-Emprenedor i “indià”, emigrà a Ponce (Puerto Rico)
durant els anys 30. Al tornar es va casar amb la
begurenca Joana Mont Sagué. Visqueren feliçment tota
la vida a la casa indiana coneguda com “Can Paco Font”,
llindant a la nova plaça.
-Aventurer i amant de la lectura, fou una persona de
tarannà familiar i afable.
-Llicenciat en comerç internacional, va ser encarregat de
la fàbrica Forgas de suro. Amb posterioritat va erigir una
empresa de construcció i transports fins el darrer
moment.
-Fou Alcalde de Begur a finals dels anys 50 i va realitzar
nombroses obres de millora pel nostre poble.
-El seu compromís amb les persones, la seva bonhomia o
humanitat van ser els trets que més el van caracteritzar.
-Generós, altruista i bondadós, fou un autèntic home de
paraula.

FRANCESC FONT MARQUÈS "Paco Font"
(Begur 1909- Begur 1978)

-Un begurenc que sempre va tenir obertes per tothom
les portes de casa seva i del seu despatx que la seva
família ha mantingut intacte en honor a la seva memòria.

-Des dels 13 anys, i fins a la seva jubilació, va dedicar
tota la seva vida professional a l’ofici de telefonista, que
sempre va fer al municipi de Begur.
-Estigué
amb qui
segones
Torrent,

casada amb Martí Platja Congost, de Begur,
va tenir un fill, i, posteriorment, es va casar en
núpcies amb Ricard Isern Sau, resident a
amb qui va tenir un fill i una filla.

-Havia compaginat la feina de telefonista amb una
botiga i llogant habitacions als primers turistes de la
Costa Brava. Venia llet, feia xocolatades, pasta, mitjons
i, fins i tot, boines. Gràcies a l’ofici de telefonista, a la
centraleta s’havia assabentat la primera de moltes
notícies al poble, El 1963, es va comunicar des de la
centraleta, la noticia de la mort de la bailaora flamenca
Carmen Amaya.
-Des dels anys 90 que residia a Palamós, on vivia una
part de la seva família, fills i néts.
-L’any 2018 va ser la persona més longeva nascuda a
Catalunya, i tercera a Espanya.

LOLA MORET I FERRIOL
(Begur 1907 - Palamós 2018)

-Va morir amb 111 anys i 66 dies. En haver passat de
110 anys segons tenia el titol honorific de
supercentenaria. Ara ocupa la cinquena possició a la
llista de persones nascudes a catalunya que han viscut
mes temps.

-Va estudiar Magisteri a Girona.
-Un cop acabada la carrera, el seu primer destí va ser
un poblet de muntanya. Gràcies a l’alcalde de Begur
de l’època, Josep Gual, va aconseguir que la seva
plaça fos a Begur.
-Durant molts anys va exercir la seva professió a
l’escola pública Dr. Arruga de Begur, on tothom la
coneixia, i encara ho fan, com “la senyoreta Isabel”.
-Molts antics alumnes la recorden com una mestra
propera i afectuosa, amb una paciència immensa.
-Va passar mitja vida al costat de la seva germana
Lluïsa, a la qual va cuidar sempre amb total i absoluta
dedicació.

ISABEL PI I FERRER "Senyoreta Isabel"
(Begur 1919 - Begur 2019)

-Sempre serà recordada pel seu entorn més proper
com “la tia Bel”.

-Jurista català.
-Doctorat en dret el 1963
-Magistrat
d'Andorra.

del

Tribunal

Superior

de

la

Mitra

-Catedràtic de Dret civil a la Universitat Autònoma
de Barcelona.
-Secretari General del Segon Congrés Jurídic Català.
-Acadèmic
de
número
de
l'Acadèmia
Jurisprudència i Legislació de Catalunya.

de

-Magistrat del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya el 1989.

LLUÍS PUIG I FERRIOL
(Begur 1932 - Barcelona 2020)

-Vocal de la Comissió Jurídica Assessora de la
Generalitat, director del seminari de la Càtedra
Duran i Bas de Dret Civil català i director del centre
de Barcelona de l'Institut d'Estudis Andorrans.
-El 2003 va rebre el premi Justícia de Catalunya.
-El 2005 va rebre la Creu de Sant Jordi.

