que va contribuir a moder-
nitzar el país. En general, la Mancomunitat de Catalunya va dur a 
terme una important tasca de creació d’infraestructures de cam-
ins i ports, obres hidràuliques, ferrocarrils, telèfons, beneficència, 
cultura i sanitat. També va emprendre iniciatives per augmentar 
els rendiments agrícoles i forestals, introduint millores tecnolò-
giques de serveis i educatives, i va potenciar els ensenyaments 
tecnològics necessaris per la indústria catalana.                   
Les diferents demarcacions que corresponen a l’Estat espanyol, 

per raons de l’aglomeració de comarques de desiguals orígens, 
caràcters, i diferents situacions climàtiques, han format certa 
discrepància a les restants regions. Catalunya és una d’elles de 
major diferències, tenint present la influència que representa 
estar situada a primer lloc de la frontera, convivint amb la resta 
d’Europa. Si reculem, hem de tenir present l’ascendència nostra 
provinent dels Ibers, diferent a altres regions que tindran com a 
base l’origen Celta al nord,  o l’Islàmic al sud.         
La dictadura de Primo de Rivera va ser el règim polític autorita-
ri que el varen instaurar a Catalunya entre el 13 de setembre de 
1923 i el 28 de gener de 1930, sota la direcció de Miguel Primo de 
Rivera, amb l’acceptació per part d’Alfons XIII. Per espanyolitzar 
la Mancomunitat i expropiar-la dels seus mèrits, es va anul·lar 
tota activitat de catalanisme abolint tots els exemples europeus, 
i anul·lant la investigació científica. 
A més d’utilitzar una política destructiva contra la Mancomunitat 
de Catalunya, la dictadura de Primo de Rivera va dedicar-se a eli-
minar per sistema tots els símbols públics del catalanisme.  L’any 
1928 va enderrocar les quatre columnes de Montjuïc, obra de Puig 
i Cadafalc, dedicades a convertir-se a un dels símbols del catala-
nisme, a raó d’enfosquir el ressò que podien adquirir a través de la 
pròxima exposició internacional de l’any 1929. Igualment va exi-
gir el canvi de nom de l’actual Poble Espanyol, on havia de constar 
el nom d’Iberona, en estima al poble dels Ibers i honor a la nostra 
procedència. Va imposar el nom de Plaça d’Espanya, exigint un 
títol inadequat on mai no podia existir aquesta dedicació.   
En arribar l’any 1924, Primo de Rivera nomena president de la 
Mancomunitat de Catalunya a Alfons Sala, si bé el pròxim any 
1925, dissol definitivament la institució.  Primo de Rivera, tro-
bant-se cada cop més impopular arreu de l’estat, va dimitir el 28 
de gener de 1930, després de perdre el favor del rei Alfons XIII, i de 
l’exèrcit, exiliant-se a París. Va morir el 16 de març de 1930, fora 
de l’estat, i amb una recordança molt escassa. 
Com a cloenda, voldria fer conèixer una petita anècdota en la que 
el rei Alfons XIII proposà a Francesc Cambó donar a Catalunya la 
província d’Osca a canvi de la de Tarragona. Cambó, sorprès per 
la proposta, va respondre-li així: «Això, és una solem-ne tonteria». 

Construir un somni Ponç Feliu
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Esperança

Treball i esperança en el futur

Q
uan rebreu aquest Es Pedrís ja hauran passat 
les festes nadalenques. Haurem deixat enrere 
l’inoblidable 2020 i encetarem el 2021. El nou 

any ha de ser el del retorn a la normalitat plena i efec-
tiva. El fi nal encara és lluny, però sembla que les autori-
tats ens donen aquesta esperança tan i tan desitjada. En 
aquest 2021, Sempre per Begur i Esclanyà continuarem 
fent com fi ns ara hem fet i hem afi rmat: treballant pel 
poble i per a les persones. Així:

• Hem donat a conèixer el Dia Internacional per a 
l’Eliminació de la Violència Envers les Dones. Amb 
la col·laboració de l’Esplai Autèntic hem participat 
a la campanya “Diposita aquí el teu masclisme” i ens 
hem adherit al manifest del 25-N.

• Ens hem afegit a les activitats de l’Any Pallach amb 
un acte d’homenatge a la seva persona. 

• Volem felicitar a tot el personal docent i no docent 
de les escoles i de la llar d’infants. En el primer tri-
mestre del curs escolar ho han tingut molt difícil per 
les mesures de seguretat i els constants canvis del 
Departament d’Educació.

• Hem traslladat l’àrea d’emergència situada a la zona 
de les carpes al Camp de Futbol. Esperem aconse-

guir amb aquesta nova àrea el que era impossible 
a l’anterior ubicació: una zona neta i controlada, on 
anar a llençar les escombraries no ens provoqui una 
imatge plena d’incivisme.

• Comprem una nova màquina escombradora. Serà 
més efectiva tant en la qualitat com en la velocitat 
de la neteja. A la temporada alta tindrem en funcio-
nament 3 escombradores i, per tant, es farà el cicle 
rotatori de neteja del municipi en menys temps.

• Tanquem les àrees d’emergència de les escombraries. 
Per accedir es farà mitjançant una targeta identifi ca-
dora de l’usuari. Estaran dotades de llum i càmeres 
de vigilància. 

• Continuem amb l’execució de les franges de protec-
ció contra incendis. No es fa per un tema ni d’imatge, 
ni econòmic. Es fa per la seguretat de les persones, 
del patrimoni i de les infraestructures.

• Reforcem l’àrea de serveis socials dotant-la de més 
recursos, tant econòmics com humans. Les famílies 
més vulnerables han d’estar protegides en aquests 
moments tan difícils.

• Visualitzem fer habitatges de protecció ofi cial. Te-
nim els terrenys i farem el projecte.

D
eixem enrere un any complicat en què a tots i a 
cadascú de nosaltres aquesta pandèmia ens ha al-
terat les nostres vides. Per desgràcia alguns han 

perdut els seus éssers estimats i des d’aquí els fem arri-
bar el nostre sentit condol. D’altres han perdut la feina 
o veuen perillar els seus negocis. Durant aquest temps 
tots hem hagut d’aprendre a gestionar realitats dife-
rents, marcar prioritats diferents i atendre necessitats 
diferents dels nostres veïns i veïnes. Han sigut moltes 
hores de feina de tots els regidors que formem l’equip de 
govern municipal. 
Més que mai, i com sempre hem demanat des de TOTS 
x Begur-Esclanyá, hem hagut de treballar colze a colze i 
des de totes les àrees en totes i cada una de les decisions 
que hem hagut de prendre per tal de governar en temps 
difícils. Esperem que hagi sigut pel bé dels nostres con-
ciutadans i que les nostres decisions hagin pogut ajudar 
al nostre poble. 
La nostra intenció en aquests dies que acabem de viure 
ha sigut poder tenir la vida el més “normal” possible. No 

ha sigut fàcil poder celebrar un Nadal segur on no hi fal-
tés la il·lusió de grans i petits. Però aquest era el nostre 
objectiu i ho hem aconseguit amb tots vosaltres. Volem 
agrair des d’aquí l’ajuda de tots els voluntaris que varen 
col·laborar en la celebració dels actes de Nadal. I molt es-
pecialment a tota la gent que va fer possible que els Reis 
d’Orient visitessin casa per casa a tots els nens i nenes de 
Begur que els estaven esperant!
L’any 2020 queda enrere, però la pandèmia continua en 
màxims dins de la tercera onada. Després d’aprovar uns 
pressupostos pensats per aquests fets excepcionals, conti-
nuem treballant dia a dia perquè el poble no s’aturi i per 
seguir construint un futur millor tot i les circumstàn-
cies. Així doncs, la decisió  del Govern central de poder 
invertir el romanent de tresoreria de l’Ajuntament ens 
permetrà tirar endavant nous projectes i millores aquest 
any 2021. Són moments, doncs, en què només el treball i 
l’esperança en aquest futur millor faran possible no defa-
llir en l’esforç diari de tots plegats!

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
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Seguim

H
em passat un Nadal atípic per les circumstàn-
cies que ja coneixem, però no ens hem aturat. 
Teníem molt clar que aquest any, més que mai, i 

sobretot pensant en la mainada, i potser no tan mainada, 
havíem de fer quelcom diferent; obligats pel moment, 
però amb tota la il·lusió i ganes de regalar-nos entre tots 
la màgia que tenen aquestes dates. 
Només cal dir que des de l’Ajuntament hem posat els mi-
tjans, però que la feina feta ha estat cosa dels voluntaris 
que han fet possible una vigília de Reis sorprenent i fan-
tàstica, tant a Begur com a Esclanyà. Una felicitació ben 
gran per a tots i totes els que hi han participat. 
També volem fer esment a la gran tasca que des de 
l’Esplai Autèntic de Begur han fet durant aquestes dates 
nadalenques, fent més fàcil a la mainada, i també a pares 
i mares, passar aquests dies tan especials. 
Ara ens toca seguir donant continuïtat a projectes que ja 
estaven en marxa i d’altres que estan per començar, com 
per exemple l’última embranzida al Parc de l’Arbreda, on 
s’han plantat 23 arbres nous, tots ells espècies autòcto-

nes: alzines, alzines sureres i cercis. A banda de la nova 
pista que ja fa mesos que està acabada i funcionant, i 
pròximament l’arranjament d’una zona per a estar-s’hi 
amb taules tipus pícnic propera a les pistes. I podem dir 
també que ja tenim a punt pràcticament el local amb els 
nous elements que l’han millorat i fet practicable. Ben 
aviat en podrem gaudir d’aquest equipament. Ja hem co-
mençat les obres per a les zones de càrrega de cotxes elèc-
trics al pàrquing dels Indians i aviat començarà la prope-
ra a la rotonda de la carretera de Sa Riera. Estem tirant 
endavant, i de manera unànime com no pot ser d’altra 
manera, la promoció d’habitatges de protecció ofi cial. 
Tenim els terrenys, s’està desenvolupant el projecte pen-
sant en tothom, però especialment amb els joves amb de-
sig d’emancipar-se. Des de Més per Begur i Esclanyà con-
tinuem apostant pel que hem dit sempre: un poble per a 
tothom, grans, mitjans i menuts, amb equipaments. En 
defi nitiva, seguim sense aturar-nos ara més que mai. Us 
desitgem a tots i totes un bon any 2021 ple d’esperança!

Per un millor any!

V
olem començar aquest escrit felicitant i agraint 
la feina de tots els voluntaris de Begur i la Co-
missió de Festes d’Esclanyà per l’organització de 

totes les activitats i accions a les festes de Nadal i Reis. 
No era gens fàcil organitzar les activitats en aquestes cir-
cumstàncies. Enhorabona!
També volem felicitar el govern de l’Ajuntament per les 
subvencions al comerç i la restauració locals. Aquesta 
era una reivindicació que el grup d’ERC va demanar de 
forma reiterada i que fi nalment ens han fet cas. Creiem 

que aquesta línia d’ajuts s’hauria de repetir també en el 
primer trimestre d’aquest any. Esperem que la situació es 
normalitzi aquest estiu. 
En clau de país, dir que encetem el 2021 amb eleccions 
al Parlament de Catalunya amb decisions judicials que 
posen primer els interessos d’un partit unionista enfront 
de la salut pública. Ens cal una victòria incontestable de 
l’independentisme per seguir lluitant per la llibertat del 
poble català. Salut i força! 

2021, any de recuperació i canvi

D
esitgem que hàgiu passat unes festes raonable-
ment felices malgrat l’època que estem passant. 
En primer lloc, voldríem adreçar unes paraules 

als afectats per la pandèmia a Begur. Lamentem la situa-
ció que esteu passant i ens posem a la vostra disposició 
per a tot el que pugueu necessitar. Per cert, ens agradaria 
que els plens municipals comencessin amb el record de 
les persones que han mort o estan malaltes a causa de la 
Covid-19, a més del record dels polítics presos, cosa que 
entenem humanament.
Precisament, per veure la sensibilitat d’una administra-
ció amb qualsevol tema només cal veure els pressupostos 
que hi dedica. En el debat sobre els pressupostos per a 
l’any 2021 la veritat és que no vàrem trobar molts recur-
sos per a fer front a les conseqüències de la pandèmia. 
Els afectats, les persones que pitjor ho estan passant, els 
autònoms, els petits negocis, etc., no compten amb els 
ajuts que caldria esperar d’una administració sensible i 
bolcada amb la ciutadania. En el moment del debat als 
pressupostos no es donava destí al romanent existent (al 

voltant dels 6.000.000€), malgrat que l’administració de 
l’Estat ha aixecat la prohibició que existia d’utilitzar-los. 
A més s’ha fet un esforç en eixugar deute, quan era poc 
i estava ben fi nançat. En aquests moments d’una crisi 
triple, sanitària, econòmica i social, el que cal són polí-
tiques expansives i de despesa per a fer front als efectes 
d’aquestes crisis, sobretot a les persones que més ho ne-
cessiten.
En un altre ordre de coses, volem recordar que tenim 
unes eleccions en les pròximes dates, el 14 de febrer. Re-
clamem que es tingui cura amb el dispositiu logístic per-
què es garanteixi la seguretat sanitària pels qui desitgin 
votar presencialment. També voldríem que es garanteixi 
el dret al vot per correu pels veïns que no es vulguin ex-
posar el dia de les eleccions. En aquest sentit el Servei de 
Correus ha de funcionar especialment bé. El grup local 
Socialista de Begur hem muntat un Servei d’Informació 
per qui ho vulgui. Estarem els dimarts i dijous, de 18 a 20 
hores, al Casino per aclarir dubtes i facilitar la realització 
dels tràmits necessaris.



EL PERFIL20

“Si tot va bé, 
ens anirem 
veient amb 
tots i totes, 
però sapigueu 
que sempre 
us portaré al 
cor”

Des de quan treballava com a conserge de l’Escola Doctor 
Arruga?

Vaig començar a treballar l’1 de juliol de 1984 en quedar com a pri-
mer en la convocatòria que l’Ajuntament va convocar per la plaça 
de conserge. Recordo que ens vam presentar 23 persones.

Havia treballat anteriorment en algun altre centre educa-
tiu del municipi?

No, jo venia de la construcció, era paleta, ofi cial de 1a. Llavors esta-
va treballant com autònom fent els habitatges dels mestres al cos-
tat de l’escola. Recordo que un cunyat meu es va assabentar que 
havia sortit aquesta plaça, m’ho va comentar i la meva primera im-
pressió va ser “ostres, aquesta és la feina que a mi m’agradaria fer”.

Quines eren les seves tasques diàries a l’escola?

Des que vaig començar a l’Escola Doctor Arruga tots els treballs 
que els alumnes feien a classe s’imprimien a consergeria amb els 
sistemes d’impressió que teníem, primer amb uns clixés que es gra-
vaven i després es passaven a una multicopista. Més tard la mul-
ticopista ja gravava els clixés directament, després van sortir les 
fotocopiadores, a continuació internet i ara ja fa menys anys les 
fotocòpies en color. Tot evoluciona molt de pressa...
A part de la reprografi a, com a encarregat del manteniment en el 
conserge recau la responsabilitat que tot funcioni, tenint prou au-
tonomia per reparar el que sàpiga fer o fer venir els operaris que 
cregui més adients, sempre amb el vistiplau de direcció i del regidor 
o regidora que correspongui.
També havia d’atendre el telèfon, les visites, el transport escolar, 
obrir i tancar portes, controlar i programar la calefacció, els tocs de 
sirena d’entrada i sortida de les classes, l’alarma, el reg automàtic, 
etc. I a més, havia de tenir control de les claus de l’escola, dels llums 
exteriors i reparar un munt de petites coses que van sortint en el 
dia a dia com fl orescents, aixetes, panys de les portes, etc. Molta 
feina, però a mi m’agradava molt fer-la i la feia amb molt de gust.

Que li presenta la vida ara? Ja sap que farà?

Viure el dia a dia, anar a caminar amb la meva dona i amb el gos, 
jugar a bitlles catalanes, viatjar quan es pugui, gaudir d’aquelles pe-

tites coses que durant l’etapa laboral no tenim temps, com ordenar 
un arsenal de fotos familiars que tinc, anar a ballar i gaudir de la 
família.

Després de tants anys i experiències viscudes, quin és el mi-
llor record que s’endú?

He tingut el plaer de treballar de costat amb molts mestres, equips 
directius i personal no docent, senyores de neteja, cuiners/as, mo-
nitores de menjador, etc. De tots guardaré sempre un record inobli-
dable. Però el més gratifi cant per mi és anar pel carrer -tant a Begur 
com a Palafrugell o a Regencós- i que et cridin l’atenció i et saludin 
tants alumnes i exalumnes. Això no té preu i m’omple d’orgull. Els 
nens no entenen de protocols, són molt sincers i fan i diuen el que 
senten i tornen el que reben.

Té alguna anècdota divertida o curiosa que li agradaria 
compartir?

Especialment em ve al cap una tempesta que va fer caure un llamp 
al teulat i va fer un forat considerable. També les pluges que feien 
embossar les reixetes dels patis interiors i entrava aigua als passa-
dissos i a les aules d’infantil. Però l’anècdota que més em va sobtar i 
que segur no oblidaré mai va ser l’única vegada que vaig veure arri-
bar un nen de cicle mitjà que el seu pare el portava a l’escola amb 
pijama. El nen no s’havia vestit a l’hora i el pare fart que sempre li 
passés el mateix va decidir portar-lo amb el pijama posat perquè 
passes una mica de vergonya.

L’escola li va fer algun acte de comiat o de reconeixement? 
Què li va passar pel cap en aquell moment?

Em consta que es volia fer, però la pandèmia ho ha fet impossible.

Com ha viscut aquesta darrera etapa com a conserge a 
l’Escola Doctor Arruga en plena pandèmia Covid-19?

La veritat és que no he viscut la pandèmia a l’Escola, l’he viscut 
confi nat a casa. El dia 13 de març es va tancar l’escola i s’ha ajuntat 
el temps de confi nament amb la meva jubilació. Ha estat una mane-
ra trista de marxar, però les coses venen com venen. Evidentment 
no ha estat el comiat somiat, però davant d’aquesta situació excep-
cional la salut és el més important.

Quin missatge els voldria adreçar als professors, directors, 
alumnes, famílies... de l’escola?

El meu missatge és d’agraïment a tota la comunitat educativa pel 
tracte rebut. A tots els mestres de qui sempre he après. Als diferents 
equips directius amb qui he treballat de costat el tracte i la consi-
deració rebuda, al personal no docent amb qui sempre hem tingut 
molt bona entesa i especialment a les dues generacions d’alumnes 
que he vist passar agrair-los el respecte i l’afecte amb el que m’han 
tractat sempre. Vull agrair també a les AMPA el treball tan impor-
tant que fan a l’escola. Aprofi to per agrair a l’Ajuntament, als ante-
riors alcaldes, a l’alcaldessa actual, així com als regidors i regidores 
amb qui he tingut més tracte, la bona entesa i la consideració que 
sempre he rebut de part de tots ells. Si tot va bé, ens anirem veient 
amb tots i totes, però sapigueu que sempre us portaré al cor.

Juan Segura, 
conserge de l’Escola Dr. Arruga


