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Les obres és previst que comencin enguany i que tinguin continuïtat durant el 2023 i el 2024. 
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La normalitat prepandèmica tan esperada per totes i tots des de 

fa dos anys sembla que ja és aquí definitivament i desitgem que ja 

s’hi quedi per sempre i no marxi. 

Amb el relaxament de les mesures Covid-19, amb la millora de la 

situació sanitària, i amb la fi d’algunes de les restriccions que han 

marcat el nostre dia a dia al llarg dels darrers temps, comencem 

a recuperar la vida social, cultural, econòmica... que tant anhe-

làvem i que tant necessitem. I tot ha estat possible pels vostres es-

forços i la vostra col·laboració. Així doncs, moltes i moltes gràcies!

Com bé sabeu, ja ens trobem a les portes de la temporada d’estiu 

a Begur i Esclanyà. Una època de l’any molt especial a casa nostra 

-sens dubte, la que més- i que treu a relluir el bo i millor que té el 

nostre municipi i totes les seves gents. Per endavant ens esperen 

mesos plens d’activitats lúdiques, culturals i turístiques que es-

tem convençuts que seran un èxit i que seran claus per a seguir 

promocionant els actius i atractius del poble, per a dinamitzar la 

vila i per a la recuperació social i econòmica tan imprescindible 

després de la pandèmia.

Seran mesos per a l’estrena del projecte “A Begur Cultura”, la nova 

edició de la Fira d’Indians, la Campanya Gastronòmica del Peix 

de Roca que ja tenim en marxa, el Festival de Música de Begur i 

un llarg i llarg etcètera de propostes de primer nivell organitza-

des per l’Ajuntament i per les nostres entitats, a qui vull agrair i 

posar en valor de nou tota la seva tasca.

I en paral·lel a tota aquesta activitat estiuenca, l’Ajuntament se-

gueix treballant diàriament per a impulsar projectes que repre-

sentin un salt qualitatiu per al poble i que donin resposta a les 

necessitats i interessos de la nostra població. Molts d’ells els tro-

bareu ja descrits en aquest número d’Es Pedrís Llarg. I el millor 

exemple n’és la Font de Baix: un pla que aviat ja es començarà a 

fer realitat amb l’inici de la primera fase de les obres.

Veïns i veïnes, gaudiu dels mesos d’estiu i de tota l’oferta que us 

oferirem a Begur i Esclanyà, i moltes gràcies per fer possible la 

represa de la normalitat a casa nostra. 

Maite selva Huertas 

Alcaldessa de Begur i Esclanyà

ja tenim l’estiu a tocar i a begur torna la normalitat i les activitats.
us hi esperem! 
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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 vulgui eme- tre la seva opinió o col·laborar en la revista ha de lliu-
rar 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.

• 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 680 115 274

•recaptació 
(consell comarcal) 
c. Ventura Sabater, 6 (Galeries 
Casa Gran).  Telèfon 972 624 030

•deixalleria Municipal
Camí de les Pedreres, 6 
Telèfon 606 54 23 84

•c.e.I. ses Falugues
Carrer Corriol-Escoles Velles
Telèfon 972 624 304

•escola dr. Arruga
Carrer Pavelló, 1 
Telèfon 972 624 114

•Escola L’Olivar Vell d’Esclanyà
c. Font Martina, 3 
Telèfon 972 611 990

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

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

•Mossos d’Esquadra
Telèfon 112 / 972 30118 
(Palafrugell) 972 541 188 (La 
Bisbal d’Empordà)

telèfons i adreces de serveis públics

•Ajuntament de begur
Pl. de l’Església, 8 - 17255 Begur
Telefòn 972 624 020
www.begur.cat
begur@begur.cat
Horari: de dilluns a divendres, 
de 8.30 a 14.30 h

•àrea de promoció econòmica
i turisme oficina de turisme 
Av. Onze de setembre, 5 
Telèfon 972 624 520 
turisme@begur.cat

•borsa de treball
borsatreball@begur.cat

•àrea de serveis socials / 
Assistent social
Pl. de l’Església, 8
Telèfon 639 028 243

•Àrea de Cultura-Escoles Velles
Carrer Bonaventura Carreras, 
11 Telèfon: 972 624 155
cultura@begur.cat

•Arxiu Històric Municipal
Telèfon: 972 624 305
arxiumunicipal@begur.cat

• biblioteca salvador raurich
Telèfon 972 624 305
biblioteca@begur.cat

•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
Atenció al client: 902 195 630
Avaries 24 h: 900 194 998
Oficina de Begur: 972 623 430

•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

Aquesta edició d’Es Pedrís Llarg ha estat tancada el 10 de maig de 2022. La informació sobre qualsevol activitat posterior a aquesta data 
es publicarà en el pròxim número de la revista. 

ALCALDIASUMARI

#ensensortirem

972 624 302/03
radio@begur.cat
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Llum verda al projecte bàsic del sector
d’equipaments de la Font de baix

El pla del sector d’equipament de la Font de Baix segueix 

avançant a bon ritme i ja ha assolit una nova etapa. I és que el Ple 

de l’Ajuntament, reunit en sessió extraordinària el 26 d’abril, va 

aprovar de forma inicial el projecte bàsic.

Cal recordar que aquest projecte bàsic ha estat redactat per l’UTE 

formada per l’entitat Territori 24 Arquitectura i Urbanisme SLP i 

la professional Maria Benedito Ribelles, guanyadors del procedi-

ment públic de contractació que va convocar l’Ajuntament per a 

la redacció dels projectes bàsic, d’execució i de direcció facultativa.

El projecte bàsic del sector d’equipaments de La Font de Baix té un 

pressupost d’execució de 6.893.609,79€.

El pla del sector d’equipaments de la Font de Baix està impulsat per 

l’Ajuntament de Begur i és una de les actuacions més estratègiques 

en matèria urbanística i de serveis de l’actual mandat. Així, es pre-

veu l’habilitació a la zona dels següents equipaments:

•	 Consultori mèdic local.

•	 Àrea d’atenció al públic de la Regidoria de Serveis Socials.

•	 Dependències de la Policia Local (entre elles, el parc mòbil).

•	 Dipòsit municipal de vehicles.

•	 Dependències de Protecció Civil (entre elles, el parc mòbil).

•	 Aparcament públic de rotació i per a residents al municipi.

•	 Espais públics exteriors.

Les obres és previst que comencin enguany i que tinguin conti-

nuïtat durant el 2023 i el 2024. 

En aquest sentit, durant la sessió plenària extraordinària del 26 

d’abril l’Ajuntament també va donar llum verda a una modificació 

de crèdit -que es finançarà íntegrament a través del romanent de 

tresoreria- per valor de 732.743,76€ per a licitar les obres d’aquest 

projecte.

Antecedents

El mes de setembre de l’any 2020 es va iniciar el procediment per a la con-

tractació dels serveis de redacció del projecte del sector d’equipaments 

de la Font de Baix, amb l’objectiu de destinar aquest espai a diversos 

àmbits i serveis.

El procediment per a l’adjudicació del contracte es va dur a terme a tra-

vés d’un concurs de projectes, amb intervenció de jurat i amb total ano-

nimat dels participants, els quals es van presentar al concurs a través 

de lemes. 

A partir de les qualificacions tècniques emeses pel jurat, resultant de les 

sessions dels dies 3 de febrer, 18 de febrer i 8 de juliol del 2021, de les 21 

propostes inicials presentades van resultar finalistes les cinc següents: 

•	 “Bancals”

•	 “Arrels indianes”

•	 “Fent camí”

•	 “Catifa”

•	 “Camí de l’aigua”

Mentrestant, el 12 d’agost de 2021 va tenir lloc l’acte públic d’obertura 

dels sobres número 5 -relatius a les propostes econòmiques- i dels so-

bres número 3 -relatius a la identitat dels licitadors-; i a partir de les 

puntuacions totals obtingudes entre tots els projectes finalistes, la pro-

posta classificada en primer lloc va ser la presentada per l’UTE formada 

per Territori 24 Arquitectura i Urbanisme SLP i Maria Benedito Ribe-

lles, sota el lema “Camí de l’aigua”.

Així, el passat 5 d’octubre es va dur a terme a la Sala de Plens de 

l’Ajuntament de Begur la signatura del contracte d’adjudicació per a la 

redacció dels projectes bàsic i d’execució, i de la direcció facultativa, del 

pla del sector d’equipaments de la Font de Baix. 

I, finalment, durant el mes d’abril de 2022 el Ple de l’Ajuntament de Be-

gur va aprovar el projecte bàsic presentat per l’UTE formada per l’entitat 

Territori 24 Arquitectura i Urbanisme SLP i la professional Maria Bene-

dito Ribelles, guanyadors del procediment públic de contractació.
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La policia Local incorpora
càmeres a l’uniforme

L’Ajuntament invertirà 270.000€
en millorar l’asfaltat de carrers

Des del 5 de març els uniformes reglamentaris d’aquells agents de 

la Policia Local de Begur que disposen de pistoles elèctriques han 

incorporat càmeres personals de gravació que permeten filmar i 

obtenir imatges i sons durant les actuacions policials. El cos ha ad-

quirit diferents dispositius d’enregistrament que s’han col·locat al 

pit dels seus agents.

En aquests moments són dos els agents de la Policia Local habilitats 

per a portar càmeres de gravació en els seus uniformes reglamen-

taris, si bé la voluntat de l’Ajuntament és que aquests dispositius es 

facin extensius a tot el cos.

A partir del pròxim mes de setembre l’Ajuntament és previst que 

comenci a executar les obres de reparació del ferm asfàltic dels 

vials públics del municipi; una actuació prevista i pressupostada 

per l’any 2021 -per un import de 150.000€-, però que ha patit un 

endarreriment sobre el calendari previst aliè a la voluntat del con-

sistori i que ha estat provocat per la inacció i l’incompliment de les 

obligacions del contracte de l’empresa adjudicatària de l’obra.

L’Ajuntament ha obert un nou concurs públic per a la licitació 

d’aquests treballs. A més, per tal de resoldre aquest perjudici no 

desitjat i actuar en benefici dels veïns i veïnes l’Ajuntament també 

ha ampliat en aquesta nova licitació tant la partida pressupostària 

destinada (fins als 270.000€) com el nombre d’espais de millora. 

Així, augmentarà el nombre de carrers sobre els quals s’actuarà i 

s’afegiran treballs de flonjalls i arrels d’arbres.

Els dies 12 de febrer, 5 de març i 2 d’abril una vintena de pro-

fessors i professores de les escoles Doctor Arruga i Olivar Vell i 

de la Llar d’Infants Ses Falugues van participar del curs “Conei-

xement del medi natural, social i cultural de Begur i Esclanyà”; 

una formació per a docents impulsada per l’Escola Olivar Vell, 

juntament amb l’Ajuntament de Begur i el Centre de Recursos 

Pedagògics del Baix Empordà.

Aquesta acció formativa es va desplegar al municipi en el marc 

de l’Aliança Educació 360 i tenia com a objectiu oferir al profes-

sorat local píndoles de coneixement sobre l’entorn natural, social 

i cultural de la vila a fi de poder-les traslladar, posteriorment, a 

l’alumnat dels diferents centres educatius de Begur i Esclanyà i 

poder ensenyar als joves i infants el territori i les seves particula-

ritats i característiques que l’identifiquen.

els docents es formen en el 
coneixement del medi natural, 

social i cultural

Amb la col·laboració de la Diputació de Girona. Amb la col·laboració de la Diputació de Girona.

GESTIÓ MUNICIPAL GESTIÓ MUNICIPAL

begur dona veu al moviment
per aturar el projecte del Macro

parc eòlic Marí de la
costa brava Nord

L’Ajuntament renova les pilones del 
carrer ventura sabater

Les pistes de pàdel de la 
cala d’Aiguafreda tornaran a 

acollir activitat esportiva 

El Casino Cultural de Begur va acollir el 26 de març un acte 

obert a tota la ciutadania sobre el Macro Parc Eòlic Marí de la 

Costa Brava Nord que vol impulsar l’empresa Float Energy i el 

grup d’energia Sener i que projecta uns 80 aerogeneradors que 

presidirien l’horitzó del Cap de Creus fins al Far de Sant Sebastià.

La infraestructura compta amb una oposició majoritària del te-

rritori per l’impacte mediambiental, social i econòmic que repre-

sentaria, liderada per la plataforma Stop Macro Parc Eòlic Marí. 

Aquesta entitat compta amb el suport de l’Ajuntament i va ser 

l’encarregada d’oferir als veïns i veïnes del municipi una ses-

sió informativa per donar a conèixer les raons de per què s’ha 

d’aturar la construcció del Parc Tramuntana.

L’Ajuntament ha dut a terme la renovació de les pilones ubica-

des al carrer Ventura Sabater, a l’àrea de confluència amb la plaça 

Esteva i Cruañas. L’actuació, amb un cost de 8.198,02€, tenia com 

a objectiu substituir les anteriors pilones per tres nous dispositius 

més moderns i resistents a possibles impactes. Es tracta de dues pi-

lones semiautomàtiques i una d’automàtica que, a més, compten 

amb il·luminació led i poden activar-se a distància a través d’un 

comandament o dispositiu mòbil.

L’Ajuntament ha obert un concurs públic per a la concessió d’ús 

privatiu de les pistes de pàdel i de tenis ubicades al tram final 

d’accés a la Cala d’Aiguafreda, en unes instal·lacions que són de 

titularitat municipal. 

El concurs públic estableix la concessió d’ús privatiu de les pistes 

de pàdel i de tenis per un termini de cinc anys. Així, l’empresa 

adjudicatària del servei s’haurà de comprometre a arranjar les 

actuals instal·lacions de pàdel i tenis, tancar degudament l’accés 

a les pistes i dur a terme les actuacions necessàries per a perme-

tre i garantir la pràctica esportiva a les pistes de pàdel i de tenis. 

Durant el primer any de concessió s’haurà de posar en funcio-

nament les pistes de pàdel; i ja en el segon any de concessió, les 

pistes de tenis.

Així, l’objectiu de l’Ajuntament és que les instal·lacions ja puguin 

obrir portes a partir d’aquest mateix estiu.

s’actualitza l’ordenança municipal 
reguladora de l’edificació

L’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament va aprovar la modificació 

de l’Ordenança municipal reguladora de l’edificació amb l’objectiu 

d’adaptar-la a les determinacions que resulten de la normativa 

d’integració paisatgística del Pla Director Urbanístic de revisió de 

sòls no sostenibles del litoral gironí (PDURSNSLG).

Així, s’han incorporat en el cos de la regulació urbanística mu-

nicipal les determinacions de la referida normativa d’integració 

paisatgística, eliminant els aspectes contradictoris i que han que-

dat ultrapassats per l’aprovació del PDURSNSLG. Per tant, la mo-

dificació duta a terme elimina les determinacions que són incom-

patibles entre l’ordenança municipal i el PDURSNSLG, actualitza 

i clarifica els criteris d’aplicació de la normativa i reconsidera 

l’abast de les limitacions temporals a l’activitat edificatòria. 

el ple aprova una modificació
de crèdits per a l’execució

de diferents actuacions

El Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió extraordinària el 22 de 

febrer, va aprovar una modificació de crèdits del pressupost mu-

nicipal del 2022 per valor de 890.000€. Amb aquesta modificació 

-que es finançarà íntegrament a través del romanent de tresore-

ria- el consistori podrà desplegar diferents actuacions de millora 

dels serveis i equipaments del municipi i impulsar nous recursos.

•	 Amortització del préstec per a l’adquisició de l’edifici de la 

plaça de la Vila.

•	 Manteniment de la senyalització de la via pública.

•	 Desplegament del polígon P-78 a Sant Josep.

•	 Reparacions a l’edifici de l’Ajuntament.

•	 Reparació del mur dels apartaments d’Es Cau.

•	 Altres inversions de reposició.
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el pump track del Mas d’en pinc es convertirà en un dels
grans atractius lúdics i esportius de begur

Pròximament és previst que vegi la llum un nou projecte a Begur 

que permetrà ampliar i nodrir amb nou contingut l’oferta lúdico-

esportiva que s’ofereix al municipi al llarg de tot l’any. Es tracta de la 

construcció d’un Pump Track, un circuit de terra i asfalt amb revolts 

peraltats, salts i petits desnivells per tal que persones de totes les 

edats en puguin gaudir amb vehicles amb rodes i sense motor, com 

ara bicicletes, BMX, patina, scooters, skates…

El Pump Track s’habilitarà a l’esplanada que hi ha al costat del Mas 

d’en Pinc i la previsió és que l’obra finalitzi abans de l’estiu. 

plaça paco Font Marquès: el parc dels carrers sant pere i santa teresa
ja té nova denominació gràcies als veïns i veïnes!

Un total de 444 veïns i veïnes van escollir a través d’un procés 

participatiu convocat per l’Ajuntament i obert a tota la ciutadania 

la denominació del nou parc dels carrers Sant Pere i Santa Teresa. 

Així, aquest equipament del municipi inaugurat el juliol del pas-

sat any 2020 passarà a anomenar-se a partir d’ara plaça Paco Font 

Marquès.

Així ho van voler les més de 400 persones que del 14 al 29 de març 

van emetre el seu vot en l’urna ubicada a l’entrada de l’Ajuntament. 

Cada veí i veïna podia escollir la seva nomenclatura preferida en-

tre les quatre opcions de nom que va proposar el consistori, i el 

resultat final de la votació va ser el següent:

•	 Paco Font Marquès: 169 vots

•	 Isabel Pi i Ferrer “Senyoreta Isabel”: 129 vots

•	 Lluís Puig i Ferriol: 61 vots

•	 Lola Moret i Ferriol: 55 vots

•	 Vots nuls: 18 vots

•	 Vots en blanc: 12 vots

Amb la col·laboració de la Diputació de Girona.

es modifica l’ordenança de civisme i 
convivència ciutadana 

Montserrat carreras 
serrano pren possessió 

com a nova regidora 

El Ple de l’Ajuntament va aprovar una modificació de l’Ordenança 

de Civisme i Convivència Ciutadana amb l’objectiu de regular els 

treballs executats a la via pública i en edificacions. En aquest sentit, 

l’experiència de l’aplicació d’aquesta regulació en els seus 10 anys 

de vigència ha ocasionat diverses controvèrsies sobre el contingut 

de la normativa, que podríem concretar en els aspectes següents:

•	 Sobre el tipus d’obres incloses en la regulació: queda oberta la 

possibilitat de realitzar obres majors o menors que no ocasio-

nin molèsties en els períodes de limitació de l’activitat.

•	 Sobre la legitimació dels afectats per les obres: s’atorga legi

timació d’afectació per obres en el període de restricció a les 

activitats empresarials turístiques que es puguin veure perju-

dicades per les circumstàncies que s’assenyalen a l’ordenança. 

A més, s’introdueix un criteri de distància màxima del radi 

d’afectació de les obres respecte dels establiments que puguin 

requerir la suspensió d’obres.

•	 Sobre l’abast de les limitacions a l’activitat edificatòria: es re-

dueix la limitació de les condicions de treball de l’activitat 

constructora en els períodes de més gran afluència turística a 

dos mesos estrictes -juliol i agost-.

En el marc del Ple municipal ordinari 

celebrat el 29 de març, Montserrat Carre-

ras Serrano va prendre possessió del seu 

càrrec com a regidora de l’Ajuntament. 

Montserrat Carreras Serrano, del grup 

municipal TxBE-TE, s’ocuparà de les regi-

dories de Festes, Gent Gran i Esclanyà; i 

entra al consistori en substitució de Marià 

Renart Carreras que en el ple del passat 

mes de febrer va presentar la seva renún-

cia per motius personals i de salut.

Amb la col·laboració de la Diputació de Girona.

el castell i l’església de sant esteve 
llueixen nova il·luminació 

L’Ajuntament ha adquirit dos nous projectors que s’han habi-

litat al Castell de Begur i a l’Església de Sant Esteve d’Esclanyà 

amb l’objectiu d’il·luminar puntualment amb diferents tonalitats 

cromàtiques aquests dos espais emblemàtics del centre històric 

del municipi durant la commemoració de dates assenyalades.

L’adquisició d’aquests dos sistemes ha tingut un cost de 5.321,58€ 

(Castell) i de 1.773,86€ (Església de Sant Esteve) i permetrà dues 

coses: primer, reduir costos a curt termini en el pressupost mu-

nicipal en cada ocasió que es vulguin il·luminar aquests dos 

equipaments, ja que fins ara l’Ajuntament contractava una 

instal·lació puntual per cada commemoració; i segon, donar vi-

sibilitat i sensibilitzar la població respecte a les celebracions de 

cites importants o simbòliques.
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Aquest any 2022 tornarà a Begur la tradicional i icònica Fira 

d’Indians. I ho farà durant el primer cap de setmana del mes de set-

embre amb la seva dissetena edició, amb grans novetats sota el braç 

i amb els mots indians com a temàtica principal.

Després que l’any passat la Fira d’Indians donés pas temporalment 

a un nou format adaptat a la pandèmia -el Begur Indià-, enguany 

l’Ajuntament aposta per recuperar la fira i la seva essència habitual, 

que l’han convertit al llarg dels anys en un dels esdeveniments lú-

dics i culturals de referència al territori i arreu del país. 

I per aquesta nova edició la Fira d’Indians de Begur evoluciona i ofe-

rirà a tots els assistents una nova distribució dels espais per tal de 

garantir la millor experiència possible a tots els veïns i veïnes i visi-

tants que vulguin gaudir d’aquesta proposta i adaptar la fira als seus 

interessos i necessitats. 

La Fira d’Indians 2022 proposa dos espais ben diferenciats 

Així, la principal novetat que presenta la XVII Fira d’Indians de Be-

gur és la definició de dos espais principals i ben diferenciats per a 

l’organització de les diferents propostes. 

El primer d’ells és el centre històric de Begur. En aquesta zona 

l’Ajuntament hi prioritzarà la cultura i un ampli espai més familiar, 

per al passeig i el gaudi de la fira. Per tot plegat, ja no hi seran les tra-

dicionals parades i actuacions de carrer; que se substituiran per de-

coracions de carrers, fil musical, actes culturals (com ara exposicions 

sobre els mots indians, la temàtica escollida per enguany), conferèn-

cies, mercat d’ultramar, tallers infantils, oficis indians, actuacions 

musicals, teatre...

I el segon espai de la fira serà el parc de l’Arbreda. Allà hi haurà la 

zona de “xiringuitos” (un dels mots indians amb origen cubà) i tothom 

qui hi accedeixi podrà gaudir d’una àrea més gastronòmica, lúdica i 

festiva, amb diferents propostes i tallers al llarg de tota la jornada. 

L’Ajuntament aposta per a captar
nova activitat econòmica i generar

nous llocs de treball al polígon
Industrial riera d’esclanyà

L’Ajuntament de Begur i l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell han 

signat un conveni de col·laboració amb l’objectiu de dinamitzar econòmicament 

els Polígons d’Activitat Industrial (PAE) d’ambdós municipis i poder atraure, així, 

noves inversions i generar nous serveis, nova indústria i nous llocs de treball qua-

lificats a ambdós municipis.

A través d’aquest acord el consistori begurenc i l’institut palafrugellenc sumaran 

esforços i recursos per a elaborar i executar conjuntament un pla d’accions que 

permeti potenciar l’activitat econòmica al Polígon Industrial Riera d’Esclanyà i 

als PAE de Palafrugell i millorar i projectar aquests equipaments; dos dels princi-

pals pals de paller per al creixement i el desenvolupament d’aquests dos municipis 

i del conjunt del territori.

L’ antiga església de Sant Pere de Ripoll va acollir el 7 d’abril l’acte 

de lliurament dels Premis G!21 de turisme de les comarques gironines 

convocat pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona, i que va tenir a 

Sarfa, SL com a un dels seus grans protagonistes. 

I és que l’empresa begurenca va rebre el Premi Xiquet Sabater al pro-

jecte empresarial, un guardó adreçat a les institucions, entitats o esta-

bliments de caràcter públic o privat que en fase de projecte o en etapa 

de consolidació aporten un projecte o una proposta que contribueix a 

enriquir l’atractiu de les marques Costa Brava i/o Pirineu de Girona i 

destaqui per la seva activitat a favor del desenvolupament del turis-

me a les comarques de Girona.

Sarfa, SL ha estat reconeguda pel Patronat de Turisme Costa Brava Gi-

rona per la seva vinculació al territori, pel foment de l’associacionisme 

dins del sector turístic, i per la seva contribució al desenvolupament i 

posicionament del turisme de les comarques de Girona. 

begur genera nova activitat econòmica i nous llocs de treball al 
municipi a través de la nova línia de producció d’Armacell

El passat 16 de març el regidor de Promoció Econòmica de 

l’Ajuntament, Eugeni Pibernat, va assistir a l’acte d’inauguració de 

la nova línia de producció que l’empresa Armacell -líder mundial 

en espumes flexibles per al mercat d’aïllament d’instal·lacions i 

proveïdor líder d’espumes tècniques- ha obert a la seva planta de 

producció ubicada al Polígon Industrial Riera d’Esclanyà.

L’obertura d’aquesta nova línia de producció converteix la fàbrica 

ubicada a Begur com la referent d’aquesta multinacional en la pro-

ducció de solucions d’aïllament; i reforça el Polígon Industrial Riera 

d’Esclanyà com un pol d’atracció econòmica amb un gran potencial. 

En aquest sentit, Armacell ha invertit dos milions d’euros en la plan-

ta begurenca i a través de la nova línia de producció generarà 7 nous 

llocs de treball directes; si bé la previsió és que se’n puguin crear més 

al llarg dels pròxims mesos.

La Fira d’Indians 2022 ens proposarà dos espais ben diferenciats

sarfa, s.L. es converteix en un 
dels grans protagonistes de la festa 

del turisme gironí 

una vintena d’empreses 
assisteixen a la conferència 

de txell costa sobre com 
potenciar el comerç i 

el turisme local en l’era 
d’internet

El 22 d’abril la Sala de Plens de l’Ajuntament va 

acollir la conferència “Com potenciar el comerç 

i el turisme local en l’era d’internet”, a càrrec de 

Txell Costa, experta en màrqueting, negocis ren-

dibles i ètics, creadora de Txell Costa Group i pro-

fessora d’universitat.

A la trobada hi van assistir representants d’una 

vintena d’empreses en una iniciativa impulsada 

per l’Àrea de Promoció Econòmica del consistori 

amb l’objectiu d’oferir al teixit turístic i comercial 

local noves eines i recursos encaminats a poten-

ciar la seva posició de mercat.

Durant la sessió es van tractar qüestions com el 

valor diferencial de la marca, l’anàlisi de la com-

petència, la importància de la marca personal, el 

coneixement del client i com adaptar-se a ell o la 

fidelització dels clients.

Les empreses i serveis turístics 
de begur, sinònim un any més de 

màxima qualitat

Begur va ser un dels grans protagonistes el 30 de març de l’acte de 

lliurament dels distintius de qualitat turística a 69 empreses i enti-

tats adherides al Pla de Qualitat Turística en Destinació (SICTED). 

I és que la trobada anual convocada pel Consell Comarcal del Baix 

Empordà va tenir lloc enguany al Parador d’Aiguablava i va re-

conèixer novament la vàlua de tots els serveis i recursos vinculats 

al turisme de Begur, que es consolida com un dels emplaçaments  

de referència i com una destinació de primer ordre per a totes les 

persones que visiten la comarca al llarg de l’any.

Aquest 2022 el Consell Comarcal del Baix Empordà ha renovat 

el distintiu de qualitat turística SICTED a l’Oficina de Turisme de 

Begur; mentre que a nivell local també tornen a disposar del SIC-

TED quatre negocis begurencs: l’Hostal Sa Rascassa, l’agència AVI, 

l’empresa SB Creacions i el Parador de Turisme.



12 13TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA MEDI AMBIENT

Amb la participació de

Cap Sa Sal, Carbó, Casa Juanita, Costa Brava, Diferent, Galena – Mas Comangau,  

Parador d’Aiguablava, Hostal Ses Negres, Hotel Aigua Blava, Taverna Son Molas, Toc al Mar.

DEL 30 D’ABRIL
AL 5 DE JUNY 2022

Ajuntament de Begur · Promoció Econòmica i Turisme · Av. Onze de setembre 5, 17255 Begur (+34 972 62 45 20)
turisme@begur.cat  ·  www.visitbegur.cat  ·  www.begur.cat  ·  #peixderoca  ·  #Beguresautentic
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el Mas d’en pinc acull
diferents propostes

begur aposta per les 
energies renovables

Durant el mes d’abril l’espai Mas d’en Pinc va acollir diferents 

propostes divulgatives i formatives. La primera d’elles va ser una 

acampada d’escoltes i monitors de Catalunya durant la Setmana 

Santa. Posteriorment, el 21 d’abril, es va celebrar una reunió de 

dones empresàries. I finalment, del 25 al 29 d’abril els alumnes de 

tercer del grau de Ciències del Mar de la Universitat de Barcelona 

van realitzar les pràctiques de camp de les assignatures d’Ecologia 

marina i Conservació d’espècies i hàbitats al Mas d’en Pinc.

El passat 22 de febrer el Ple municipal va aprovar una modifi-

cació de l’Ordenança municipal reguladora de l’edificació i entre 

els canvis aplicats a la normativa hi ha aquells que afecten di-

rectament a les instal·lacions de plaques solars per generar aigua 

sanitària i calefacció i plaques fotovoltaiques. 

Segons la nova ordenança aquests elements es disposaran sobre 

coberta plana o terrat de les edificacions principals a les quals 

donin servei, sense restricció d‘ocupació, però sempre amb una 

adequada protecció de vistes pròximes i llunyanes. I se situaran 

per sota de l‘alçada dels ampits permesos en terrats. A més, en el 

cas de cobertes de teula, només s‘admetran plaques que quedin 

integrades a nivell del pla de coberta. Aquests elements tindran 

una ocupació màxima d’un 40% de la planta per a cada vessant 

de teulada en les claus urbanístiques de centre històric i de fins 

el 60% en les altres zones. A part dels elements de captació so-

lar anteriorment referits, sobre les vessants de les teulades no 

s‘admetrà cap altre element d‘instal·lacions voluminós (ma-

quinària, dipòsits, conductes, etc…).

Mentrestant, l’Ajuntament també ofereix a tots els veïns i veï-

nes del municipi que apostin per l’ús d’energies renovables boni-

ficacions en el pagament de l’ICIO (Impost sobre construccions, 

instal·lacions i obres) i de l’IBI (Impost sobre béns immobles).

En el cas de l’IBI, es pot aplicar una bonificació de la taxa del 50% 

durant 3 anys -fins a un màxim de 300€- en aquells immobles 

i edificacions en els quals s’instal·lin sistemes per l’aprofitament 

tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol i/o la instal·lació 

de calderes de pèl·lets, biomassa o energia geotèrmica per auto-

consum. Mentre que en el cas de l’ICIO també s’estableix una bo-

nificació del 50% en el pagament del permís sobre les obres, cons-

truccions i instal·lacions destinades a la incorporació de sistemes 

d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol i/o 

instal·lació de calderes de pèl·lets, biomassa o energia geotèrmica 

d’autoconsum.
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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...

Amb la col·laboració de la Diputació de Girona.

La cultura i la tradició,  grans protagonistes
de la diada de sant jordi

La biblioteca salvador 
raurich acull la presentació  

de diferents llibres

Els llibres, les roses i la cultura van tornar a ser enguany els grans reclams de 

la celebració de la diada de Sant Jordi. L’epicentre de la celebració va ser el 23 

d’abril amb les parades de venda de roses i llibres al carrer. I prèviament, el 21 

d’abril, Begur la Biblioteca Salvador Raurich va acollir la presentació d’“Aigua 

de Son Molas”, el segon llibre del begurenc Rogeli Nieto.

Al llarg de les darreres setmanes s’han celebrat a la 

Biblioteca Salvador Raurich diferents presentacions 

de llibres obertes a tota la ciutadania:

•	 “30 poemes fantàstics i una cançó de Super-

tramp”, el primer llibre del músic i humorista 

gironí Jaume Buixadera, on hi combina poe-

mes amb textos molt personals sobre Begur o la 

‘Fool’s Overture’ del grup anglès.

•	 “Li diran GALileu i EXILIS”, el segon llibre que 

publica Marc Boix, professor de l’Escola Dr. 

Arruga de i Olivar Vell. 

•	 “Santa Inocència!” i “Res no serà igual” de Jordi 

Policarp.

els premis literaris 2022 i el  XII concurs de cartells de la Fira d’Indians
ja tenen guanyadors i guanyadores

El 2 d’abril l’Ajuntament va entregar els guardons als guanyadors 

i finalistes de la 37a edició del Premi Teresa Juvé de Narrativa Curta 

en categoria d’adults (narrativa curta) i infantil (contes de Sant Jordi); 

i del 12è Concurs de cartells de la Fira d’Indians, en un acte celebrat 

al Casino Cultural.

12è concurs de cartells de la XvII Fira d’Indians

Un dels guardons que es van entregar durant l’acte va ser el del 12è 

Concurs de cartells de la Fira d’Indians. Els encarregats d’escollir 

l’obra guanyadora van ser els integrants de l’equip indià i en aquesta 

ocasió el guardó va anar a parar a Sílvia Fernández Masferrer, veïna 

de Tordera, per la seva creació “Paraules viatgeres en el temps” sota 

la temàtica “Mots indians”.

37è premi teresa juvé de Narrativa curta:  categoria d’adults 

(narrativa curta)

Aquest 2022 el jurat del certamen en categoria d’adults -conformat 

per Carlos Fernández, llicenciat en Filosofia, i David Galceran, tècnic 

de Cultura de l’Ajuntament de Begur- va acordar de forma excep-

cional declarar desert el premi. Amb tot, l’organització agraeix a tots 

els autors i autores participants la seva adscripció i col·laboració en 

aquesta convocatòria.

37è premi teresa juvé de Narrativa curta: categoria infantil 

(contes de sant jordi)

Grup A: escolars de 1r de primària

•	 Premi: Mar Vergés (Escola Olivar Vell), per “Salvem l’escull de 

coral”.

•	 Accèssit: Jan Hernández (Escola Dr. Arruga), per “Les roses bri-

llants”.

Grup b: escolars de 2n de primària

•	 Premi: Ciro Cuadrado (Escola Olivar Vell), per “El tauró malalt”.

•	 Accèssit: Martí López (Escola Dr. Arruga), per “Contaminació”.

Grup c: escolars de 3r de primària

•	 Premi: Ona Capella (Escola Dr. Arruga), per “El meu globus”.

•	 Accèssit: Alma Bocanegra (Escola Dr. Arruga), per “Tres estre-

lles”.

Grup d: escolars de 4t de primària

•	 Premi: Theo López (Escola Olivar Vell), per “Les aventures del 

bibliotecari”.

•	 Accèssit: Noa Cuadrado (Escola Olivar Vell), per “Gaturro verd”.

Grup e: escolars de 5è de primària

•	 Premi: Lucía Bocanegra (Escola Dr. Arruga), per “La brúixola 

màgica”.

•	 Accèssit: Àlex Berrocal (Escola Olivar Vell), per “De viatge a 

Canàries”.

Grup F: escolars de 6è de primària

•	 Premi: Èlia Sinués (Escola Olivar Vell), per “Gat de carrer”.

•	 Accèssit: Joel Aymerich (Escola Dr. Arruga), per “Els primers 

Distronautes”.

@AjBegur

www.facebook.com/AjuntamentBegur

SEGUEIX-NOS A LES XARXES
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Festa i xerinola en els carnavals de begur i esclanyà

Del 25 al 27 de febrer Begur va tornar a celebrar el Carnaval de 

la mà de l’Ajuntament, la Llar d’Infants i l’AMPA de Ses Falugues i 

l’AMPA de l’Escola Doctor Arruga. I ho va fer amb propostes com 

la cercavila de la Llar d’Infants Ses Falugues pel centre del poble, 

l’espectacle “L’aventura de somiar” del grup Atrapa Somnis, un ta-

ller de màscares, l’actuació del grup Bufa-Tramuntana, l’espectacle 

“Carnestoltes el Rei dels Pocasoltes”, o un vermut musical de Car-

naval amb DJ Loins.

I el 19 de març va ser el torn d’Esclanyà, que es va sumar a la cele-

bració amb una gran festa al Local Polivalent i amb l’actuació de 

Jordi Tonietti.

Amb la col·laboració de la Diputació de Girona.

begur comptarà a amb un nou projecte cultural per al poble

El passat 3 de febrer la Sala de Plens de l’Ajuntament va acollir una 

reunió entre l’Àrea de Cultura i representants de les entitats i agents 

culturals del municipi. La trobada, convocada pel consistori, tenia com 

a objectiu traslladar al teixit associatiu local el nou projecte cultural 

que l’Ajuntament vol endegar a partir d’aquest 2022 al poble.

Aquest nou projecte cultural té com a objectiu principal potenciar la 

relació i els vincles entre les associacions culturals de la vila i l’Àrea de 

Cultura, i també generar noves sinergies entre les entitats per tal de 

potenciar tots els esdeveniments culturals que s’organitzen anualment 

al municipi.

Aquest nou projecte cultural comptarà amb una imatge gràfica i amb 

una marca cultural pròpies que es donaran a conèixer del 9 al 12 de 

juny durant la nova jornada “A Begur Cultura” que enguany s’estrena 

de la mà de l’Àrea de Cultura. 

Els topònims de lloc sovint ens indiquen algun element caracterís-

tic o fet que va passar en aquell indret. El 2020 el temporal Glòria va 

desenterrar de la sorra les antigues calderes d’un vaixell enfonsat a 

la zona de Punta Espinuda. El vaixell en qüestió era el vapor francès 

George que va embarrancar a tocar Sa Riera la nit del 27 al 28 d’abril 

de 1883 durant un temporal de llevant. En veure’s embarrancat va 

fer senyals d’auxili amb la campana i sirena que van ser escoltats per 

diferents veïns de Sa Riera que sortiren al seu ajut. El reconeixement 

i agraïment a aquests veïns el trobem esmentat a les actes del Ple i a 

la còpia d’una carta enviada pel cònsol general de França a Barcelo-

na en nom del govern francès.  En el vapor hi viatjaven 26 membres 

de tripulació i 11 passatgers i feia la ruta Marsella-Canàries i duia 

unes 1.200 tones de mercaderies en farina, cotó, seda, robes, caixes 

de sucre, espelmes... que van aparèixer escampades per les platges 

de Sa Riera i Pals i van anar essent recollides per veïns del poble i de 

viles de la rodalia. Un any més tard 

des de Marsella van arribar vapors, barcasses i busos per extreure 

el ferro de les restes del naufragi. Coneixent aquestes maniobres de 

recuperació, i que anys més tard es va fer una subhasta de les restes, 

hem de suposar que les calderes es quedessin al lloc del naufragi es 

deuria al pes i volum d’aquestes que va fer que fossin impossibles 

de recuperar. La presència de les calderes quedà en el topònim, però 

marxà de la memòria col·lectiva fins a 2020 tot i que la història de 

l’enfonsament del vaixell sí que ha arribat als nostres dies. Quina 

història es deu amagar darrere el topònim s’esquerda-on-envestí-

es-vapor (en alguns plànols apareix també com s’Embarrancada 

des vapor) ubicat al Cap de Begur? En aquest cas no en tenim cap 

referència a l’Arxiu. 
Arxiu Municipal de Begur

el 14 de maig begur dansarà al compàs de la solretronada

El 14 de maig Begur s’estrenarà com a seu de la SolRetronada, en la que 

serà la seva cinquena edició. Aquest esdeveniment, impulsat per SolRe 

Percussió i l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament, reunirà al municipi una 

trentena de grups de percussió vinguts d’arreu de Catalunya que oferi-

ran a la vila un espectacle sonor únic i original. A més, el grup local de 

batucada Els Bakanards exercirà com a amfitrió de la trobada.

La SolRetronada 2022 tindrà lloc de les 17 a les 23 h i el punt de trobada 

serà el Parc de l’Arbreda. En aquest espai s’hi instal·laran jocs i activitats 

dirigides a tots els grups d’edat. I a partir de les 17 h es durà a terme una 

cercavila pels carrers del centre de Begur.

La nova temporada d’exposicions 
a les escoles velles aposta més que 

mai per l’art de quilòmetre zero

Les mostres del IV Concurs de Fotografia del Club Nàutic Aigua-

blava 2021, “Artesania d’un llop de mar” de Florian Pi i Romaní, 

“Notes disperses” de Patrick Beau Nguyên i l’exposició d’aquarel·les 

en memòria d’Eduard Calafell han donat el tret de sortida al cicle 

anual d’exposicions a les Escoles Velles d’aquest any 2022. 

Enguany l’Ajuntament ha programat a l’equipament diferents pro-

jectes artístics fins al pròxim mes de desembre dirigits a tota la po-

blació i el denominador comú és el quilòmetre zero. I és que des de 

l’Àrea de Cultura s’aposta en aquesta edició per a potenciar més que 

mai els artistes i les entitats locals o vinculades al municipi, amb un 

calendari de mostres on “Begur” és el gran protagonista per a donar 

a conèixer i posar en valor el potencial artístic que hi ha a la vila.

Maria Morera guanya el premi 
Gaudí a millor protagonista 

femenina

La catorzena edició dels Premis Gaudí va tenir un clar accent de 

Begur. I és que l’actriu begurenca Maria Morera va ser una de les 

protagonistes indiscutibles de la gala en aconseguir el prestigiós 

guardó com a millor protagonista femenina per la seva interpre-

tació en la pel·lícula “Libertad”.

Maria Morera va competir per aquest guardó amb tres actrius 

més: Vicky Luengo, per “Chavalas”; Begoña Vargas, per “Las leyes 

de la frontera”; i Marta Nieta, per “Tres”. I el veredicte es va donar a 

conèixer en la gala celebrada el 6 de març a la Sala Oval del Museu 

Nacional d’Art de Catalunya (MNAC). Cal destacar, a més, que la 

pel·lícula protagonitzada per Maria Morera també va ser un dels 

films amb més premis en aquest certamen, un total de quatre: Cris 

Jordana, millor fotografia; Clara Roquet, millor guió; “Libertad”, 

millor pel·lícula en llengua no catalana; i Maria Morera, millor 

protagonista femenina.

Amb la col·laboració de la Diputació de Girona.

sigues curiós

Imatge cedida pel Museu d’Arqueologia de Catalunya. Membre del CASC al 
costat de les calderes del George durant l’actuació de 2020
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Amb la col·laboració de la Diputació de Girona.

torna el Festival de Música de 
begur del 22 de juliol al 14 d’agost!

El Festival de Música de Begur torna aquest 2022 de la mà de 

l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament i ho fa amb el seu format ha-

bitual, després de dos anys especialment complicats a causa de la 

pandèmia de Covid-19 on s’han celebrat els concerts en petit for-

mat i aforaments limitats. 

Així, enguany els vuit concerts del festival tindran lloc entre el 22 

de juliol i el 14 d’agost en diferents escenaris: les Escoles Velles, el 

Mas d’en Pinc, el nucli antic d’Esclanyà i la plaça de la Vila. Les en-

trades ja estan a la venda a través del web www.festivalbegur.cat.

L’Arxiu Municipal incorporarà una 
còpia digitalitzada de més d’un miler
de plaques de vidre realitzades per 

salvador raurich i Lluís pericot

El passat 13 de gener els hereus de Salvador Raurich i de Lluís 

Pericot, els germans Josep Maria, Lluís, Teresa i Montserrat Fu-

llola Pericot (besnéts i nets respectivament), van signar la dona-

ció de dos conjunts de plaques de vidre al Consell Comarcal del 

Baix Empordà.

El fons de Salvador Raurich és un conjunt de 45 plaques de vidre 

datades entre 1906 i 1910. Es tracta fonamentalment d’imatges 

de Begur, algunes de Barcelona i retrats familiars. I el fons de 

Lluís Pericot és un conjunt de 1.014 plaques de vidre datades 

entre 1922 i 1965. Són principalment imatges familiars a Begur 

i l’Estartit, paisatges de diferents indrets on van fer viatges i ex-

cursions (Mallorca, Andorra, Montsant…) i alguna de les excava-

cions al castell de Begur.

Les fotografies van ingressar a l’ACBE el dia 3 de febrer. Ara es 

procedirà a la instal·lació de les plaques en material de conser-

vació, a la seva digitalització i la descripció, per tal de poder po-

sar les imatges al servei dels investigadors i de la ciutadania. Per 

altra part, la part donant ha volgut de forma expressa que els 

arxius municipals de Begur (en ambdós casos) i de Torroella de 

Montgrí per al fons de Lluís Pericot, disposin d’una còpia digita-

litzada dels fons.

MISCEL·LÀNIA

Més de 300 corredors i corredores 
es donen cita a begur per a participar 

en la bacanard trail

el MIcFootball torna a begur

El 10 d’abril Begur va acollir la disputa de la Bacanard Trail, 

una nova prova de trail running impulsada per l’associació Bar 

i Muntanya i que compta amb la col·laboració de l’Ajuntament 

de Begur.

Més de 300 corredors i corredores -en tot un èxit participatiu i 

organitzatiu- van recórrer l’entorn natural privilegiat i únic de 

la vila i de la Costa Brava en una cita esportiva de primer nivell. 

Per a aquesta primera edició l’organització proposava als partici-

pants dos recorreguts circulars diferents, amb sortida i arribada 

al parc de l’Arbreda: cursa de 22 quilòmetres (amb 1.000 metres 

de desnivell positiu) i cursa de 13 quilòmetres (amb 600 metres 

de desnivell positiu). 

A la cursa de 22 quilòmetres hi van prendre part 132 corredors i 

corredores; mentre que a la de 13 quilòmetres van ser 176. 

Després d’una aturada de dos anys a causa de la pandèmia de 

Covid-19 aquest 2022 va tornar el MICFootball (MIC-Mediterra-

nean International Cup) de la mà de l’Agrupació Esportiva MIC 

Football. I ho va fer amb Begur com una de les protagonistes.

I és que el nostre poble va ser novament una de les seus d’aquest 

prestigiós torneig internacional de futbol base que es va celebrar 

durant la Setmana Santa a diverses poblacions de les comarques 

gironines. Un esdeveniment esportiu que enguany va comptar 

amb l’assistència de 300 equips d’uns 30 països i de 6.000 parti-

cipants.

En el cas de Begur els partits del MICFootball 2022 es van dispu-

tar al camp municipal de futbol, que del 13 al 16 d’abril va acollir 

un total de 20 enfrontaments; entre ells, els de la Fundació Es-

portiva Begur.

El 5 i 6 de març es van celebrar a Mallorca els Campionats 

d’Espanya 2021 de Linedance organitzats per la Federación Es-

pañola de Baile Deportivo (FEBD) i una de les grans protagonistes 

del certamen va ser una begurenca: Pietat Ferrer. La balladora 

de Begur va aconseguir ni més ni menys que el títol de campiona 

Newcomer Gold després de quedar com a primera classificada en 

els sis balls en els quals va prendre part.

pietat Ferrer, nova campiona 
d’espanya Newcomer Gold 2021

el club Arquers esclanyà inicia
els arquers en la competició
a través del projecte “únics”

El Club Arquers Esclanyà -juntament amb els clubs de Lleida, 
Cerdanyola i Encamp- ha iniciat el projecte “Únics”, una inicia-
tiva esportiva que té com a objectiu iniciar els arquers federats 
en la competició a través de jornades formatives de  tir amb arc 
i combinades. En aquestes sessions els arquers que hi participen 
aprenen la tècnica, la normativa, com arranjar el material…; i tot 

plegat ho posen en pràctica fent una competició. 
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un 8M lúdic i reivindicatiu a begur i esclanyà

Amb motiu del Dia Internacional de les Dones Begur i Esclanyà 

van acollir més d’una desena de propostes obertes a tota la pobla-

ció per a reclamar la igualtat real entre dones i homes i per a reivin-

dicar els valors del feminisme.

Així, una de les propostes més esperades i destacades va ser la in-

auguració d’un mural per a una cultura inclusiva i feminista que 

Anna Grimal ha pintat al pati de la Biblioteca Salvador Raurich. 

Mentrestant, l’activitat al voltant de la commemoració del 8M 

també es va nodrir amb altres propostes com una sessió de ioga, 

un partit femení de bàsquet popular, sessions de cinema, un taller 

de respiració-meditació-moviment, espectacles, la lectura del ma-

nifest institucional del 8M, tallers a les escoles, la il·luminació del 

Castell de Begur i la Torre d’Esclanyà, o exposicions. 

CULTURA I FESTESMISCEL·LÀNIA

Més de 160 infants i joves 
participen al cros escolar comarcal 

del baix empordà

Més de 70 participants de
6 escoles de bàsquet gaudeixen

de l’esporta begur

La Fundació esportiva begur 
promociona el desenvolupament 

social, tècnic i afectiu dels seus 
jugadors i jugadores

La Fundació Esportiva Begur ha signat un acord de col·laboració 

amb la Penya Barcelonista de Palafrugell i l’equip Baix Empor-

dà Specials amb l’objectiu de participar en el desenvolupament 

social, tècnic i afectiu dels seus jugadors i jugadores. A través 

d’aquest conveni, alguns jugadors i entrenadors de la FEB assis-

teixen i participen mensualment en els entrenaments que l’equip 

Baix Empordà Specials realitza al Camp de Futbol Municipal Jo-

sep Pla de Palafrugell.

La pineda annexa al Camp Municipal de Futbol de Begur va ser 

la seu el passat 29 de gener de la primera jornada del Cros Esco-

lar Comarcal 2021-2022; un circuit atlètic per a infants organit-

zat pel Consell Esportiu del Baix Empordà en col·laboració amb 

l’Ajuntament de Begur i la Fundació Esportiva Begur.

A la jornada hi van prendre part uns 160 infants i joves que van 

competir en les categories juvenil, cadet, infantil, aleví, benjamí, 

prebenjamí i escoleta. Els tres primers classificats masculins i fe-

menins de cada categoria van rebre una medalla; i a tots els par-

ticipants se’ls va entregar un obsequi.

El 27 de març es va celebrar al Pavelló Municipal d’Esports de 

Begur la primera edició de la Trobada Comarcal d’Escoleta de 

Bàsquet, un nou esdeveniment esportiu organitzat pel Consell 

Comarcal del Baix Empordà. A la cita hi van prendre part més 

d’una setantena d’esportistes de sis equips de bàsquet diferents 

provinents de diversos municipis del territori: CE Bisbal Bàs-

quet, CE Palamós, Vedruna Palafrugell, Vedruna Palamós, BC 

Torroella i Fundació Esportiva Begur.

els amants del motor es donen cita al 
vI clàssic sprint baix empordà

El  19 de febrer es va celebrar a Begur el VI Clàssic Sprint Baix 

Empordà, la primera de les quatre proves del calendari de 2022 

de l’Off Road Clàssic. La competició estava organitzada per 

l’Associació Comarcal de Vehicles de l’Empordà (ACVE) i Clàssics 

la Vall del Terri, amb la col·laboració tècnica de l’Ajuntament de 

Begur i de Clàssics Rent Services.

A la prova hi van prendre part part cotxes clàssics i esportius que 

van fer un recorregut de 115 quilòmetres i 11 zones de regularitat 

dividides en dues seccions. Aquests vehicles també van circular 

per dins el terme municipal i es van poder veure abans de la sor-

tida a l’aparcament de la Vinya de l’Artiga.

Alumnes de l’escola doctor Arruga viatgen per europa

Fa quatre cursos l’equip de mestres de l’Escola Doctor Arruga es va 

adherir a un projecte europeu d’intercanvi escolar anomenat Eras-

mus+. Es tracta d’una associació d’unes quantes escoles, instituts o 

universitats de diferents països que comparteixen un mateix objec-

tiu de treball. Per a l’escola Doctor Arruga aquest és el tercer cop que 

participa en un projecte europeu. Els dos anteriors eren sobre les fes-

tes tradicionals (98-2000) i sobre jocs i esports (2010-12). 

En el nostre cas el títol del projecte és “Eat Healthy. Act Responsibly”; 

és a dir, menjar saludable i consum responsable. Hi participen nens i 

nenes de Cicle Superior de sis escoles de països diferents: Panevezys 

(Lituània), Tars (Turquia), Czeladzi  (Polònia), Skopje (Macedònia), 

Târgu Jiu (Romania) i nosaltres. El curs 2019-20 s’havien d’haver fet 

tres viatges des de Begur i el projecte hauria d’haver acabat el curs 

2020-21. Amb l’aparició de la pandèmia del coronavirus només es 

va poder realitzar el primer intercanvi. El mes de novembre 2019 

vam viatjar a Lituània tres mestres i cinc alumnes, que van poder-se 

hostatjar amb famílies locals. S’hi van portar tres treballs realitzats 

entre tots els alumnes de sisè: la presentació del nostre país, el nos-

tre poble i la nostra escola; l’exposició dels llocs del poble on poder 

comprar aliments o consumir-ne; una enquesta a les famílies sobre 

hàbits alimentaris saludables, i l’anàlisi dels resultats d’aquesta en-

questa. El projecte va quedar aturat durant el confinament i el curs 

passat només se’ns va permetre de fer una trobada online a finals de 

curs, en substitució del viatge a Turquia.

Finalment, aquest curs se’ns ha permès reprendre les visites presen-

cials, però la normativa sanitària d’evitar al màxim les interaccions 

ens va portar a no hostatjar els alumnes en famílies locals sinó en 

un hotel amb els seus mestres. Del 22 al 27 de novembre de 2021 

vam viatjar sis alumnes de sisè i tres mestres a Skopje, la capital de 

Macedònia del Nord. Hi vam portar dos anuncis sobre la importàn-

cia de menjar diàriament fruita local i fruits secs, gravats en anglès, 

muntats i protagonitzats per tots els nens i nenes de la classe, i vam 

aprofitar per fer turisme pel país. La ciutat és preciosa, plena de mo-

numents impressionants i, a més, vam anar al congost i les coves de 

Matka, al llac d’Ohrid i al poble de Struga. Vam fer molts amics turcs, 

lituans i polonesos, i vam practicar molt l’anglès. Tant mestres com 

alumnes vam aprendre un munt de coses i ho vam passar la mar de 

bé. Tots ens sentim molt afortunats d’haver obtingut aquesta beca!
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La Fundació Hospital Sant Carles té una llarga història a Begur, i no 
pas fàcil, des dels inicis. Ha sobreviscut 277 anys amb molts entre-

bancs i problemes. La nostra història comença amb el Testament del Dr. 
Francesc Comas i Ros (Begur 1673 – 1745) atorgat el 26 d’abril de 1744, 
en el que disposa que amb part dels seus béns es fundi un hospital per a 
malalts i pobres de Begur, Regencós i Esclanyà.
qui era el dr. Francesc comas i ros?
Francesc Comas i Ros, fill de Francesc Comas i Ros, pescador de Begur 
i de Maria Ros i Mauri, va néixer a Begur el 16 de febrer de 1673. Es va 
casar en primeres núpcies amb Maria Ros i Comas, que va morir el 25 de 
setembre de 1725. Va celebrar unes segones núpcies el 14 d’octubre del 
mateix any amb Jerònima Pi-Torras i Oller, Viuda Deulofeu, que també 
va morir deu anys abans que el Dr. Comas i Ros. No va tenir fills de cap 
dels dos matrimonis.
Comas i Ros era un home ric, gran metge i un home bo. Tres aspectes que 
ressalta el llibre “El sant hospital de Begur” escrit el 1990 per Mn. Josep 
Vaquer i Catà. En el seu testament condona a tots els qui li deuen alguna 
cosa, un terç dels deutes. I mana als seus marmessors que un altre terç 
sigui per a ells, els parents (a qui reparteix algunes de les seves propie-
tats) i amb l’altre terç dels seus béns, resol que es fundi un Hospital per a 
pobres en la seva Casa Nova del carrer de la Rectoria. La seva professió 
li obria les portes de totes les llars begurenques i sabia molt bé la penosa 
situació de moltes famílies.
El director de l’Hospital (en nomena a un seu nebot, Jaume Geli) ha de 
donar comptes dels ingressos i despeses al rector de la parròquia i al re-
gidor Major (alcalde) de Begur. Al cap de nou mesos de testar, el Dr. Fran-
cesc Coma si Ros, mor a Begur, el 2 de gener de 1745, als 72 anys d’edat. 
Patia la malaltia dels corallers, el poagre; nosaltres en diem la gota, tèc-
nicament àcid úric. Va rebre sepultura dins l’església parroquial de Sant 
Pere de Begur.
el testament del dr. comas i ros
“Ordeno i mano que (la tercera part dels meus béns) siguin cedits i aplicats 
per la institució i fundació d’un Hospital per l’acolliment dels pobres de 
nostre Senyor Jesucrist, sans i malalts, mentre seien naturals del dit castell 
de Begur i de sa Batllia que vull sia instituït i fundat per dits manumissors 
com al tenor de la present institueixo; i fundo en la dita Casa Nova situada 
en lo dit castell de Begur i en el carrer de la rectoria, volent que de dits 
meus béns sigui construïda en dita casa una capella decent i a ella aplica-
da tota la roba de seda, or i plata que sigui menester. Elegeixo i nomeno en 
perpetu administrador de dit Hospital al meu nebot Jaume Geli, manu-
missor meu i a sos hereus per línia recta descendent...”.
Els seus nebots, fins al darrer dia de la vida del Dr. Comas i Ros, van in-
tentar convèncer-lo que canviés aquesta part del seu testament. Aquest 
punt (de l’Hospital) els havia atrapat desprevinguts i els havia decebut. El 
testament quedà sense rebre cap retoc. El que quedava era complir la seva 
voluntat. No fou pas així.
Els nebots van intentar rectificar la minuta, però el notari es va adonar de 
la superxeria. Amb tot, van rebaixar en tot el que van poder el patrimoni 
de l’Hospital. Van fer una capella en la casa Adroguera, i el 8 d’octubre de 
1745 Mn. Joan Geli, rector de Calonge, la va beneir. Donava inici l’Hospital 
de pobres dedicat a Sant Carles.
deu anys després
L’Hospital estava sense malalts, i les lliures barceloneses del Dr. Comas i 
Ros s’anaven fonent. Els Geli deien que no hi havia pobres a Begur. Les 
queixes del poble cada dia bramaven més fort. Els regidors de la vila el 
7 de febrer de 1755, deu anys després de la mort del Dr. Comas i Ros, van 
iniciar un plet davant el Tribunal Eclesiàstic del Bisbat de Girona contra 
els executors del testament. La sentència es donà el 4 de desembre de1758 
i va ser desfavorable als executors testamentaris.
Els hereus van fer apel·lació al Tribunal de la Rota, el Tribunal Suprem 
Eclesiàstic, el 3 de març de 1759. Tot quedà de nou empantanegat. 
reial Acord de 1771
Davant una sentència que no va plaure ni a nebots ni a regidors, ni al po-
ble que en patia les conseqüències, i, per calmar el mal ambient que hi 
havia a Begur, l’11 de setembre de 1770 els regidors obriren una causa civil. 
El 3 de juny de 1771 es va donar la sentència. Els Geli deixen la direcció de 
l’Hospital Sant Carles, i n’assumeixen la responsabilitat l’Ajuntament i el 
Rector.

Calgueren molts anys perquè les coses comencessin a normalitzar-se. Al 
capdavall vingué la calma i el sentit comú. L’hospital, amb totes aquestes 
qüestions, quedà dessagnat econòmicament, malalt i sense força ni delit 
per poder complir la seva tasca a favor dels pobres.
L’hospital, a finals de segle XVIII, anava complint la seva missió. Era una 
institució petita, però feia un bon servei a la vila. Amb un nou administra-
dor, molt eficient, es va enrajolar l’hospital i es van fer més millores.
El segle XIX
A principis de segle, Begur va patir fortament “la guerra de la Independèn-
cia”. En les guerres tot queda espatllat, i les mateixes institucions a vegades 
queden aturades. Molts diners i objectes de valor passaren a mans fran-
ceses. A mitjan setembre de 1810 el General Doyle fa destruir el castell 
de Begur. Després del desmanegament d’aquella guerra, l’Hospital de Sant 
Carles li va costar molt de tornar-se a endegar. 
Amb tot, el 1830 es compren per part de l’Hospital, nous terrenys per fer-
ne l’ampliació. El 1834 es redacta el primer reglament intern de l’hospital, 
i en l’article primer es detalla que “per entrar al referit hospital serà ne-
cessari que: 1, lo subjecte sia malalt, amb baixa del metge; 2, que sia pobre, 
amb certificació del regidor.”. El 1835, amb la desamortització de Mendiza-
bal, s’aboleixen molts censos de l’Església.
En aquests temps que molts begurencs van anar a Amèrica, fugint de la 
pobresa del poble, alguns, en fer-se rics, van tenir consciència per ajudar 
als conciutadans amb aportacions a l’hospital. Entre els que coneixem hi 
ha en Pere Deulofeu (resident a Nova Orleans, USA), que va llegar 3000 
pesos forts.
un pas endavant
El 1870, una comunitat de Religioses Carmelites Descalces es fan càrrec de 
l’atenció de l’hospital. Hi estan seixanta-sis anys, fins que la Guerra Civil 
les obliga a marxar. L’hospital havia crescut, i hi havia lloc per a tots els 
malalts. És en aquest temps que s’engrandeix l’hospital amb la compra de 
la Casa Vella del Dr. Comas i Ros, fins a completar els 731 mt2 de superfície 
útil. La presència d’aquelles religioses al costat dels llits dels malalts repre-
sentà una notable millora per l’hospital.
Una nova deixa de Joan Forgas i Bayó, de Begur i resident a Caldes 
d’Estrac, enriqueix les arques de l’hospital amb 30.000,- pessetes, en el seu 
testament de 1885, i permet fer més obres de manteniment.  El 1913 arriba 
l’electricitat a l’hospital.
un pas endarrere
La fàbrica de taps de suro Forgas es va incendiar el 1919, i va deixar molta 
gent sense feina. Molta gent de la vila agafà els camins de la diàspora i anà 
a buscar el pa a altres indrets.
Arribà la guerra civil (1936 – 39) i, entre molts altres mals, s’emportà les 
monges de l’hospital. Aquell conflicte bèl·lic va deixar esclafat el nostre 
hospital, que va començar una lenta agonia, que a poc a poc va fer desa-
parèixer per sempre aquella casa com a establiment hospitalari.
Acabada la guerra, es fa una neteja profunda dels locals (agost 1939); 
és el 1940 que es fan obres de paleta i fusteria. El primer malalt torna a 
l’hospital el maig de 1941. La persona que cal ressaltar en aquest moment, 
i fins a l’any 1949 és Na Concepció Pi i Prats, la “Tató”. Aquí, el 1949 s’acaba 
el servei com hospital.
Altres usos de l’Hospital
El setembre del 1949, el rector Mn. Eduard Busquets de Porcioles, agafa di-
rectament l’administració. En moments delicats sap trobar diners de sota 
les pedres per mantenir les pedres, i... l’atenció als malalts.
Uns anys més tard, l’edifici de l’Hospital va servir per allotjar, en un pri-
mer moment, a les famílies que immigraven del sud d’Espanya a treballar 
a les obres de construcció de l’hotel de Cap sa Sal i el Parador d’Aiguablava.
A finals dels anys seixanta la Junta del Patronat va intentar redactar uns 
nous estatuts per la Casa, però no va ser possible. 
Nous estatuts
Les dificultats van seguir fins que el 1985, sota la tutela de la Generalitat 
de Catalunya, es van aprovar els actuals Estatuts: art.1: “Es constitueix a 
la població de Begur (Girona) el Patronat de l’Hospital Sant Carles com a 
fundació privada (subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya). ... 
Art. 2: Seran fins d’aquest Patronat, atendre, en la mesura de les seves pos-
sibilitats, els pobres i humils d’aquesta població que el patronat consideri 
necessitats d’ajut,...”.
La Junta del Patronat quedà constituïda pel Batlle de Begur, com a presi-

Fundació Hospital sant carles Mossèn Josep Taberner
dent, i el rector, com a administrador. Hi ha quatre vocals que són elegits 
per parts iguals pel batlle i el rector. L’antic hospital va esdevenir un bloc 
d’habitatges de lloguer, amb els baixos del carrer Concepció Pi “Tató” com 
a botigues, que alimentaven l’economia del Patronat..
Actualment
El Patronat de Sant Carles, administra tan bé com sap, la gestió de sis ha-
bitatges a l’edifici de l’hospital, i una casa al C/ Dalmai Bernat, amb vo-
luntat de ser habitatges socials al servei de persones necessitades de la 
vila. En aquests darrers mesos s’han adjudicat tres habitatges, dels set 
que té l’Hospital, a partir d’una oferta tutelada per serveis Socials de 
l’Ajuntament. I, també, administra dues botigues al carrer de Concepció 
Pi “Tató”.
Amb els canvis d’usuaris que hi ha hagut aquests darrers mesos, i amb la 
renovació dels contractes de les dues botigues, hem aconseguit augmen-
tar els ingressos per poder mantenir l’edifici amb les millors condicions 
possibles, i plantejar-nos nous objectius.

Noves finalitats
Els qui van redactar els Estatuts actuals van ampliar les possibles finali-
tats dels béns del Patronat: “Una vegada satisfetes aquestes necessitats, si 
la Fundació disposés de més fons, el Patronat podria acordar destinar-los 
a atendre altres finalitats de la Vila que, no essent estrictament benèfi-
ques, s’ajustin a l’esperit cristià inspirat pel Dr. Comas i Ros i que, a criteri 
inapel·lable del Patronat, mereixessin ser tingudes en consideració, com ac-
tivitats culturals, educatives, socials i formatives, àdhuc d’esbarjo i esportives”.
Amb aquest esperit ampli, el Patronat, des de fa dos anys, concedeix unes be-
ques per a joves de Begur i Esclanyà, que vulguin fer estudis superiors o uni-
versitaris. En aquests dos cursos s’han beneficiat cinc joves. Esperem seguir 
amb aquesta proposta per beneficiar-ne molts més.
L’obra que un jorn de 1744 va somniar el Dr. Francesc Comas i Ros, un home 
ric, un gran metge i un home bo, continua. No de la mateixa forma, ben cert. 
Però una cosa és veritat: l’esperit del fundador no s’ha estroncat. La seva obra 
no ha mort. El fet d’haver-la pogut adaptar a temps creiem que li pot augurar 
una llarga vida.

He llegit detingudament l’escrit de l’últim Pedrís Llarg del descen-
dent begurenc Ramon Moreno,  catedràtic de la Universitat de 

Girona, que suposa que la culpa de l’ensorrament de la cala de Sa Rie-
ra és degut, en part, a les obres que s’han fet al Port de l’Estartit. També 
sembla ser que coincideix amb Josep Pascual, reconegut meteoròleg de 
l’Estartit, i algun altre catedràtic expert en la matèria. Què hauria passat 
si l’any 1944 l’Ajuntament hagués pogut inaugurar el Port Esportiu a la 
platja des Racó? A més de ser una nova font d’ingressos pel poble, podria 
ser també que s’hagués aturat l’ensorrament de Sa Riera?
Vaig passar tota la meva infantesa i part de la meva joventut a la cala 
de Sa Riera. També els anys de la guerra civil. Com molta gent gran sap, 
la meva família hi regentàvem un bar de pescadors. Primerament, ju-
gant amb els fills dels mariners i també amb els nois dels estiuejants que 
aquells anys podien permetre’s el luxe d’estiuejar, tots descendents de 
famílies begurenques. Evidentment, al fer-me gran, ajudant a portar els 
negocis familiars. Només hi havia dos xalets de les famílies Pella. Fins 
acabada la guerra el rei no va edificar el seu sobre la platja dels homes, 
avui en diuen cala del Rei. No em refereixo al rei emèrit, sinó al rei de 
Regencós, Bonet de cognom. A més de les botigues de pescadors, hi havia 
les altres cases senzilles de l’època: Els Bellas, Paradell, Mosca, Ferrer-
Ferriol, Duran, Prats, Santlley, Alzamora, Espinàs, Carreras, Estivill, 
Bacquelaine, Geli- Guasch, un sastre de Barcelona de nom Pere Piqué 
i alguna més que no recordo. Avui, malauradament, tots traspassats, 
però continuen venint alguns dels seus hereters. A sa platja només hi 
havia les barques de pesca, alguna petita xalana, dos patins i les xarxes 
al sol. Unes barraquetes fetes amb estaques i branques de pi que servien 
d’ombrel·les. Les criades del xalet Pella cridaven a dinar als que estaven 
banyant-se a sa platja amb un corn marí i altres amb xiulets.
Vaig tenir ocasió de conèixer i conviure tots aquells estius amb famílies 
sarrierenques. Els dies que els pescadors no podien sortir a la mar pel 
mal temps, es refugiaven al Bar a explicar acudits i cantar havaneres. 
L’avi més vell, Florian, tenia una gràcia especial en contar acudits verds.  
Quan va retornar de Mèxic, l’Enric Vidal (Mando), cantava cançons d’en 
Jorge Negrete i en Manel, fill de l’Amparo Estivill que havia estudiat cant 
al Liceu de Barcelona,  operetes.
Quan celebraven alguna festa especial, sants o aniversaris, uns joves 
pujaven a peu a comprar pastissos a la confiteria La Palma fent un gran 
tiberi. Com que no hi havia electricitat, ens enllumenàvem amb aparells 
de petromax, de benzina i de carbur. Ballaven al so d’un gramòfon i d’un 
piano de manubri que cada estiu llogàvem a Caldes de Malavella. També 
teníem una nevera amb barres de gel.  Compràvem els gelats a una su-
cursal de la Frigo que en aquells anys conservaven a una nau abans de 
la rotonda de Torroella de Montgrí, avui enderrocada. Aquells anys de 
tanta tranquil·litat, pescadors i estiuejants, era tota una família.

Tots els pescadors em convidaven a anar a les pesques de sardinals a ca-
lar armellades i nanses, a pescar volantí i últimament a sa teranyina. 
D’amagat dels carrabiners de tant en tant tiraven cartutxos de dinamita 
a L’illa Roja i as Rec d’en Gara. Mariners i estiuejants feien un profitós 
àpat de peix exquisit. Aquells llops de Mar sempre estaven alerta i amb 
un ull obert per si entrava un temporal o una tempesta. 
 Jo encara recordo totes ses roques bastaixades com Sa punta des Mut,  
La Creu, els Ulls de Llop, es Pa de Pessic, Ses calces d’en Mussenya, L’illa 
de Mal entrar i moltes d’altres. 
Durant la guerra, algunes famílies de pescadors de pobles veïns com el 
Canari de Sant Feliu de Guíxols, els Farró de l’Estartit, els Ciriaco, en Fe-
lip i la Maria de Palamós  i algun altre, vingueren a refugiar-se a Sa Riera 
fugint dels bombardejos del creuer Canàries. Tots van ser molt ben aco-
llits pels  pescadors sarrierencs.  Durant aquesta estada, un fill Ciriaco 
va néixer a Begur. Evidentment, a l’acabar la guerra retornaren als seus 
pobles d’origen menys els Farró que es quedaren amb nosaltres. S’ha de 
fer constar que el fill Ciriaco nascut  a Begur, al cap d’uns anys, la seva 
esposa va ser Alcaldesa de Palamós.
Als pocs mesos d’acabar la guerra, van arribar a Sa Riera una parella 
d’enamorats molt simpàtics que no volien ser descoberts buscant un lloc 
amagat i tranquil. Ell es deia Raúl i es comentava  que tenia un càrrec 
important  a la fàbrica Rocalla de Barcelona. A  la seva amant,  guapíssi-
ma,  l’anomenava Mari.  Menjaven al nostre Bar i dormien a sa botiga de 
l’Amador de Can Nan. Van passar uns dies gaudint d’un plaer sensual en 
aquella cala solitària. Vestien elegantíssims i anaven tan perfumats  que 
per tot arreu on passaven deixaven un rastre molt agradable que ningú 
havia flairat mai. Quan van anar-se’n, tothom trobava a faltar aquella 
flaira de la Mari i en Raúl, ja que només estaven acostumats a olorar la 
salabror del mar.
Hem de recordar que abans, a totes les platges s’hi anava a peu per 
aquells mals camins i dreceres.   Els últims i difícils anys de la postguerra 
que no hi havia cotxes particulars, els autos de can Mariano van inau-
gurar la famosa Rubia que va traginar tones de carn humana a totes ses 
nostres cales per aquelles carreteres intransitables. Amb aquest servei, 
es va pal·liar una mica la situació pels banyistes.
Avui, i degut als pocs pàrkings que hi ha a la cala, molts banyistes pre-
fereixen anar a Sa Platja d’es Racó que sempre hi ha lloc i més espai. Per 
acabar-ho d’adobar, aquests especuladors del sòl que no sé com mal qua-
lificar-los, han destrossat aquelles pinedes tan frondoses a l’entrada de la 
cala al costat del càmping El Maset. SA RIERA, SA PLATJA MÉS A PROP 
I POPULAR DELS BEGURENCS, QUI T’HA VIST I QUI ET VEU? 
Per cert, el passat dia de Sant Jordi es va posar a la venda L’ÚLTIM meu 
llibre. S’ha de fer constar que la recaptació serà destinada a la propera 
edició de La Marató de TV3.

Marià Frigolasa sorra de sa riera

L’ALTAVEU
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Lluis esteva cruañas: Mestre Nacional de begur, 
1934 – 1950

Fill de Sant Feliu de Guíxols (1906-1994), va cursar oposicions al Ma-
gisteri Nacional l’any 1928, exercint la carrera a partir del 8 de febrer 

de 1931 a Moreira, província de Lugo.  
El 2 d’octubre de 1934 pren possessió de l’Escola Nacional de Begur. La 
població disposava també d’una escola privada per a nois, subvenciona-
da per la fundació “Pi i Ralló”; a l’Escola Nacional hi estaven adscrits gran 
part dels alumnes begurencs. Amb aquest principi procurà començar el 
curs, reclamant a l’Ajuntament la falta de necessitats de l’escola. Una 
d’elles era respecte a les parets de les aules, mancades d’haver estat 
encalcinades durant molt temps. L’alcalde, davant aquesta queixa, per 
eludir respostes va exclamar “ja faré que el pintor s’ho miri” i totes les 
peticions eren contestades de forma similar, sense actuació positiva.
Respecte a l’ambient hivernal, va organitzar fer una captació de combus-
tible (pinyes) per mantenir la temperatura normal de l’estufa. Es tracta-
va de fer una sortida al paratge de ”Ses basses” per aprofitar que en un 
dia de forta tramuntana tinguéssim una gran quantitat de pinyes cai-
gudes per la força del vent. El mestre va deduir que aprofitant una lliçó 
practicada a l’exterior, el mateix alumnat podia proveir-se de la quanti-
tat necessària de combustible per mantenir l’estufa durant tot l’hivern.  
Aquesta va ser la solució per resoldre la greu qüestió, sense fatigar a 
l’alcalde; a partir d’aquí els problemes varen resoldre’s per l’enginy del 
mestre, advertint que l’assistència escolar  va augmentar vers la con-
fiança adquirida pels familiars dels alumnes. 
El Sr. Lluis –el nostre mestre- era un professional nat, format baix la po-
lítica de la Mancomunitat de Catalunya, institució que es responsabilit-
zava de la docència a Catalunya. Procurava amb el seu interès seguir 
l’ensenyament dictat, posant per la seva part tot el sacrifici necessari, 
a canvi que l’alumne aportés l’esforç recíproc. Recordem la norma que 
aquesta associació va plantejar, a raó que formés la base imprescindi-
ble de la política docent dins Catalunya: “que no hi hagi un sol ajunta-

ment de Catalunya que deixi de tenir, a part dels serveis de policia, la 
seva escola, i la seva biblioteca”. Aquesta profecia es va practicar amb 
la major acceptació, ja que la població procurà que tothom l’admetés a 
plena satisfacció. De la seva política d’ensenyament, va crear un con-
tagi a l’alumnat, capaç d’augmentar diferents accions de història local, 
adquirint com a conferenciant a l’historiador i autor de la “Història de 
Begur”, Salvador Raurich; el dibuix era lliure, igual que la lectura de les 
obres de la biblioteca.   
A  la vinguda de la guerra civil vàrem perdre l’escola i també al nostre 
mestre, passant un llarg temps. El retorn a l’activitat docent fou difícil, 
donant els seus fruits a partir de l’afecte del mestre, seguida del dels 
alumnes. El resultat aviat va donar els seus fruits, aconseguint l’escola 
de Begur el primer premi per a escoles unitàries amb l’exposició de tre-
balls escolars a Girona durant la Setmana Pedagògica, (octubre de 1943); 
va ser persona incansable tota la seva vida. L’any 1994, en ocasió de la 
seva mort, l’alcalde actual del moment, va dedicar-li a la seva memòria 
una plaça pública. Per subtilesa va permetre que els seus alumnes selec-
cionessin la més adient al seu record. Aquesta plaça reuneix qualitats 
apreciables, estant ubicada a la part central de la població, completa-
ment oberta, i posseeix unes dimensions per utilitzar-la dins ocasions 
molt especials. S’utilitza com auditori; a l’hivern aprofitant el resés, si pot 
parar el sol.
Després de gaudir molts anys de la seva cultura, la població va atorgar-li 
el nomenament de “fill adoptiu”, premiant-lo pels seus mèrits docents. 
Coincidint amb aquest acte, el poble de Begur per mitjà de l’Ajuntament 
va dedicar-li aquesta plaça.  Aquesta plaça està ubicada a la part cen-
tral de la població, completament oberta i posseeix unes dimensions per 
utilitzar-la dins ocasions molt especials.    
Begur el recorda i el valora per l’obra que ens ha deixat com a testament.   

Ponç Feliu

Unes recordances de Begur de fa uns quants anys, les comento en 
aquest escrit. És un període entorn de les primeries del segle XX. I 

són aquestes recordances que em porten a escriure unes pinzellades de 
vivències begurenques d’aquell temps.
Començo pel context geogràfic del tema. “Es golfet” era l’espai de mar 
que podríem situar entre la “Meda” i el “Cap de Begur”. Era un mar on el 
peix blau (sardines, anxoves, verats...) hi tenia el seu indret de privilegi. 
Els detritus orgànics que duia el Ter i, en menys intensitat el Daró, pro-
vocaven l’abundància d’aquests peixos.
Les barques de teranyina aprofitaven que el mar els fos favorable per 
anar-hi a pescar. Aquestes barques eren una parella molt ben identi-
ficada. La barca grossa portava les xarxes on havien de fer la feina els 
mariners. L’altra, la més petita, era la barca del llum, la dels famosos 
“petromax”. Eren llums de gran dimensió i claror. Podríem apuntar que 
els mariners de la barca grossa eren al voltant de la mitja dotzena. Més 
aviat, més. Eren homes de Begur que baixaven, sobretot, a Sa Riera a en-
rolar-se. El patró anava a la barca petita. Sempre, ja dins del mar, atents 
als senyals inconfusibles que delataven la presència del peix. Cal dir que 
l’abundància d’aquest peix blau era una realitat molt preuada.
La captura del peix era una tàctica molt ben apresa. Les ordres del patró, 
per descomptat, eren les que marcaven la pauta d’una rutina adquirida 
amb la pràctica. Cal dir que les tranyines tenien una grandària notable. 
Tan llargues, un centenar de metres, com amples (uns tres metres, si no 
vaig errat). Les peces eren de cotó. Les dones dels pescadors eren les en-
carregades de cosir els estrips produïts. En llenguatge popular, “remen-
dar-les”. 

En ser les peces de cotó, s’havien d’assecar. La platja era el lloc adient. No 
cal dir que els dies feiners ningú de Begur baixava a parar el sol. Els jornals 
dels homes, quan en tenien, imposaven la seva llei. Les dones tenien en 
exclusiva la feina de les cases. Elles parien els seus fills al seu domicili. Hi 
havia una “llevadora” al poble que ajudava en aquells parts. El metge del 
poble hi assistia quan la llevadora ho considerava imprescindible.
I un record íntim. El meu pare feia de músic. Un dia que tocava al Centre, 
el trompeta de l’orquestra, aquesta crec que es deia La Principal de Begur, 
féu un “tararí”. Silenci a la sala. Un dels músics amb veu solemne diu: “la 
Lola Ventós ha tingut un petit”. La cridòria amb els seus vives fou ensordi-
dora. Aquell petit era jo. I el pare més que content.
Anem, de nou, a la pesca. A l’àmbit de Sa Riera hi havia uns pescadors ben 
definits. Els Florian (Pepet i Xico) i en Lill. No cal dir que només cobraven 
quan agafaven peix. Era un preu fet sobre el qual s’havia cobrat en la seva 
venda. Una part per cada mariner i el doble per al patró.
Quan es produïa una agafada, posem pel cas, de sardines, les campanes de 
l’església “tocaven a peix”. Les dones corrien a plaça a comprar-les. La gana 
era un estímul que era del tot condicionant per a la seva venda. Es venia 
tot i més ni hagués!
A la placeta de la capella de Sant Ramon sempre hi havia algun home que 
mirava els llums de les barques. Un que no hi faltava mai era en Pepet 
Bosc, el meu oncle. 
Avui, Sa Riera és platja d’estiuejants. A l’estiu, la platja s’emplena de gent. 
Grups d’amics s’hi troben per “fer petar la xerrada”. Platges: la de les dones, 
la dels homes i Sa Pirolta. Avui, una sola i gran platja. I moltes persones 
d’origen ben diferent.

es Golfet  Joan Pi Ventós

Estic escrivint aquestes ratlles a inicis de març, just quan el món sencer i les 
xarxes socials estan revolucionades, plenes a vessar d’enuig. Tal és el ma-

lestar que tots sentim en aquest dolorós moment. L’atac de Rússia a Ucraïna 
ha desfermat una merescuda indignació generalitzada arreu, el que ha pro-
piciat l’enviament de missatges de repulsa amb un rotund “No a la guerra”. 
Un dels que vaig rebre, foto d’uns soldats en temps de guerra, incloïa al peu 
una sentència d’en Erich Hartmann, fotògraf nord-americà especialitzat en 
periodisme fotogràfic, traspassat el febrer de 1999, que deia, “La guerra és un 
lloc on joves que no es coneixen i no s’odien, es maten entre ells, per la decisió 
de vells que es coneixen i s’odien, però que no es maten”. El vaig rebre fa uns 
dies, just a l’inici d’aquesta maleïda guerra, però penso que la sentència no és 
sols vàlida per aquesta nova guerra que s’està lliurant ara, sinó per qualsevol 
de les guerres que s’han propiciat i per dissort se seguiran propiciant. 
Moltes han estat les ocasions en què aquest pensament se m’ha acudit, en 
moments en què t’adones com els dirigents dels països involucrats en una 
confrontació bèl·lica i per la seva incapacitat de gestionar el problema des 
d’una posició transigent, declaren una guerra sense sentit en la qual és el po-
ble qui ha d’assumir les conseqüències, bé perdent familiars i amics tant al 
front com a peu de carrer, veient derruïdes tantes llars, així com també el 
patrimoni del poble, infraestructures, edificis, serveis... fruit de la destrucció 
massiva que s’ocasiona. Mentrestant, hi ha algú al rere fregant-se les mans i 
pensant quin serà el negoci que representarà la venda d’armament i la futura 
reconstrucció del lloc. 
Mai saps el perquè realment es pren una decisió tan dràstica com és la 
d’encetar una guerra i sols veus el que et deixen veure, i en aquest cas, pel 

seu ressò i transcendència a nivell mundial, degudament informats pels mi-
tjans de comunicació. Però, què és el que hi ha al cap del dirigent invasor i 
al de l’envaït? Són tot estratègies geopolítiques, o per mostrar força i poder, 
d’afany de riquesa... o fruit de la por a perdre estatus potser? No tinc conei-
xements suficients per donar una resposta, però el que si que penso és que 
tots els dirigents involucrats en desfermar aquesta guerra han de ser curts 
d’intel·ligència i més de sentiments, si no han estat capaços de trobar solu-
cions al voltant d’una taula. O potser no interessa trobar-les per motius que 
no surten a la llum. Mentrestant, els alts comandaments militars carregats 
de medalles, des dels seus apartats llocs de treball, es dediquen a dictar qui-
nes han de ser les estratègies per conquerir la victòria, organitzant la lluita al 
front. Deia en Martin Luther King que “hem après a volar com els ocells, a ne-
dar com els peixos, però no hem aprés el senzill art de viure com a germans”. 
Donava la sensació que en aquesta era de les noves tecnologies les guerres 
havien de ser d’altre mena, d’altre caràcter, no una guerra convencional de 
lluita armada, sinó tecnològicament sofisticada, on imperés la intel·ligència... 
però es torna a veure que no és així. De nou es fa camí de la destrucció per 
la destrucció. I malauradament sempre cauen persones innocents, famílies 
destrossades que ho perden tot, pobles, ciutats, països en ruïnes... la veritat, 
fa plorar. El Sant Pare Francesc ens deia el proppassat 18 de febrer, que “la 
humanitat que s’enorgulleix dels seus avenços en la ciència, en el pensament, 
en tantes coses belles, va cap enrere quan es tracta de teixir la pau. És campio-
na per fer la guerra. És una vergonya per tothom!” Realment és de debò per 
avergonyir-nos tots plegats. 

A propòsit de la guerra a ucraïna Pere Rodriguez
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Il·lusionats de nou!

estem il·lusionats! Molts mesos pendents dels indicatius 
de la pandèmia, dies pensant que el final era massa 
llunyà o potser no arribaria mai, però finalment tot 

s’acaba, o almenys això sembla. La nova normalitat sembla 
quedar enrere guanyant la normalitat de sempre l’espai que 
li correspon.
Il·lusionats amb nous projectes per al poble, cal dir que ens 
ho mereixem després de tot el que ens ha tocat viure, i amb 
tot el que ens ha tocat conviure tants i tants mesos. sabem 
que alguns d’aquests no estan ben vistos per membres de 
l’oposició -no cal dir noms, no cal-, però estem segurs que no 
els veuen bé pel simple fet que no han estat ells ni qui els 
han impulsat ni qui els portarà a terme. ja se sap, sovint, 
malauradament, les estratègies polítiques es posen per da-
munt dels interessos dels veïns i veïnes de begur i esclan-
yà. 
projectes dels quals fa molts anys se’n parlava com el de la 
Font de baix i, aquest cop sí, l’encarem amb dates i detalls 
concrets. d’una vegada per totes es començarà l’edificació 
que ens portarà un nou centre dispensari i ambulatori, una 
nova seu de serveis socials, noves dependències policials i 
per al cos de voluntaris de protecció civil del poble. Nous 

projectes lúdics i esportius com una pump-track, un circuit 
d’asfalt modelat artesanalment, amb revolts, pendents, pu-
jades, canvis de rasant i viratges per practicar-ho amb ska-
te, patinets i scooters, patins, bicicletes, bMX i d’altres per a 
petits i no tan petits! I nous projectes culturals que ja s’estan 
cuinant i que en els darrers mesos veuran la llum. 
Ara toca il·lusionar-nos amb aquestes novetats. Ens hem 
passat pràcticament tres anys esmenant i arreglant coses 
passades i presents i hem fet tot els esforços per fer que be-
gur i esclanyà sigui un poble pensat per a la gent, amb en-
certs i errades, però prenent nota sempre de com millorar i 
si cal corregir actuacions que sobre el paper, ens deien una 
cosa, però que sobre el terreny, el resultat no ha estat el desi-
tjat. segur que encara tenim feina a fer, i molta, però hem 
de pensar també a fer coses noves, prendre el pols i fomen-
tar la il·lusió, amb nous equipaments, nous espais culturals 
i noves formes de lleure que ben segur faran que begur i 
esclanyà siguin nuclis més vius que mai.
ens ho mereixem! ens toca gaudir de les coses que hem i 
anem arreglant, esmenant, millorant... però creiem que tam-
bé ens toca gaudir dels nous projectes que es duran a terme 
els propers mesos. Felicitem-nos!

pacte de govern econòmic

Al començament del mandat dèiem que el pacte de 
govern a l’Ajuntament de begur i esclanyà era fruit 
de la venjança, de la rancúnia. No calia parlar de pro-

grames, de veure els desitjos polítics i socials del poble. un 
poble que va votar amb els resultats que tots sabeu. victòria 
a les urnes de junts per begur i esclanyà – erc. 
però els odis personals i l’interès econòmic van passar per da-
vant de les voluntats populars. parlem de l’interès econòmic, 
perquè si hi havia algun dubte que el pacte també era sobre 
sous a alguns regidors, en el ple del mes d’abril es va confir-
mar. en aquest plenari es va produir el cessament del primer 
tinent d’alcalde per part de l’alcaldessa i el nomenament de 
la seva substituta, la tercera en la llista electoral del grup de 
Tots per Begur. La jugada política del binomi Carreras-Selva 
és bona.
s’ha de tenir en compte que el paper del primer tinent 
d’alcalde pren molta rellevància a causa de les nombroses 
absències de la sra. selva per raó del seu nou càrrec com a 

diputada. el substitut com a alcalde accidental era el sr. pi-
bernat. però això no convenia al binomi, ja que podia agafar 
certa rellevància. de tots és sabut de la poca química existent 
entre ells i el grup de tots per begur. diferències que ara es 
manifesten. diuen que el problema és que la nova regidora 
no podia cobrar si no es feia aquest relleu. Nosaltres pensem 
que és un problema de voluntats polítiques. La voluntat no 
és trobar una solució. La voluntat és arraconar al grup de 
tots i al seu cap. 
I com és que això és acceptat per tots per begur? La resposta 
és molt clara i fàcil. A final de mes seguiran cobrant la paga 
pactada. una humiliació ben pagada és, sens dubte, més fà-
cil de pair. els propers dies el binomi parlarà que nosaltres ja 
hem entrat en campanya electoral. Les campanyes comen-
cen per tots el dia després d’haver acabat la darrera, i l’actual 
“equip” de govern és un bon exemple on la propaganda i pu-
blicitat van per davant dels projectes i les activitats.
us desitgem que gaudiu de la primavera amb molta salut!

estem vencent a la pandèmia

Agraïment necessari!

estem contents de poder començar l’article dient 
adéu a les mascaretes, a les distàncies de seguretat 
i als aforaments limitats. La lluita contra la Covid-19 

està donant el seu fruit. Ha estat un camí llarg i difícil on 
tothom hi ha posat el seu granet de sorra, des dels infants 
als adults. és un exemple més que la unió d’esforços de la 
ciutadania pot arribar lluny. Al llarg d’aquest primer tri-
mestre, s’han pogut fer activitats on es començava a per-
cebre la fi d’aquesta nova normalitat i la recuperació tan 
esperada de la normalitat prepandèmia.
enguany s’ha continuat reivindicant i sensibilitzant la 
igualtat i els drets de les dones en els actes de celebració 
del dia Internacional de les dones. es va inaugurar un 
mural inclusiu i feminista al pati de la biblioteca i es van 
fer un seguit d’activitats per a tots els públics.
dins del marc educació 360 s’ha iniciat un curs de forma-
ció pels docents dels tres centres educatius per conèixer 
l’entorn natural, social i cultural del municipi i poder-ho 
treballar amb l’alumnat.
La cultura també hi té un lloc destacat a la festivitat de 

sant jordi, presentacions de llibres de proximitat a la bi-
blioteca i el concurs de narrativa curta teresa juvé, on 
infants i adults presenten les seves obres, són, com cada 
any, l’essència literària del mes d’abril. el nostre arxiu ha 
estat protagonista de la secció Arxiruta del butlletí de 
l’Associació d’arxivers de catalunya.
s’està treballant en fer visible la torre del Mas d’en pinc. 
ja disposem de l’autorització del departament de cultura 
de la Generalitat i iniciarem les obres. obrir aquest espai 
és important per apropar a la ciutadania al llegat de car-
men Amaya i al patrimoni del nostre municipi. es conti-
nua treballant amb els equipaments de la Font de baix i 
amb l’aprovació de forma inicial del projecte bàsic del pla 
d’aquest sector s’ha fet un pas més. també s’ha aprovat 
el plec de clàusules Administratives particulars i el plec 
de prescripcions tècniques que ha de regir la contractació 
dels serveis per a la redacció de l’Avanç del pouM.
Ara ens toca encarar l’estiu amb el major dels optimismes 
i amb l’esperança que la Covid-19 ens deixi gaudir d’un Be-
gur i esclanyà més vius que mai.

q uan arriba el mes de maig els carrers del poble re-
cuperen la seva activitat amb l’arribada dels pri-
mers turistes i visitants. després d’una setmana 

santa tardana on ens ha acompanyat el bon temps i on 
hem tingut pràcticament una plena ocupació turística, 
els indicadors apunten que la temporada d’estiu que ens 
espera serà bona.
sembla que deixar enrere les incerteses sobre la pandè-
mia que ens han acompanyat aquests dos últims anys ha 
animat a la gent a reservar i a programar amb més temps 
les seves vacances. I si un poble és demandat i preuat per 
passar-hi el temps d’estiu, aquest és el nostre. Begur és un 
pol d’atracció de gent de tot tipus que ve de tots els racons 
del planeta a visitar-nos i a gaudir dels nostres parat-
ges, cales, camins, mar i serveis de primera qualitat tant 
d’allotjament com de restauració. ja són molts els anys que 
fa que turisme i begur van de la mà, però amb harmonia. 
I el mèrit de tots aquests anys passats és no haver perdut 
l’essència, evitant derivar cap a un turisme de masses i de 
low-cost. Begur ha sabut preservar la seva marca turística 

i aquesta segueix posicionada com a referent de turisme 
de qualitat arreu del món. I ara més que mai, aquest poble 
i aquesta marca han de seguir essent mimats pel sector 
públic i privat per tal d’assegurar-ne la continuïtat de la 
seva excel·lència, tant pels nostres visitants com per a no-
saltres mateixos, que tenim la sort i el privilegi de gaudir-
ne tot l’any.
begur avança i avança més que mai amb projectes 
il·lusionants per millorar la vida de tots els veïns i veïnes. 
el projecte del “pàrquing i edifici de la Font de baix” ja és 
una realitat i esperem que les obres puguin estar acabades 
el 2024. Nosaltres, des de l’Ajuntament, només en som uns 
gestors d’aquest avenç. és gràcies a l’esforç de tots els con-
tribuents que aquesta demanda històrica veurà la llum!
vosaltres sou els que feu possible l’avenç d’aquest poble! 
volem destacar aquesta realitat alhora que us fem arribar 
el nostre agraïment per haver-nos escollit democràtica-
ment per gestionar-lo temporalment.
Feliç primavera 2022.

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

Fem aquest escrit recentment acabada la setmana san-
ta. A manca dels resultats oficials, sembla que ha anat 
molt bé. són bones notícies. Notícies de reactivació 

que confirmen el que venia succeint des del 2021. creixe-
ment de l’activitat i millora dels indicadors, atur, etc. però, 
malauradament, la cosa s’ha tornat a posar difícil, per no 
dir molt difícil. La menyspreable invasió d’ucraïna perpe-
trada pel sàtrapa d’en putin i la ferma reacció de la ue i 
l’otAN, ens ha tornat a portar uns greus problemes i ha 
incrementat les incerteses. No fem més que pensar en la ge-
neració de joves que eren adolescents el 2008, que no han 
viscut més que crisi rere crisi. La gran recessió del 2008, la 
Covid-19 i ara la guerra. 
Anem per feina i aprofitem les bones dades per preparar-
nos pel futur que es presenta, com diem, molt incert. desit-
gem encert als que han de prendre decisions en aquest 
temps tan convuls. 
parlant de decisions, aplaudim la comunicada aquests dies 
sobre el fet de repensar la Fira d’Indians. Ho hem dit diver-
ses vegades en aquest mateix espai. Aquesta fira s’estava 
surtin d’escala i generava molts problemes de massificació, 
sorolls i incomoditats tant a visitants com a la gent del po-

ble. estem d’acord, doncs, en el principi que s’anuncia de 
separar els espais, deixant el centre de la vila per activitats 
més de caire cultural i fer servir l’esplanada per la festa. es-
tarem atents, però el govern compte amb el nostre suport 
en aquest tema. 
s’acosta també la temporada d’estiu i voldríem recordar el 
que vàrem comentar l’any passat. voldríem que les platges, 
ara que estem sortint de la situació de pandèmia, tornessin 
a estar disponibles per a tothom sense exclusions ni barre-
res d’accés físiques o econòmiques. és un dret que hem de 
recuperar i fer compatible amb la cura de l’espai, procurant 
que les nostres platges siguin cada vegada millors i més re-
conegudes. 
Finalment, ens agradaria recordar un compromís adquirit 
per l’alcaldessa en un ple municipal de fa temps. es tracta 
de penjar l’informe anual dels serveis socials al portal de 
transparència. és veritat que per fi el tenim, però no està 
encara en el portal. és important fer conscients per a tots 
els habitants de begur la situació dels veïns més desfavorits 
i amb més necessitats. Això ha de permetre fer un segui-
ment de les polítiques públiques que és fan per millorar la 
situació i avaluar aquesta millora si es produeix.

EL FARISTOL



28 CONTRAPORTADA

L’Ajuntament de Begur impulsa una consulta popular per tal de conèixer com els veïns i veïnes

del municipi -siguin o no residents a la vila- volen rebre a partir del pròxim número les noves

edicions d’Es Pedrís Llarg.

El consistori ha habilitat al web www.begur.cat un formulari que tots els veïns i veïnes podeu respondre

per tal d’escollir una de les dues opcions de distribució que es proposen:

  Rebre Es Pedrís Llarg en format digital, a través de correu electrònic

 Rebre Es Pedrís Llarg en paper al domicili

Totes aquelles persones que necessiteu acompanyament a l’hora d’omplir el formulari podeu adreçar-se presen-

cialment a l’Oficina de Turisme en l’horari d’atenció al públic.


