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Begur recupera la Fira d’Indians en
una edició molt especial i exitosa

Enguany la Fira d’Indians ha evolucionat i ha apostat amb èxit per una nova distribució
dels diferents espais de la fi ra: un centre històric de Begur dedicat a la cultura i al passeig; 

i un  Parc de l’Arbreda amb propostes lúdiques, festives i gastronòmiques.
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Els conceptes i les opinions sostinguts en els articles signats que apareixen a Es 
Pedrís Llarg no representen necessàriament l’opinió d’aquesta revista.

Recordem que les pàgines d’Es Pedrís Llarg só n obertes a tothom. Qualsevol 
persona que 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 Ofi cina de Turisme 
Av. Onze de setembre, 5 
Telèfon 972 624 520 
turisme@begur.cat

•Borsa de treball
borsatreball@begur.cat

•Àrea de Serveis Socials / 
Assistent Social
Pl. de l’Església, 8
Telèfon 639 028 243

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

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

• 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

SUMARI

972 624 302/03
radio@begur.cat
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Amb la Fira d’Indians i la Festa Major de Santa Reparada posem 

el punt fi nal a la temporada d’estiu 2022 a Begur i Esclanyà. En-

rere deixem uns mesos d’estiu que ens han permès carregar de 

nou les bateries per encarar amb més energia que mai una tardor 

que ens depara molta i molta feina amb projectes municipals que 

ja estan endegats i d’altres que esperem iniciar per a seguir ga-

rantint el desenvolupament i creixement del nostre municipi i de 

totes les seves gents.

És el cas, per exemple, de la redacció i tramitació de l’avanç de re-

visió de l’actual Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), 

vigent des de l’any 2003. L’objectiu d’aquesta revisió és buscar el 

millor equilibri entre la necessitat de creixement i la preservació 

dels recursos naturals i valors paisatgístics, històrics i culturals de 

Begur; així com adaptar i actualitzar el POUM als canvis socials, 

econòmics, mediambientals i legislatius que s’han produït du-

rant els darrers 19 anys. O el projecte d’equipaments de la Font de 

Baix; les obres del qual és previst que comencin ja aquesta tardor 

per a dotar el nostre municipi de més i millors serveis. 

L’estiu a casa nostra ha estat farcit de propostes lúdiques, cultu-

rals, esportives, festives... per a totes les edats. Hem recuperat, 

per fi , l’esplendor i el dinamisme prepandèmic que sempre ha ca-

racteritzat casa nostra per aquestes dates. Totes les propostes han 

estat un èxit organitzatiu i de participació. I des d’aquí vull agrair 

tant a les nostres entitats com a tots els treballadors municipals la 

seva tasca ingent per a fer-ho possible. 

La valoració que fem de l’estiu, doncs, és molt positiva. L’afl uència 

de turistes ha estat constant i els diferents sectors turístics del 

municipi (restauració, comerç, hostaleria, serveis...) han pogut fer 

una gran temporada. Estem molt orgullosos de consolidar a Be-

gur i Esclanyà un model turístic de qualitat, sostenible i referent 

arreu. 

I, fi nalment, també estem molt orgullosos de la rebuda que ha tin-

gut la nova edició de la Fira d’Indians. Enguany hem introduït di-

ferents novetats en el format i distribució dels espais que ens han 

permès accentuar el caràcter local i cultural d’aquesta proposta. 

Seguirem treballant, però, perquè any rere any l’experiència en-

cara sigui millor.

Veïns i veïnes, molt bona tardor a totes i tots!

Maite Selva Huertas 

Alcaldessa de Begur i Esclanyà

Encarem amb energia una tardor plena de projectes de present i futur

Aquesta edició d’Es Pedrís Llarg ha estat tancada el 15 de setembre de 2022. La informació sobre qualsevol activitat posterior a aquesta 
data es publicarà en el pròxim número de la revista. 

ALCALDIA

#EnsEnSortirem
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La Policia Local duu a terme regularment 
controls de vehicles al municipi

El pati de les Escoles 
Velles ja és un “entorn 

sense fum”
La Policia Local duu a terme regularment en diferents punts del municipi controls pe-

riòdics de vehicles en circulació amb l’objectiu de comprovar que tant la documentació 

dels conductors com la dels vehicles es troben en regla, i poder vetllar així per la segure-

tat viària per les carreteres i vials de la vila. En aquests controls, els agents revisen, en-

tre d’altres, si tant la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) com l’assegurança dels vehicles 

estan en vigor. 

Mentrestant, l’1 d’agost l’Ajuntament va posar en funcionament una campanya de con-

trol de velocitat amb radar mòbil per tal de millorar la seguretat viària a la vila. Aquest 

radar mòbil és itinerant i es pot habilitar en qualsevol punt dels 170 quilòmetres de vial 

que disposa el municipi, donant preferència en aquelles àrees amb més volum de trànsit 

i on s’han concentrat al llarg dels darrers mesos el gruix de les queixes veïnals per excés 

de velocitat.

La Junta de Govern Local -a propos-

ta de la regidories de Cultura, Turisme i 

Festes- ha acordat declarar el pati de les 

Escoles Velles com a “entorn sense fum”. 

Així doncs, aquest espai a l’aire lliure de 

l’equipament és des del passat mes de 

juny un espai lliure de fum i, per tant, 

hi està prohibit fumar. En aquest sen-

tit, l’espai s’ha senyalitzat degudament 

perquè pugui ser fàcilment visible per a 

tothom, la prohibició de fumar.

El 15 de juny Maria Josep Porta va dur 

a terme una visita institucional a Begur. 

La directora territorial del Departament 

de la Presidència de la Generalitat de 

Catalunya es va reunir a l’Ajuntament 

amb l’alcaldessa Maite Selva, amb qui 

va compartir una trobada presidida 

en tot moment per un clima d’entesa i 

col·laboració.

En aquest sentit, la reunió va servir per 

a posar sobre la taula diferents qüestions 

d’àmbit municipal que afecten a àrees 

com la cultura, l’habitatge social, el medi 

ambient o el turisme. Així, ambdues ins-

titucions es van emplaçar a seguir treba-

llant plegades per a garantir el benestar 

de tots els veïns i veïnes de Begur i afavo-

rir el creixement del municipi.

Ajuntament i Generalitat es reuneixen per a tractar
diferents temes d’àmbit municipal

Amb la col·laboració de la Diputació de Girona.
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Begur recupera la Fira d’Indians en una edició molt especial i exitosa!

El 4 de setembre Begur tancava tres dies que de ben segur tarda-
ran en oblidar-se. I és que l’èxit participatiu i d’organització vis-
cut durant la celebració de la dissetena edició de la Fira d’Indians 
representa un veritable triomf de la cultura, la gastronomia, la 
història i la idiosincràsia begurenques. 
Del 2 al 4 de setembre els veïns i veïnes -i també un destacat 
nombre de visitants- van poder gaudir d’un ampli ventall de 
propostes culturals, lúdiques i gastronòmiques amb els mots in-
dians com a grans protagonistes. Totes elles, van tenir una gran 
rebuda i assistència i van vehicular tres dies d’activitats que van 
dinamitzar com mai el poble i van ajudar a empoderar el llegat i 
el passat indià de la vila.
L’escriptor, periodista i autor de mots encreuats Màrius Serra va 
ser l’encarregat el 2 de setembre de fer el pregó inaugural de la 
XVI Fira d’Indians. A més, Begur també va rebre la visita durant 
l’acte inaugural de la presidenta del Parlament de Catalunya, 
Laura Borràs; i de l’ambaixador de Cuba a Espanya, Marcelino 
Medina, en una trobada inèdita fi ns ara al municipi i que va ser-
vir per a entaular noves relacions i explorar futures sinergies 
entre ambdues terres amb la fi nalitat de potenciar el llegat indià. 
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Begur treu a relluir tot el seu potencial i vocació culturals
en l’estrena del festival “A Begur Cultura”

Durant el mes de juny Begur va abaixar el teló de la primera edi-

ció del festival “A Begur Cultura”, el nou esdeveniment artístic i 

cultural impulsat per la Regidoria de Cultura.. I ho va fer després 

de quatre intensos dies plens d’activitats per a tots els públics en di-

ferents punts del poble i amb un èxit absolut tant de convocatòria 

com d’organització.

Amb les màscares del món com a eix vertebrador d’aquesta estrena 

del projecte els veïns i veïnes i visitants van poder gaudir i partici-

par activament de prop d’una trentena de propostes culturals i artís-

tiques de primer nivell que van fer les delícies de tots els assistents. 

Entre les activitats hi havia un vermut Bakanard, el bateig del ca-

pgròs Alas y Viento Begur, una cercavila de capgrossos, un escape 

room a l’aire lliure, un concert familiar amb Jordi Patxecu i la colla, 

visites guiades a l’exposició “Màscares del món” de Nacho Rovira, 

sessions de cinema,, una passejada de màscares a càrrec de Alas y 

Viento i el grup de teatrU Es Quinze, l’acte de graduació del projec-

te Passaport Edunauta del curs 2021-2022, històries de misteri per 

a joves i adults, una ruta del Club Excursionista Els Perduts de Be-

gur, el taller familiar “Fabriquem pintura artesanalment i pintem 

màscares”, o una trobada amb vi, gastronomia i màscares.
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L’Ajuntament executa unes 600 noves 
tasques de manteniment a la via pública 

durant el primer semestre del 2022

L’Ajuntament segueix actuant diàriament a la via pública per a garantir un 

manteniment òptim dels espais compartits, dur a terme treballs d’arranjament 

que resolguin els desperfectes existents, i executar noves obres i actuacions que 

ampliïn i millorin els serveis que es presten a la població.

En aquesta línia, durant el primer semestre del 2022 la Regidoria d’Obres i Man-

teniment -a través de la brigada d’obres, la brigada verda i de proveïdors externs- 

ha executat unes 600 noves tasques en diversos punts del municipi. 

Si algun veí o veïna vol comunicar a l’Ajuntament la necessitat d’executar obres 

de millora en algun punt del municipi ho pot fer telemàticament a través del for-

mulari de contacte que trobaran habilitat al web www.begur.cat.

El Pump Track de Begur ja és una realitat!

Finalitzen les obres 
d’arranjament a la cala

de Ses Orats

L’Ajuntament ha donat per fi nalitzades les tas-

ques d’arranjament a la cala de Ses Orats. Els tre-

balls han tingut un cost total de 81.657,24€ (IVA 

inclòs) i han estat duts a terme per l’empresa 

Girodservices SL, adjudicatària del contracte 

d’obra.

El projecte tenia com a objectiu executar els tre-

balls necessaris per tal de completar el camí de 

ronda en l’àmbit de la cala de Ses Orats i perme-

tre l’accés còmode i adaptat a la platja de Malaret, 

des d’on a través de les escales ja existents es pot 

donar continuïtat al recorregut de vianants que 

des de la cala d’Aiguablava enllaça amb el port 

de Fornells. 

Begur ja compta amb un nou atractiu de primer nivell que permet 

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

s’ofereix al municipi al llarg de tot l’any. Es tracta 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…

L’equipament ha estat impulsat per la Regidoria de Joventut i s’ha habi-

litat a l’esplanada que hi ha al costat del Mas d’en Pinc. 

A més, l’Ajuntament també ha creat una zona àmplia al costat de la pis-

ta on hi aniran instal·lades quatre taules de pícnic i uns para-sols que 

proporcionaran ombra a la zona de pícnic i una font amb aigua potable 

a disposició del públic. També s’instal·larà una petita àrea de recollida 

de residus per a poder fer la corresponent separació dels mateixos -si-

guin orgànics, envasos i plàstics, cartró o rebuig-. I un cop fetes aques-

tes actuacions es delimitarà la zona amb una tanca de fusta que iden-

tifi qui els espais de lleure i esport i la zona d’aparcament de vehicles.
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L’Ajuntament aposta per a millorar l’efi ciència energètica i la sostenibilitat 
de les escoles Olivar Vell i Doctor Arruga

L’Ajuntament de Begur -a través de la Regidoria de Noves Tecnologies- ja 

ha entregat totes les sol·licituds pertinents per a presentar-se per primer 

cop a la convocatòria del Programa de Impulso a la Rehabilitación de los 

Edifi cios Públicos (PIREP), uns fons que ofereixen subvencions entre el 

85% i el 100% per a la rehabilitació sostenible d’edifi cis de titularitat i ús 

públics.

Amb aquests ajuts d’àmbit estatal el consistori pretén executar reformes 

en matèria de sostenibilitat i efi ciència energètica a l’Escola Olivar Vell i 

a l’Escola Doctor Arruga. Els projectes per al PIREP podien presentar-se 

a través de dues línies: una primera línia, per a executar actuacions fi ns a 

fi nals del 2024; i una segona línia, per a desplegar accions fi ns a fi nals del 

2026. En aquest sentit, l’Ajuntament ja ha presentat la sol·licitud per a la 

línia 1 per a poder desplegar a l’Escola Olivar Vell les actuacions neces-

sàries en matèria d’efi ciència energètica i sostenibilitat; i la sol·licitud per 

a la segona línia del PIREP, per a desplegar aquestes mateixes actuacions 

a l’Escola Doctor Arruga.

En aquests moments el consistori resta a l’espera del vere-

dicte del tribunal, que serà l’encarregat de puntuar i selec-

cionar aquells projectes mereixedors de la subvenció del 

PIREP. En el cas de l’Escola Olivar Vell la subvenció seria de 

prop d’un 100% de l’obra, valorada en 1.200.000€; mentre 

que en el cas de l’Escola Doctor Arruga la subvenció també 

seria per a cobrir el cost de prop del 100% de l’obra, valorada 

en 1.800.000€.

A més, pel que fa a l’Escola Doctor Arruga també cal desta-

car que més enllà de les actuacions en matèria d’efi ciència 

energètica i sostenibilitat previstes, l’Ajuntament també 

hi té previst habilitar un ascensor (en el cas particular de 

l’ascensor, la subvenció màxima seria d’un 85% de l’obra).

La guingueta del Parc de l’Arbreda torna 
a oferir servei de bar

La guingueta ubicada al Parc de l’Arbreda ja torna a oferir el servei de 

bar a tots els veïns i veïnes i visitants. I tot, un cop l’Ajuntament ha donat 

per fi nalitzats els treballs de millora i condicionament que s’han dut a ter-

me en aquest espai.

L’objectiu d’aquesta actua-

ció d’arranjament era el de 

resoldre els desperfectes 

existents en la instal·lació; 

entre ells, principalment, 

les fi ltracions d’aigua que 

es produïen durant els 

episodis de pluja intensa. 

Així, en la línia que s’ha 

seguit al llarg dels darrers 

dos anys, la intenció és que 

ara pugui obrir portes du-

rant el màxim nombre de 

mesos possibles durant tot 

l’any.

Tasques d’arranjament del 
camí d’accés a Illa Roja

Aquest estiu l’Ajuntament va dur a terme treballs 

d’arranjament al camí d’accés a Illa Roja amb l’objectiu 

de resoldre els desperfectes que el temporal va ocasio-

nar en aquest punt i garantir la seguretat de totes les 

persones que hi transiten. Els treballs van consistir en 

l’estabilització del talús i l’estabilització del camí, i van 

tenir un cost de 30.000€ -assumit íntegrament pel con-

sistori-. 
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Durant el mes de maig es va celebrar la vuitena edició de Begur 

en Flor, organitzada per l’ACiT amb el suport i la col·laboració de 

l’Ajuntament. Enguany el municipi va tornar a omplir-se durant 

un cap de setmana de fl ors, colors, música i activitats per a totes les 

edats. Entre les propostes hi havia exposicions fl orals, tallers, visites 

guiades, sessions de ioga davant del mar i actuacions musicals.

El 7 de juliol va obrir portes el punt d’informació turística de 

Begur en la seva nova ubicació. I és que l’Ajuntament -a través 

de la Regidoria de Promoció Econòmica i Turisme- ha traslladat 

aquest equipament a la carretera de circumval·lació, a l’alçada de 

l’aparcament de la Font de Baix.

Fins ara el punt d’informació turística estava instal·lat a 

l’aparcament de la Vinya, a l’entrada del municipi; i amb aquest 

canvi l’objectiu del consistori és oferir un millor servei als turistes 

i visitants i, al mateix temps, contribuir a descongestionar de tràn-

sit el centre de la vila.

La nova ubicació ofereix un espai ampli i també hi té habilitada 

una de les parades del Bus Platges. A diferència de l’anterior ubica-

ció, el nou lloc és més visual pels visitants que arriben amb cotxe 

al municipi i que volen fer consultes sobre qüestions d’ubicació. 

El nou emplaçament, a més, també permet una arribada al punt 

d’informació de manera més fàcil i àgil.

La Sala de Plens va acollir la conferència “Com potenciar el co-

merç i el turisme local en l’era d’internet”, a càrrec de Txell Costa. A 

la trobada hi van assistir representants d’una vintena d’empreses 

en una iniciativa impulsada per l’Àrea de Promoció Econòmica 

amb l’objectiu d’oferir al teixit turístic i comercial noves eines i re-

cursos encaminats a potenciar la seva posició de mercat.

Begur es guarneix amb fl ors, música 
i activitats durant el Begur en Flor

El punt d’informació turística 
es trasllada a la carretera de 

circumval·lació

Nova conferència de Txell Costa 

L’Ajuntament rep un reconeixement 
per la seva adhesió a la marca 

Empordà

L’Ajuntament va ser un dels protagonistes en l’acte de lliurament 

dels reconeixements a les 150 empreses, institucions i entitats ad-

herides fi ns al moment a la marca Empordà; la marca territorial 

desplegada des del 2019 pels consells comarcals de l’Alt i el Baix 

Empordà amb la voluntat de representar un territori amb una es-

sència comuna, pròpia i diferenciada.

Durant l’acte es va fer entrega d’un diploma i un distintiu adhesiu 

a les diferents entitats que ja formen part de la marca Empordà; en-

tre elles, l’Ajuntament de Begur i l’empresa begurenca Agènciaavi, 

que també va ser distingida amb aquest reconeixement.
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El 5 de juny Begur va posar el punt fi nal a la Campanya Gastronò-

mica del Peix de Roca d’aquest 2022, que enguany va commemorar 

la seva 23a edició ja en plena normalitat després de la pandèmia. I 

ho va fer assolint un nou èxit participatiu, organitzatiu i de convo-

catòria.

Al llarg de la campanya 11 restaurants van oferir exquisits i deli-

ciosos menús amb el peix de roca com a protagonista. A aquests 

menús, a més, també s’hi han de sumar les tapes que 5 bars del 

municipi van brindar als seus clients. Finalment, aquesta oferta 

gastronòmica privilegiada es va complementar amb un ampli pro-

grama d’activitats lúdiques: tallers infantils i familiars, un cap de 

setmana de cinema; la primera edició de la Caminada del Peix de 

Roca de Begur a càrrec del Club Excursionista Els Perduts de Begur, 

o els tradicionals tastets de peix de roca.

La Campanya Gastronòmica del Peix de Roca tanca una edició exitosa 

El 31 de maig el Parc dels Estanys de 

Platja d’Aro va acollir el lliurament 

dels distintius del Pla d’Accessibilitat 

Turística del Baix Empordà, uns reco-

neixements pioners a tot Catalunya. 

Per segona vegada el Consell Comarcal 

va premiar empreses i serveis turístics 

que promouen un turisme inclusiu; i 

entre ells hi havia l’Ofi cina de Turisme 

de Begur.

En concret, en el cas de l’Ofi cina de Tu-

risme, el Consell Comarcal va reconèi-

xer l’adaptació de la seva oferta turís-

tica als usuaris en cadira de rodes, als 

usuaris amb mobilitat reduïda i a les 

famílies amb necessitats especials.

L’Ofi cina de Turisme rep un reconeixement per a la seva 
promoció d’un turisme inclusiu
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Per primer cop s’habilita una 
senyalització a l’accés a  la platja 

d’Illa Roja – Cala Moreta que recull 
una discriminació en positiu per 

a la pràctica nudista

La platja d’Illa Roja – Cala Moreta compta per primer cop amb 

una senyalització que recull una discriminació en positiu per a la 

pràctica nudista en aquest icònic espai natural i turístic del muni-

cipi. L’Ajuntament, a través de la Regidoria de Platges, ha impulsat 

aquesta mesura pionera al poble i sense precedents a la vila i que 

consisteix en l’habilitació en diferents punts d’accés a aquest espai 

d’uns plafons informatius on s’hi destaca la següent informació:

• Que a partir d’aquest punt s’entra en un espai on es practica el 

nudisme.

• Una crida al civisme i al respecte a la diversitat per part de tots 

els usuaris i usuàries que vulguin gaudir -siguin o no nudistes- 

d’aquesta platja.

• Informació sobre la condició de la platja d’Illa Roja – Cala More-

ta com a espai d’interès geològic de Catalunya.

• Indicacions i informació de servei per a gaudir d’una estada 

segura i benestant en aquest espai i garantir la preservació de 

la platja.

• Un codi QR per a poder consultar en temps real l’estat 

d’ocupació de la platja.

Amb aquesta mesura, l’Ajuntament atén el prec fet pel Síndic de 

Greuges que va fer arribar diferents recomanacions i va sol·licitar al 

consistori la seva col·laboració per a poder habilitar a la platja d’Illa 

Roja – Cala Moreta una discriminació en positiu per a la pràctica 

nudista. I al mateix temps, també escolta el col·lectiu nudista, a qui 

va informar que es duria a terme aquesta senyalització i amb qui 

s’ha treballat conjuntament el contingut dels plafons informatius.

Begur ha donat per fi nalitzada la temporada estiuenca de platges 

d’aquest 2022. I ho ha fet amb un èxit d’assistència i organitzatiu que 

ha garantit la màxima qualitat, seguretat, singularitat i sostenibilitat 

de les platges i cales locals. 

Els usuaris i usuàries van disposar a totes les platges i cales de du-

txes, passeres, un servei de recollida diària de residus i el servei de 

socorrisme habitual a Sa Riera, Platja del Racó i Aiguablava. I com a 

gran novetat hi havia servei socorrista a Sa Tuna, on també s’hi va 

disposar una guingueta amb servei de lavabos.

Mentrestant, es va mantenir a Aiguablava el control d’aforament 

per tal d’assegurar una estada i un bany segur als usuaris i usuàries 

de la cala, així com una experiència positiva i no massiva. I fi ns a l’11 

de setembre es va habilitar un any més el Bus Platges Begur.

Finalment, cal destacar que enguany la platja de Sa Tuna ha obtin-

gut el segell Q de Qualitat atorgat per l’ICTE; mentre que aquest se-

gell també s’ha renovat a les platges del Racó, Sa Riera i Aiguablava.

Begur tanca amb èxit la temporada de platges d’estiu 2022
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Noves minideixalleries per a 
fomentar la recollida selectiva

Participa dels Horts
comunitaris Es Sot

Sol·licita la recollida de 
voluminosos i restes vegetals

amb l’app CiviwasteL’Àrea de Medi Ambient ha instal·lat dues minideixalleries al 

consultori mèdic de Begur i a la nova àrea d’emergència d’Esclanyà 

amb l’objectiu de facilitar el reciclatge de residus de petit format 

i conscienciar la població sobre la importància de portar a terme 

una gestió adequada dels elements. Aquests petits contenidors 

consten de set compartiments destinats a recollir petits residus i 

les fraccions que s’hi poden trobar són les següents:

• Telèfons mòbils i carregadors.

• Aparells elèctrics i electrònics.

• Cartutxos d’impressora.

• Piles, bateries i acumuladors.

• Bombetes.

Totes aquelles persones que vulguin formar part d’un projecte 

comunitari d’agricultura ecològica a Begur, ja poden participar en 

els Horts comunitaris Es Sot. Per a poder optar a la gestió d’una 

parcel·la cal complir els següents requisits:

• Estar empadronat/da a Begur.

• No disposar de cap altre hort en propietat a la comarca del 

Baix Empordà.

Per a més informació poder trucar a l’Àrea de Medi Ambient (872 

214 977) o escriure un correu electrònic a l’adreça pap@begur.cat.

Els voluminosos s’han 

de poden dipositar a la 

deixalleria municipal; en 

cap cas, però, a les àrees 

d’emergència, on està 

prohibit llençar aquests 

materials. Amb tot, per 

a aquelles persones 

que no tinguin mitjans 

per a desplaçar-se a la 

deixalleria amb vehicle, 

l’Ajuntament posa a dis-

posició un servei de recollida a domicili d’aquests residus.

Aquest servei permet recollir tots aquells voluminosos de mida 

gran que no caben en un vehicle particular, com ara mobles, 

sofàs, somiers, matalassos… No es recullen, però, petits electro-

domèstics ni elements petits. La recollida s’ha de sol·licitar a tra-

vés de l’aplicació Civiwaste, concertant un dia de la setmana. I 

un cop feta la sol·licitud, l’usuari rep una notifi cació amb el dia 

que li ha estat assignat per tal que en aquella data exacta deixi els 

voluminosos a la via pública per a la seva recollida.

Mentrestant, les restes vegetals s’han de dipositar a la deixalleria 

municipal. En el cas dels particulars, a més, també es poden dipo-

sitar a les àrees d’emergència. Amb tot, per a aquelles persones 

que no tinguin mitjans per a desplaçar-se a la deixalleria o a les 

àrees d’emergència amb vehicle, l’Ajuntament posa a disposició 

un servei de recollida a domicili d’aquests residus.

La recollida de restes vegetals es realitza un dia a la setmana i 

s’ha de sol·licitar a través de l’aplicació Civiwaste, concertant un 

dia. Un cop feta la sol·licitud, l’usuari rep una notifi cació amb el 

dia que li ha estat assignat per tal que en aquella data exacta deixi 

el contenidor de restes vegetals a la via pública per a la seva re-

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

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

@AjBegur

www.facebook.com/AjuntamentBegur

SEGUEIX-NOS A LES XARXES
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Amb la col·laboració de la Diputació de Girona.

La festivitat de la Mare de Déu 
del Carme torna a recórrer en 

processó la costa de Begur

Sa Riera i Sa Tuna es van agermanar de nou per a commemorar 

la tradicional festivitat de la Mare de Déu del Carme. De la mà 

de l’Associació de Veïns i Amics de Sa Tuna, el Club Marítim Sa 

Tuna, el Club Nàutic Sa Riera i l’Associació de Veïns i Amics de 

Sa Riera, la Verge del Carme va tornar a recórrer en processó la 

costa de Begur en un esdeveniment que, un any més, va ser tot 

un èxit organitzatiu i de participació.

Torna el Festival de Música de Begur

El Festival de Música de Begur va tornar aquest 2022 de la mà de 

l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament. I ho va fer en la seva 43a edició, 

consolidat ja com un dels certàmens més prestigiosos del territori, 

i amb vuit concerts sota el braç del 22 de juliol al 14 d’agost que van 

resultar tot un èxit d’assistència.

Pels escenaris de les Escoles Velles, el Mas d’en Pinc, el nucli an-

tic d’Esclanyà i la plaça de la Vila hi van passar artistes de renom 

internacional -i cap de cartell d’enguany- com Suzanne Vega. A 

més, també van actuar Anthus, Ludwig Band, Massa, Bucòlic, Ana 

Brenes, Mazoni i Mishima.

Tot plegat, amb una resposta excel·lent per part del públic que va 

poder gaudir en directe del talent, la qualitat, l’originalitat i la ver-

satilitat de tots aquests artistes. 
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Amb la col·laboració de la Diputació de Girona.

Begur viu intensament la 
revetlla de Sant Joan

La Regidoria de Festes de l’Ajuntament va impulsar enguany 

dues iniciatives per a celebrar amb els veïns i veïnes la tradicional 

revetlla de Sant Joan. La primera d’elles va tenir lloc a la platja de 

Sa Riera, amb una sessió de ball amb DJ Nasi. I com a gran novetat, 

la plaça Esteva i Cruañas es va estrenar com a emplaçament de la 

revetlla oferint una sessió de ball amb DJ Marc Moret i un servei 

de bar a càrrec dels Bakanards Begur.

Begur ressona al ritme
de la SolRetronada 

Una trentena de grups de percussió vinguts d’arreu de Cata-

lunya -amb Els Bakanards al capdavant com a amfi trions- van 

exhibir a Begur tota la seva energia, dinamisme i talent en el 

marc de la cinquena edició de la SolRetronada; un esdeveniment 

impulsat per SolRe Percussió i l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament.

La SolRetronada 2022 va començar i va fi nalitzar al Parc de 

l’Arbreda. En aquest espai s’hi van instal·lat jocs i activitats diri-

gides a tots els grups d’edat, i des d’aquí va arrencar una espec-

tacular cercavila que va recórrer els carrers del centre del poble 

amb la participació activa d’una trentena de grups de percussió. I 

fi nalment, l’esdeveniment va cloure amb un sopar de germanor 

i un concert.

El VII Premi Josep Pallach de Narrativa Curta i el VII Premi Josep Pallach 
d’Articles Periodístics ja tenen guanyadors

El Casino Cultural de Begur va acollir l’entrega dels Premis 

d’Educació Josep Pallach 2021-2022 impulsats per la Fundació Josep 

Pallach en tot l’àmbit català. El nostre municipi es va estrenar en-

guany com a seu d’aquest esdeveniment impulsat per les àrees de 

Cultura i Educació de l’Ajuntament de Begur, l’Ajuntament de Pala-

frugell i la Fundació Josep Pallach.

Guanyadors del VII Premi Josep Pallach de Narrativa Curta

• Categoria A, corresponent a l’alumnat de 1r i 2n d’ESO: Aya El 

Azmi Hamdi (alumna de 2n d’ESO de l’Institut Sant Feliu de 

Guíxols), pel treball “L’esperança de la Rachel”. Premi: 300€.

• Categoria B, corresponent a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO: Jan Cus-

pinera Darnaculleta (alumne de 4t d’ESO de l’Institut Francesc 

Cambó de Verges), pel treball “Aquells pantalons”. Premi: 300€.

• Categoria C, corresponent a l’alumnat de Batxillerat i Cicles For-

matius: el premi va quedar desert per falta de participació en 

aquesta categoria.

Guanyador del VII Premi Josep Pallach d’Articles Periodístics 
sobre Transversalitat Educativa

• Albert Font Tarrés per l’article “L’escola d’un sol poble”.
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Amb la col·laboració de la Diputació de Girona.

La Festa Major de Sant Pere torna en tota la seva esplendor 

De la mà de la Regidoria de Festes de l’Ajuntament i del teixit as-

sociatiu local els veïns i veïnes i visitants van poder gaudir del 25 de 

juny al 3 de juliol de més d’una vintena d’actes per a tots els públics.

Entre les propostes hi havia una tarda d’aventures, sardanes, 

l’onzena Marxa Popular Puja i Baixa, la cercavila dels Capgrossos 

de Begur i els Bakanards, una Nit Jove, l’ofi ci solemne a càrrec de la 

Coral de Begur, jocs infantils, un concert de La Principal de la Bisbal, 

el ball de Festa Major, un 3×3 de bàsquet, exhibició de balls llatins, la 

primera Nit del Foc Bakanards, la Festa Fluor Party, animació infan-

til, tallers, la Festa dels 40’s Begur, o un tobogan urbà d’aigua.

Noves mostres a la Sala d’Exposicions de les Escoles Velles Centre Cultural

Les mostres “Màscares del món”, de Nacho Rovira; “Del mar”, 

d’Anna Raventós Riera; “Mares rotos”, d’Albert Giménez (guanya-

dor del Concurs d’Arts Plàstiques 2020) i Lisa Derksen Castillo; i 

“La vida en colors”, de Pere Lluís Leon,; han estat les protagonistes 

del segon trimestre del cicle anual d’exposicions a les Escoles Velles 

d’aquest any 2022. 

Enguany l’Ajuntament ha programat a l’equipament diferents 

projectes artístics fi ns al pròxim mes de desembre dirigits a tota 

la població 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 munici-

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

La millor comèdia torna a la 8a 
edició del Festival Internacional de 

Cinema de Begur Costa Brava

El passat 8 de juliol es va dur a terme la presentació ofi cial del car-

tell de l’edició d’enguany, que tindrà lloc del 7 al 12 d’octubre i que 

compta amb una imatge espectacular de l’actriu Ingrid Bergman. 

La primera novetat d’aquest 2022 serà el un nou disseny del trofeu, 

el corall d’or, obra de l’artista local Concep Gual. La segona novetat 

és que el certamen tindrà un fort accent femení amb una jornada 

específi ca dedicada al cinema dirigit per dones. I la tercera, que el 

festival s’amplia amb col·laboracions amb les escoles del municipi 

i el Festival de Sitges, atorgant un premi al millor somriure que es 

vegi a la catifa vermella del certamen dedicat al cinema fantàstic i 

de terror que se celebra a les mateixes dates.

A més, enguany també retrà homenatge a la fi gura de l’actor José 

Luís López Vázquez, un habitual de la fi lmografía de Berlanga i un 

rostre imprescindible de la comèdia espanyola. Mentrestant, pels 

carrers i places de la vila ja es pot gaudir d’una emotiva exposició 

fotogràfi ca amb algunes de les llegendàries escenes de la pel·lícula 

“Casablanca”, que enguany celebra el seu 80è aniversari amb un 

homenatge per part del Festival Internacional de Cinema de Begur.

Bona acollida de la Festa Major 
d’Esclanyà

Petits, mitjans i grans van gaudir entre fi nals del mes de juliol 

i principis del mes d’agost de la Festa Major d’Esclanyà d’aquest 

2022, impulsada per la Comissió de Festes d’Esclanyà. Entre les 

propostes hi havia una caminada nocturna, l’actuació de Mag 

Nani, una sessió de tir amb arc, festa infantil amb escuma i xo-

colatada, la festa jove amb els grups musicals Gertrudis, Boit i 

Kharloss Selektah, una missa solemne amb l’acompanyament de 

la Cobla La Principal de Porqueres, una audició de tres sardanes, 

el concert de festa major amb l’Orquestra Montgrins o un sopar 

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

Begur i Esclanyà celebren la Festa de la Vellesa

Neix el Mutis Jove, el nou projecte 
infantil del Teatre Mutis

Begur i Esclanyà van tornar a celebrar de la mà de l’Àrea 

de Gent Gran de l’Ajuntament la Festa de la Vellesa, 

l’esdeveniment anual dedicat a homenatjar les persones del 

poble de més edat.

La Festa de la Vellesa a Esclanyà va constar d’un ofi ci solem-

ne a l’església de Sant Esteve amb la cantada d’Imma Presas i 

un dinar de germanor al Parador d’Aiguablava. I la Festa de la 

Vellesa a Begur va consistir en un ofi ci solemne a l’església de 

Sant Pere amb el cant de la Coral de Begur; i a continuació, un 

dinar de germanor al Parador d’Aiguablava. 

El Grup de Teatre Mutis ha impulsat una nova iniciativa cultural amb 

l’objectiu d’apropar el teatre als joves del municipi, i que compta amb el 

suport i la col·laboració de la Regidoria de Joventut i de l’Àrea de Cul-

tura de l’Ajuntament.

Es tracta del naixement del Mutis Jove, el nou projecte infantil 

d’aquesta companyia teatral local que va veure la llum durant l’estiu 

després de molts mesos de feina, assaig i il·lusió per part d’aquesta en-

titat. Amb aquesta iniciativa es pretén acostar al teatre als infants a 

través de la seva vessant més expressiva i alliberadora i fomentar la 

llibertat d’aquests per a desenvolupar-se.

Maria Morera presenta
la pel·lícula “Libertad” 

Maria Morera va visitar Begur el 20 de maig per a pre-

sentar la pel·lícula “Libertad”: l’òpera prima de la directora 

catalana Clara Roquet i el fi lm amb el que l’actriu begurenca 

va aconseguir el passat mes de març el Premi Gaudí a millor 

actriu protagonista femenina.

L’acte es va dur a terme en el marc del Cicle Gaudí de ci-

nema català, del que l’equipament begurenc en forma part 

aquest 2022. A més, l’alcaldessa Maite Selva va fer entrega a 

Maria Morera d’un detall institucional (les sorres de Begur) 

en reconeixement al seu Premi Gaudí.
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Erik Vázquez jugarà aquesta 
temporada al Reial Madrid

Les torres de defensa de Begur es van 

construir entre els segles XVI i XVII. El 1577 

es concedeix una autorització general reial 

per a edifi car torres de guaita i de defensa a 

tota la costa per a la defensa dels atacs pira-

tes. Actualment, es conserven en bon estat 

sis torres, però n’havien existit més, algunes 

de les quals encara en queden restes més o 

menys visibles. Les torres de Begur són de 

planta circular amb una base massissa, en 

algun cas, fi ns i tot, construïdes sobre la 

roca mare. Les torres generalment tenen 

tres plantes i terrat. La porta d’accés al seu 

interior sol ser al primer pis i s’hi accedia 

mitjançant una escala de mà. Segons el cas, 

es podia anar resistint en cadascuna de les 

plantes, a les quals s’hi accedia mitjançant 

escales de mà i a través d’unes trapes realit-

zades a la volta, fàcilment defensables per 

les seves reduïdes dimensions. Des del te-

rrat emmerletat es podia avisar del perill a 

la resta de torres i mitjançant pedres, aigua 

calenta o oli bullent, es defensava l’entrada 

a través del matacà. 

Un dels carrers on hi havia hagut més to-

rres era l’actual Bonaventura Carreras, que 

de fet, fi ns a 1906 tenia el nom de carrer de 

les Torres. En aquest carrer actualment s’hi 

de Can Pi i la de Can Marquès i un frag-

ment entre les cases número 7 i número 

9. Hi havia hagut la torre del Mas Carreras 

amb les seves pedres es va construir el Casi-

no. Salvador Raurich també ens indica que 

al carrer Clos i Pujol n’hi havia existit una 

altra. Es va construir el Casino amb la pe-

dra de dues torres?

Més apartades del nucli es té constància 

de les torres de Son Geli i la del Mas Pinc. 

La torre de Son Geli es troba enrunada, 

hi queda la base amb un parell de metres 

d’alçada i podria haver estat la més gran del 

municipi. El mas Pinc té adossada una torre 

de 12,30m d’alçada, però tot fa pensar que 

aquesta, originàriament, estava separada 

de la casa. Es pot accedir a la torre des del 

primer pis del mas i en el seu interior té 

dues plantes i terrat. Hi ha la idea que pugui 

ser visitable properament. 

Les torres de defensa de Begur van ser 

declarades monuments historicoartístics 

l’any 1944, gràcies a la insistència de Salva-

dor Raurich per a la seva conservació.

Arxiu Municipal de Begur

El begurenc Erik Vázquez segueix la seva projecció esportiva 

meteòrica i aquesta nova temporada donarà un pas més molt 

important en la seva carrera. I és que aquest jove futbolista de 

només 16 anys jugarà a les categories inferiors del Reial Madrid.

Aquesta darrera temporada Erik Vázquez -sorgit del futbol base 

de la Fundació Esportiva Begur- va competir en el futbol base del 

Girona FC, alternant participacions amb el cadet A i el juvenil B 

jugant en la posició d’extrem. I ara, a les fi les del Reial Madrid, és 

previst que s’enroli en el juvenil C (sub-17).

Més de 200 nedadors i nedadores
es donen cita a la Travessa 

S’Eixugador-Aiguafreda

El 17 de juliol va tornar a les costes de Begur una de les competi-

cions esportives més icòniques del calendari estiuenc begurenc: 

la Travessa S’Eixugador-Aiguafreda, que enguany arribava a la 

seva 22a edició de la mà dels Amics de la Travessa S’Eixugador-

Aiguafreda i l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Begur.

A la sortida hi van prendre part 221 nedadors i nedadores de to-

tes les edats -a partir dels 12 anys- que van gaudir d’una gran 

jornada esportiva i lúdica en un entorn natural privilegiat. El 

recorregut de la prova tenia una distància aproximada d’un qui-

lòmetre i totes les persones participants van rebre un obsequi i 

esmorzar. 

CULTURA I FESTESMISCEL·LÀNIA

Torre de Sant Ramon, també coneguda com 

a torre d’en Caixa.
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Uns 700 nedadors i nedadores 
participen en la Marnaton 

eDreams Begur

El  12 de juny es va celebrar a les costes de Begur la l’onzena edi-

ció de la Copa Marnaton eDreams, una de les competicions més 

importants de natació en aigües obertes. En les diferents catego-

ries hi van participar prop de 700 nedadors i nedadores que van 

poder gaudir d’una travessia de gran bellesa.

En total es van realitzar quatre proves: 7 km des de la platja 

d’Aiguablava fi ns a la platja de Sa Riera; 3,5 km des de Sa Tuna a 

Sa Riera; 1,5 km des de la platja de Pals a Sa Riera; i Kids (50 m, 100 

m, 200 m i 400 m). Cal destacar la participació de Josep Pi Renart, 

que amb un temps d’una hora i 53 minuts va ser el nedador local 

més ràpid en la prova reina, la de 7 quilòmetres.

Gran demostració del Club Arquers 
Esclanyà al Campionat de Catalunya 

de tir amb arc a l’aire lliure
Begur rep amb emoció l’equip ciclista 

del Tour de Maggie’s

Els dies 23 i 24 de juliol el fossat de Santa Eulàlia, al Castell de 

Montjuïc, va acollir la 72a edició del Campionat de Catalunya de 

tir amb arc a l’aire lliure. I un dels grans protagonistes de la com-

petició va ser el Club Arquers Esclanyà, que va portar a la prova 

a diferents arquers i arqueres que van quallar una esplèndida ac-

tuació individual i col·lectiva.

Entre ells, Tomàs Fernàndez, Ainara Castillo, Joel Ventura, Pau 

Barreda, Oriol Salvadó, Cloe Carbó, Laia Fernàndez. Pol Viñas i 

Francisco Garcia.

El 12 de maig Begur va rebre els ciclistes que, sota el nom de 

Tour de Maggie’s, van fer un recorregut ciclista i solidari que 

traspassava fronteres i que estava impulsat per l’organització bri-

tànica Maggie’s -en col·laboració amb la Fundació K�lida– amb 

l’objectiu de visibilitzar el càncer i recaptar fons per acompanyar 

les persones i les famílies que el pateixen.

Aquest recorregut ciclista va cobrir una distància de gaire-

bé 2.000 quilòmetres i va connectar per primer cop el centre 

Maggie’s Yorkshire (Leeds, Anglaterra) amb el centre K�lida Sant 

Pau a Barcelona. En total hi van participar 12 ciclistes i les dues 

últimes etapes d’aquest tour van transcórrer en territori català. 

En aquest sentit, l’Ajuntament de Begur es va voler implicar aco-

llint el fi nal d’aquesta primera etapa -iniciada prop de Narbona- i 

la sortida del segon i darrer tram.

L’equip sènior masculí de bàsquet 
de l’AE Begur ascendeix a 

Tercera Catalana

La Sala de Plens de l’Ajuntament va acollir un acte institucio-

nal de reconeixement a l’equip sènior masculí de l’AE Begur, que 

aquesta darrera temporada va aconseguir l’ascens a Tercera Ca-

talana.

La trobada, impulsada per la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament, 

tenia com a objectiu felicitar als jugadors, al cos tècnic i a tot el 

club -presidits per l’entrenador Marc Martí i pel capità Reda Faiz- 

per aquest merescut i treballat èxit esportiu. En aquest sentit, el 

consistori va fer entrega d’una placa i d’uns trofeus individuals 

commemoratius en reconeixement a aquesta fi ta i va desitjar a 

l’equip els màxims èxits possibles de cara al nou curs en aquesta 

nova categoria.
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Begur s’apunta a la #Primavera360 amb una jornada d’activitats

La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament es va sumar el 

mes de maig a la crida “#Primavera360: omplim els territoris 

d’educació connectada”, un projecte impulsat per l’Aliança Edu-

cació 360 -de la que el consistori en forma part des del 2019- 

amb l’objectiu que totes les institucions que lideren iniciatives 

360 arreu del territori català experimentin, presentin, compar-

teixin i refl exionin sobre experiències i eines educatives 360.

En el cas de Begur, el consistori va organitzar per a la #Prima-

vera360 una petita jornada d’activitats adreçada a diferents 

agents educatius del territori: una visita a la Biblioteca Salva-

dor Raurich,; un petit recorregut des de la biblioteca fi ns al parc 

de l’Arbreda per a conèixer diferents elements del patrimoni 

cultural i natural local; i una trobada al parc de l’Arbreda on 

es va aprofundir en algunes de les accions que s’han dut a ter-

me a Begur en el marc de l’Aliança Educació 360 i en el model 

de lleure al municipi i en la participació activa que hi tenen les 

entitats locals.

Begur reconeix als seus esportistes i equips 
en la Festa de l’Esport de la FEB

L’esport begurenc va viure a fi nals del mes de juny una de les cites més esperades 

del curs i que servia com a acte de cloenda a la temporada 2021-2022 de la Funda-

ció Esportiva Begur. Es tractava de la Festa de l’Esport 2022, que va reunir al Parc 

de l’Arbreda a nombrosos jugadors, tècnics, equips i membres de la FEB i del teixit 

esportiu local en una vetllada molt especial.

La cita estava organitzada per l’entitat begurenca i per la Regidoria d’Esports 

de l’Ajuntament i va consistir en un sopar popular i en l’entrega dels premis de 

l’esport 2022:

• Premi valors (bàsquet i futbol): Júlia Moya, Abril Dolz, Ainhoa Garcia, Sira 

Martin, Ariadna Lago, Paula Ruiz, Blanca Piferrer , Claudia Parra, Estela Ja-

balera, Narcís Torras, Aleix Carreras, Leonard de Blonay, Stefan Mihaila, Os-

car Mora, Nil Criado, Gonzalo Sabater, Yousef Kmiha, Marc Pagès, Nico Mar-

tín, Albert Rechas i Pere Pujol.

• Premi Castell de Begur: Georgina “Gio” Carreras Caner.

• Premi joc en equip: Dolores Delgado Sánchez.

• Premi d’honor: Enric Tarrés Neras.

La Fundació Esportiva 
Begur dona material 
esportiu al Complex 

Assistencial del Consorci 
Sant Gregori

La Fundació Esportiva Begur va fer entrega als 

responsables del Complex Assistencial del Con-

sorci Sant Gregori de diferent material esportiu 

que l’entitat begurenca ha decidit donar desinte-

ressadament a aquesta institució per tal de posar 

en valor i contribuir a la tasca social que duu a 

terme.

El material donat consta de diferents equipa-

cions antigues del club, així com pilotes; i aquest 

s’ha destinat a la Residència Infantil Joan Riu; 

una de les dues residències que formen part 

-conjuntament amb la Residència els Roures- del 

Complex Assistencial del Consorci Sant Gregori.
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Més de 300 persones vibren amb
la 43a Cantada d’Havaneres

Els coordinadors de la FPCE Begur 
reben un reconeixement

El 13 d’agost la plaça Esteva i Cruañas va acollir la 43a edició 

de la Cantada d’Havaneres. En total, més de 300 persones van 

gaudir de les emotives, colpidores i commovedores propostes 

musicals dels grups Peix Fregit i Port Bo. Enguany, els diners re-

captats amb els donatius s’han destinat a la secció local de Begur 

de l’entitat Cáritas Diocesana de Girona. En total, s’han recaptat 

175,58€.

La FPCE Begur va ser una de les grans protagonistes el passat 

20 de maig en la VI Gala Valors en Acció. Durant la cita es van 

repartir 29 guardons a esportistes i equips de les comarques gi-

ronines pel seu joc net; i entre ells, en la categoria de Valors en 

Acció, els coordinadors de la FPCE Begur Paul Cunniffe, Sandra 

Herrera i Lluís Capella van rebre un reconeixement.

Acte d’homenatge als socis 
del Casal de la Gent Gran

Georgina “Gio” Carreras Caner 
rep l’homenatge i l’escalf del

poble de Begur

El  El Casal de la Gent Gran va celebrar l’homenatge als seus 

socis d’edat de 84, 85 i 86 anys amb un dinar de germanor a 

l’Estartit, on també hi va assistir l’alcaldessa Maite Selva. Els socis 

que van ser homenatjats enguany van ser:

• Esperanza Becerro Merchan

• Candido Peniza Baz

• Fca. Roura Gironès

• Andreu Campasols Corona

• Charlotte Billeter

• Torcuato Huertas Navarro

• Carmen Rodríguez Piñar

• Juan Moreno Calvo

• Pilar Forment Carreras

La Sala d’Actes de l’Ajuntament va acollir un acte d’homenatge 

a l’esportista begurenca Georgina “Gio” Carreras Caner organit-

zat per la Regidoria d’Esports. La trobada tenia com a objectiu re-

conèixer públicament la trajectòria esportiva de “Gio” Carreras, 

que aquesta darrera temporada va anunciar la seva retirada del 

futbol professional d’elit, on ha estat competint de forma molt 

exitosa en diferents clubs esportius nacionals i estrangers.

Durant l’acte, “Gio” Carreras va rebre l’escalf i l’admiració d’amics 

i familiars i l’acompanyament del consistori, que va entregar un 

regal institucional a l’esportista begurenca, qui fi nalment també 

va signar el Llibre d’Honor de l’Ajuntament.
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Les benzineres d’abans, als pobles petits eren antiquíssimes. 

Recordo que  les companyies d’automòbils antigament com-

praven la benzina amb bidons de 50, 25, i 10 litres fi ns que CAMP-

SA, l’única empresa distribuïdora d’aquell temps, van concedir a 

l’Empresa de Transports Frigola un poste d’aquells portàtils que a 

base de fer anar una maneta omplia uns dipòsits de vidre de 5 li-

tres. Primerament i durant uns anys, l’empresa el tenia emplaçat 

al seu  garatge del carrer Sant Pere, però quan va arribar el petroli 

per les cuines i estufes, per donar millor servei a la clientela, van 

traslladar-lo al lloc anomenat l’entrada Gran, a la plaça de la Vila. 

En despatxar benzina i també petroli hi havia cues, ja que el dona-

ven amb comptagotes. Quan arribava el camió de Campsa carregat 

de bidons de 200 litres a la plaça era tot un espectacle. Els desca-

rregaven tirant-los sobre uns pneumàtics vells per no fer forats a 

terra ja que encara no era asfaltat. En aquells anys 50 no hi havia 

les normatives tan estrictes com avui dia i era verdaderament un 

perill constant. Quan hi havia una festa a la plaça s’havia d’estar 

molt atent, ja que tothom fumava i llençava les burilles a terra. Re-

cordo que per Sant Joan, la Tató solia fer una foc al mig de plaça per 

celebrar la festa i s’havien de prendre rigoroses mesures perquè no 

passés cap desgràcia. En aquells anys, es treballava amb els vells 

mètodes artesanals molts d’ells perillosíssims.  

Només a les poblacions més grans hi havia aquells postes amb el 

dipòsit soterrat que eren més moderns. No sé si algú encara recor-

da el que hi havia al bell mig de la plaça Nova de Palafrugell que el 

regentava un tal Llambí,  sogre del conegut dentista Mozo. Hi tenia 

de dependent el begurenc Enric Casademont que per això tothom 

li deia Llambí.

Va arribar un moment que la benzina s’acabà i els transportistes 

hagueren de muntar gasògens que cremaven cloves d’ametlla, 

d’avellana o carbó. Darrere dels automòbils públics hi col·locaven 

uns aparells com una espècie d’estufa que cremava el combustible 

d’on sortia un pobre gas que volia imitar la benzina, però la velo-

citat no passava de 50 km per hora i hi havia moltes difi cultats per 

pujar les pendents. Molts xofers hi quedaren intoxicats. 

Fins que no varen arribar els autos nous de la Seat, vam haver de 

conformar-nos  amb aquells vells dels anys trenta. L’empresa Fri-

gola posseïa dos taxis Ford 17 CV. Portaven el dipòsit de benzina 

davant del tablier, sobre el motor. Aquells temps en què escasseja-

va el líquid va passar un cas curiós: Més d’una vegada havia hagut 

de pujar de Sa Riera marxa enrere, o més ben dit de recules, ja que 

degut a la gran pendent el líquid no arribava al carburador. Tam-

bé portaven una aixeta sota el volant que la podies tancar des de 

dins l’habitacle. A les platges de molt pendent, per estalviar i no 

gastar, tancaves  el combustible i el tub d’escap feia uns espetecs 

que se sentien d’una hora lluny i es foradaven constantment. Totes 

aquestes vivències i històries, avui al jovent els costa d’entendre. 

A l’arribada de les noves Estacions de Servei, els dependents ben 

uniformats i amables et posaven la benzina al dipòsit i netejaven 

el vidre del parabrisa. Avui el conductor s’ha d’emplenar el dipòsit  

i a més anar a pagar dintre l’establiment. D’això en diuen progrés.

El Sr. Joan Martí (Sora) en un antic programa de Festa Major ex-

plicava les odissees que es passaven aquells primers anys reculats 

per arribar a Begur que cal recordar-ho i que poc més o menys deia 

així:

A les quatre de  la matinada agafaves el tramvia arrossegat per ca-

valls fi ns a l’estació de França. Allà pujaves al tren gros de vapor. A  

l’Empalme, si treies al cap per la fi nestra, els de la cantina t’oferien 

un llonguet de farina de blat amb una truita d’ou de gallina que 

era una delícia. Al cap d’un parell d’hores arribaves a Flaçà on 

t’esperava el tren petit carregat de pagesos voltats de cistells, gàbies 

d’aviram i criatures sense calcetes. Per fer-te passar la set, compra-

ves una gasosa que la tenien amb bany Maria i el tap lligat amb un 

cordill. Quan al carrilet li venia bé d’arrancar a saltirons i el passat-

ger condolit d’ossos, els gasos et feien fer el rotet de la gasosa. A To-

rrent, ja t’esperava una dinastia de transportistes amb tartanes que 

amb els seients laterals havies d’entrecuixar amb el passatger del 

davant. Si era un home, el trajecte es feia interminable i si era una 

jove de bon veure passava el temps volant. Els cavalls agafaven el 

trot  demostrant la bona salut de l’animal. El tartaner amb el fuet 

i el caliquenyo pudent als llavis espantava els mosquits. L’animal, 

de tant en tant, aixecant la cua t’oferia el perfum de la garrofa. A 

l’arribar a Begur, després de descansar i aposentar-te al teu apar-

tament de segona residència, agafaves  la Rubia que et trasllada-

va a la cala que tenies per costum anar a prendre un bany. Així 

funcionaven els transports d’aquells anys. Avui els autos van amb 

benzina, gas o electricitat. Qui o havia de dir?                                                                    

Marià FrigolaLes benzineres i automòbils d’abans
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Tinc la sort d’encapçalar l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de 

Begur com a president i Cap d’Unitat. Aquesta entitat que represen-

to som un grup de veïns i veïnes del poble que dediquem el nostre 

temps lliure a col·laborar en situacions excepcionals amb els equips 

d’emergències que treballen al nostre municipi. 

Tot i ser un voluntariat, el volum de feina que porta organitzar els 

serveis, valorar les necessitats i riscos de cada activitat i mantenir 

el material de treball preparat, sumat a la responsabilitat que tinc 

com a màxim responsable, ho converteix en una feina a la qual s’ha 

de dedicar molt de temps, esforç i fi ns i tot diners. 

L’estiu a l’Empordà és sinònim d’aglomeracions, trànsit i molta fei-

na per tothom. En el nostre cas, les activitats a cobrir es disparen 

i el risc de tenir una activació per incendi forestal o incident greu 

també. Això ens obliga a estar atents, disponibles i fi ns i tot a dur 

a terme tasques preventives de manera presencial. I el fet de ser 

voluntaris no ens eximeix de ser professionals, i és que estem a 

l’empara de la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat 

de Catalunya pel que fa a normativa, i depenem de la Regidoria de 

Seguretat de l’Ajuntament de Begur, com el cos de Policia local amb 

qui treballem coordinadament. 

A Begur fem la cloenda de l’estiu amb la Fira d’Indians, una festi-

vitat que porta una quantitat ingent de persones al municipi i que 

posa a prova la capacitat de resposta dels equips operatius, pensats 

per una població de 4000 habitants. Aquest servei, que és dels més 

importants per la nostra associació i que suposa fer front a moltes 

hores, molta gent i molta festa, per nosaltres es tradueix en feina 

i desgast pels nostres voluntaris, que no cobren ni un cèntim per 

treballar pel poble. 

Llavors, si cadascú té la seva feina i no cobrem res per fer aquesta, 

per què estem a Protecció Civil? Què ens aporta això per invertir-

hi el nostre temps lliure, en comptes de dedicar-lo a la família, 

als amics o a descansar? Hi ha hagut voluntaris que han vingut 

de servei sortint de treballar, amb cansament i dolors fruit de 

l’acumulació d’hores, renunciant als seus plans per tal que el servei 

quedés cobert i poguéssim donar una resposta a l’altura de les cir-

cumstàncies, i tot això per què? 

La resposta no té a veure amb res material. No estem aquí perquè 

ens agrada lluir uniforme o perquè no tenim res més a fer, al con-

trari, som gent molt ocupada, amb inquietuds i que no sabem dir 

que no a res. És quelcom més romàntic i relacionat amb el que ens 

aporta a escala personal el fet de dedicar el nostre temps a ajudar 

als altres, a col·laborar perquè el nostre poble sigui un lloc més se-

gur i que si passa alguna cosa puguem estar allà per donar un cop 

de mà, dintre de les nostres possibilitats. 

Escric aquestes línies perquè us vull parlar d’aquestes persones 

amb qui treballem i que estan per ajudar-vos dia a dia: agents de 

Policia local, voluntaris de Creu Roja...

persones al cap i a la fi , que es posen un uniforme i es convertei-

xen en responsables de la vostra salut i seguretat, però que no dei-

xen de ser persones com vosaltres, que han decidit escollir el camí 

d’ajudar als altres en aquelles situacions desagradables que es pre-

senten al llarg de la vida. 

Aquest cap de setmana aquestes persones han demostrat, no només 

estar a l’altura d’un gran esdeveniment com és la Fira d’Indians, 

sinó que han demostrat ser molt bons companys, grans professio-

nals i grans persones. Han demostrat tenir una qualitat humana i 

un sentiment del companyerisme impressionant. 

Professionalitat, saber estar, coordinació, treball en equip... són 

molts els valors que aquesta gent ens han mostrat i que ens han fet 

sentir que formàvem part d’una cosa més gran que una associació 

de voluntaris. Formàvem part de la gran família que treballa en els 

serveis d’emergències i que es converteixen en un tot quan passa 

quelcom. 

Em sento molt afortunat de pertànyer a aquest col·lectiu, i és que a 

Protecció Civil he rebut molt més del que he donat. El que he rebut 

no és explicable ni comparable amb res similar. És un sentiment 

que se’t genera dins teu i que t’empeny a continuar donant el teu 

temps “per res” o per tot això, que per algú no serà sufi cient, però 

que per nosaltres ho és tot. 

Us animo a fer-vos voluntaris de Protecció Civil, un cop dins en-

tendreu del que parlo. 

El sou d’un voluntari Ramon  Rovira de Eugenio
President i cap d’unitat de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Begur
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Concepció Pi Prats. La gran mainadera de Begur

Per la seva avaluació, escriure sobre el personatge de la Tató, és 

ser en gran manera atrevit. 

La situació va portar a la Tató ser la gran mainadera de Begur, ja 

que originàriament arribat l’any 1936, a raó de l’esclat de la guerra 

civil, va canviar-li totalment la vida. La proximitat amb ella era dis-

tant, malgrat que la població de  egur la relació dels veïns ha sigut 

sempre íntegra. 

Va arribar el dia que la Tató va convidar-me a passar la tarda a 

la platja de Sa Tuna junt amb tota la quitxalla habitual. A la poca 

estona d’arribar a Sa Tuna, la seva experiència va aconsellar-li que 

la visita fos limitada, anunciant que el retorn a Begur el faríem pas-

sant per Aiguafreda. L’arribada a aquesta nova parada va ser d’un 

esbarjo total, i com a màxim, algú es va descalçar per banyar-se els 

peus. Tothom corria gaudint d’una sana llibertat, fi ns el moment 

que junt amb dos dels participants vàrem desviar-nos quedant se-

parats de tot el grup fi ns el punt de quedar allunyats. El meu co-

neixement sobre el comportament d’aquestes excursions organit-

zades era sense cap experiència, arribant a separar-nos de tot el 

grup. Al veure’ns aïllats i perduts, instintivament vàrem optar per 

seguir la carretera que estava encarada a Begur. La meva ignoràn-

cia va deixar-me tranquil arribant a casa, fi ns el moment de veure 

aparèixer a la Tató molt nerviosa i esverada, recitant-me una gran 

escridassada. 

A partir d’aquí, l’opció fou de casa a l’escola i de l’escola a casa, ju-

gant només amb els veïns del mateix carrer, i aviat m’indicaren que 

podia ajudar al meu pare en l’ofi ci. Arribant el moment que l’edat 

o requeria i sense pensar, ja havia acabat l’escola i estava endegat 

dins la professió familiar. El temps anava passant i sense pensar es-

tava encarat dins l’obligació del compliment del servei militar. Sen-

se esperar que la joventut a la qual jo pertanyia fos citada per com-

plir aquesta obligació, vaig avançar-me i amb divuit anys acabats 

de complir, ja estava incorporat militarment de forma voluntària. 

D’aquesta manera vaig avançar tots els esdeveniments de la meva 

situació, tant és així, que quan vaig acabar el compliment volun-

tari d’aquesta obligació, els companys de Begur encara havien de 

començar aquest deure. Sense adonar-me’n, va quedar anul·lada 

aquella època que  podia gaudir passant de la infantesa a la majo-

ria d’edat, per tant, no vaig benefi ciar-me d’aquella part de la vida 

on comença certa llibertat i el principi de la formació adulta d’una 

persona. L’època de poder tractat a la Tató havia desaparegut sense 

advertir-ho. És possible que com a compensació vaig aprofi tar des 

del començament “l’Alegria de Begur”, aquella gaubança proposada 

pel Sr. Martí (Sora), en la que esporàdicament i per coincidència in-

tervenia un grup teatral. Aquí si que ens vàrem trobar amb la Tató, 

encara que mantenint aquella distancia de respecte personal, que 

sovint m’ha caracteritzat.  Sempre he cregut que aquella dolenteria 

meva, la va perseguir tota la vida.

En la vida, la Tató sempre va caracteritzar-se a través d’un caràcter 

decidit i amb voluntat pròpia i espontània. Era el quart descendent 

d’un matrimoni que n’aplegava vuit. És per afi rmar que la casa que 

va veure-la néixer era d’una important família. Encara podem lle-

gir la data esculpida a la llinda de la porta d’entrada -1589-, i obser-

var el tipus de patrimoni que tenia des de la seva creació; aquest 

carrer era un dels més considerats de l’antiga població.  

En el seu moment, la vida va portar a aquesta begurenca buscar 

dintre el seu camí personal una parella per formalitzar una nova 

família. La casualitat va fer coincidir dues persones amb un caràc-

ter addicional, ja que teníem un begurenc dedicat a l’agricultura i 

com a suplement exercia de  transportista setmanal, que els dissa-

btes acudia per complir les necessitats de transport i de comanda 

entre Begur i Girona. El seu caràcter servicial i de persona de bé, i  

d’edat coincidint amb la de la Tató, fou sufi cient per projectar una 

parella per arribar a plantejar una família. Arribat l’any 1936 i amb 

la guerra civil en curs, l’esmenta’t Josep Llenes i Carreres estava 

ple d’il·lusions i defensant la política de la terra que trepitjava; era 

un  catalanista i begurenc cent per cent. Els temps eren molt com-

plicats i difícils i per procurar que la població seguís un bon camí, 

en Llenes va assumir la responsabilitat de president del Centre 

d’Esquerres de Catalunya a Begur i era militant a la Unió General 

de Treballadors de Catalunya.  

Un gran contratemps per haver començat la guerra civil, va provo-

car un immediat ajornament d’una esdevenidora família compos-

ta amb quitxalla. Aquesta opció el destí la provocà amb escreix, ja 

que tots sabem que la Tató ha sigut la mainadera de Begur fi ns que 

Déu la cridà. 

Per excés no va queixar-se mai; a ca la Tató, la quitxalla sempre va 

ser-hi  benvinguda.

Ponç Feliu
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Som a mitjans de juny, quan arribem amb la muller a Begur, a la 

casa del carrer Vera, per passar uns dies de descans, penso que 

merescuts; o almenys ho intentarem. D’entrada, perfecte, doncs, 

surto a la petita terrassa que tenim, és mitja tarda, el sol s’ha anat 

desplaçant cap a ponent i puc contemplar amb delit com ha crescut 

la buguenvíl·lea. Bé, no és una buguenvíl·lea que tingui plantada a 

casa, qui la té plantada és en Dito Carreras en el seu jardí, però és 

tan gran i frondosa que ha pujat fi ns a casa, com si ens volgués ofe-

rir la seva vistositat, i és clar, és una delícia cuidar-la i encara més 

gaudir-la. Agafo les tisores de podar i retallo totes les puntes que 

han anat creixent desordenadament fi ns que la deixo com un pom 

de fl ors llarg i uniforme, estès sobre l’ampla barana d’obra. Llavors, 

m’assec per gaudir de l’obra acabada. M’encanta contemplar-la tota 

fl orida i amb el rerefons de la verdor del bosc que hi ha, des de la 

part on acaba la urbanització de Son Molas, girant la vista de dreta 

a esquerra, tot resseguint la carretera que va a Sa Tuna. És encara 

un privilegi aquesta vista tranquil·litzadora, acompanyada d’un 

deixar-te anar en les emocions que comporta veure els vols dels 

ocells, escoltar la seva xerrameca mentre reposen en les branques 

dels arbres, sentir al cos la brisa que puja del mar, veure de tant en 

tant com passa un gat amb la cua enlairada per damunt els teulats 

de les cases del carrer Sant Antoni... i un encisador detall de la sà-

via natura, és veure com les papallones, les abelles i els borinots 

van fent la seva laboriosa feina de pol·linització dins les fl ors de la 

buguenvíl·lea, per complir la seva tasca de participació del cicle de 

vida de les plantes. Tota una delícia. Hi ha gent que pensa que s’han 

extingit les papallones perquè no en veuen, i tenen certa raó, però 

encara n’hi ha, i hem d’aconseguir no s’extingeixin en benefi ci de 

tothom. 

Amb tot i això, feliç que estava jo, vaig entendre als pocs dies, el 

18 de juny concretament, que tot aquest espectacle que ens dóna 

la natura, l’ésser humà l’anem destruint sense aturall, fi ns que no 

deixarem res de verd sobre el planeta. La portada del diari ARA i 

l’article explicatiu del què s’havia fet amb la destrossa de la pineda 

a Sa Riera per a la construcció d’una cinquantena de xalets, em va 

remoure de nou les entranyes. No és la primera vegada que escric 

articles assenyalant que estic en contra que sols es pensi en fer di-

ners sense tenir en compte el dany que s’està fent a les futures ge-

neracions. Per tot el que he escrit en aquest sentit, fa temps em va 

arribar el missatge, mitjançant un amic que algun vincle tenia amb 

promotors urbanístics, que consideraven els meus articles com 

si fossin del seu enemic, però que ells seguirien fent el seu camí. 

Aquest nou atac a la natura, amb el consentiment, sembla que obli-

gat, pel que diu el consistori basant-se en el fet singular que respon 

a la normativa del 2003 que defi neix la zona com a sòl urbanitzable, 

em deixa trist i penso si no s’hauria pogut fer quelcom per aturar, 

retardar o minimitzar la destrossa. 

Quants anys fa que s’està denunciant que les coses no es fan ben 

fetes? Per part meva molts, no sols a Es Pedrís Llarg, sinó a altres 

mitjans de comunicació. I no sóc sol, hi ha moltes veus que denun-

cien fets que van en contra del respecte que mereix la natura, però 

de res està servint, doncs, el diner és massa poderós. La desgràcia 

és que tots, i les futures generacions encara més, patirem les con-

seqüències. Deia en el meu poema “Begur, el meu refugi” escrit a 

l’agost de 1990, “I em fa por que poc a poc, el verd es vagi tallant, el 

blau es vagi apagant i perdi tot l’encant el lloc”; i en un altre de l’agost 

de 2006, “Tot fent xarrups”, deixava anar amb tota l’ànima que “Tot 

el verd que tant estimava s’està marcint, sa fl aire es perd entre pins 

estronyats i deixes per tot arreu, mentre es ciment s’enlaira. Poc sabem 

el que fem”.

Per a mi el problema no ve del 2003, els plans urbanístics de Begur 

venen de molts anys enrere, de quan es va veure que el totxo era 

un negoci a l’alça, de quan era senzill incidir per re-qualifi car urba-

nísticament el que fora convenient a certs interessos, passant per 

alt les futures conseqüències. Potser pensant que el fet, no tan sols 

pel propi interès, podria representar un fl uir de diners en benefi ci 

del poble. Però permeteu-me que ho dubti, rere el que estic veient 

any rere any. Pura i dura especulació, terrorisme urbanístic que as-

senyalen els ecologistes. Aviat ni vols d’ocells, ni de papallones, ni 

abelles... si anem canviant el verd pel gris.

El verd se segueix tallant Pere Rodriguez
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Sempre pensant en el poble i la seva gent

Estiu llarg i intens

Estem acabant una altra temporada d’estiu, la primera 
amb normalitat després de la pandèmia. Ens sentim 
contents de com ha anat l’estiu, amb molta gent i mol-

tes activitats. Hem pogut recuperar també la Fira d’Indians, 
amb un “nou model” que creiem que ha agradat i sobretot ha 
tret la massifi cació de la qual en patíem i sobretot ens preo-
cupava. El nostre desig és que tothom l’hagi gaudit al màxim. 
Potser, de cara a l’any vinent farem algun retoc d’alguna 
mancança detectada.
Els centre educatius de Begur i Esclanyà iniciaran el curs amb 
noves millores. A la Llar d’Infants Ses Falugues s’ha adaptat 
el paviment de l’entrada per fer-hi diferents activitats, a 
l’escola l’Olivar vell s’han solucionat problemes de canalitza-
ció d’aigües i s’ha continuat amb el projecte del pati de l’escola 
del Dr. Arruga. Enguany, el casalet d’I1 i I2 s’ha traslladat a la 
llar d’infants per donar continuïtat educativa dins el mateix 
centre de referència i així els infants segueixen gaudint de 
les condicions adequades. El casal dels més grans ha seguit a 
l’escola Dr. Arruga i com cada any ha estat tot un èxit de par-
ticipació.
L’Àrea de Cultura ha celebrat el cap de setmana anual d’A 
Begur Cultura. Aquest any ha estat la primera edició amb el 
tema “Màscares”. També s’ha informat del nou projecte cul-
tural del municipi. Un projecte de canvis i millores i moltes 
il·lusions. Cal destacar la creació del Centre d’Interpretació 
d’Indians de Catalunya que potenciarà la cultura les quatre 
estacions de l’any. I per amenitzar les nits d’estiu s’ha celebrat 
el 43è Festival de Música de Begur amb fantàstics concerts a 
Begur i Esclanyà.

Pel que fa a la policia s’ha incrementat la plantilla amb agents 
d’estiu per poder fer front a l’increment de persones i de vehi-
cles a la nostra localitat. També, aquest estiu s’ha realitzat una 
campanya de sensibilització per reduir la velocitat tal com es 
va anunciar per les xarxes socials i per petició expressa de la 
ciutadania.
Des de l’Àrea de Medi Ambient s’han col·locat dues deixalle-
ries mòbils per petits objectes (piles, bombetes, petits aparells 
electrònics,..) a Begur i Esclanyà. La recollida selectiva està 
aconseguint molt bons resultats dels quals tots ens n’hem de 
sentir molt orgullosos. Així, la recollida selectiva ja represen-
ta el 71,53% a l’any 2021. Aquest és un èxit que s’ha pogut fer 
gràcies a la col·laboració de tots els ciutadans. Un estiu més 
hem tingut l’ajuda de dos educadors ambientals que han po-
gut informar i ajudar a la tasca de la recollida selectiva tant a 
particulars com a empreses.
Des de l’Àrea de Serveis Socials continuem apostant pel SIE 
de primària i el SIE de secundària i el projecte “Ser gran amb 
dignitat”. Són projectes que, malgrat que han deixat de tenir 
una part subvencionada per la Diputació de Girona, l’Àrea de 
Serveis Socials se’n farà càrrec de tota la despesa, amb l’ajuda 
tan valuosa i d’un gran valor que tenim amb Càrites Begur. 
Són projectes amb l’objectiu de donar cobertura a infants i 
adolescents en situació de risc i/o vulnerabilitat social en di-
ferents àrees, com ara els àmbits acadèmic, social, relacional, 
familiar, emocional. 
Estem en camí d’iniciar el tan necessari Avanç del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Begur, el qual esperem 
i desitgem que sigui molt participatiu de la ciutadania.

Després d’un estiu llarg i intens, cansats, però con-
tents d’haver pogut recuperar moltes activitats que 
havíem hagut de suspendre per la pandèmia, farem 

una mica de balanç d’aquests mesos.
La Regidoria de Festes ha fet una feina intensa: una Festa 
Major de Sant Pere farcida d’activitats, s’han recuperat els 
dijous de DJ a la plaça de la Vila, sardanes els dissabtes, el 
tradicional concert d’havaneres, celebracions de Sant Ra-
mon i de l’11 de Setembre, i la Festa Major de Santa Repara-
da que posa punt fi nal a aquest llarg seguit d’activitats fes-
tives a Begur a l’estiu. Diferents entitats i associacions han 
col·laborat a donar contingut i visibilitat a les mateixes. Des 
d’aquí, volem agrair a totes la seva participació i esforç.
D’altra banda, després de la parada de l’estiu el casal de la 
gent gran reprèn la seva activitat amb noves idees i amb 
una millora considerable de la seva infraestructura, com és 
l’obra de millora dels lavabos.
En l’àmbit turístic, un any més Begur i les seves platges tor-
nen a ser un referent com a marca de qualitat reconeguda 
a nivell mundial. Cada cop són més els visitants que venen 
de lluny per gaudir dels nostres paratges i dels nostres ser-
veis. Begur al llarg dels anys ha anat teixint i consolidant un 

seguit d’infraestructures d’hostaleria, restauració, comerç, 
càmpings i serveis que fan que el nostre poble deixi un alt 
grau de satisfacció als nostres visitants. En general, els nos-
tres empresaris ens diuen que han fet una bona temporada. 
Temps tindrem ara per fer les reunions de valoració neces-
sàries per tal de seguir treballant plegats, públic i privat, per 
un turisme de qualitat, sostenible i responsable que permeti 
seguir fent de Begur un destí remarcable.
De la mateixa manera que temps tindrem per valorar el nou 
format de la Fira d’Indians que aquest any s’ha pogut tornar 
a celebrar amb novetats destacables i amb un gran èxit de 
visitants i amb una bona valoració general.
Comencem en aquests moments un nou curs polític que ens 
durà ja al fi nal d’aquest mandat. El proper mes de maig tor-
narà a portar als ciutadans a les urnes per tal d’escollir un 
cop més el seu govern municipal i el seu alcalde o alcaldessa. 
Des d’aquí animar-vos a ser part activa del futur polític de 
Begur. És important que noves veus i gent jove tingui ganes 
de formar part dels grups que es presentin per gestionar el 
futur del nostre poble. Mentrestant, seguirem treballant els 
que ens vàrem comprometre en el seu dia a fer-ho.
Bon fi nal d’estiu i millor entrada de tardor a tothom!

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

EL FARISTOL
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Mirem endavant

Ja hem passat l’estiu, intens i atrafegat; i més enguany, 
amb molta gent vinguda d’arreu amb una mena de 
síndrome post-pandèmic on semblava que no hi havia 

demà. Moltes ganes de tot: de sortir, de platja... en defi nitiva, 
moltes ganes de vacances. 
No ens passa el mateix als que vivim al poble. A una gran 
part de nosaltres, directa o indirectament, ens marca el 
ritme de treball, de vida... Begur i Esclanyà som receptors 
importants de turisme, forma part del teixit del poble i és 
un fet que no podem ni obviar i del que tampoc en podem 
prescindir. Però, tot i així, està bé mantenir aquells racons, 
moments enmig de tot el soroll i atrafegament, on ens pu-
guem trobar. 
Un petit oasi, l’Arbreda, on conviuen els d’aquí i els d’allà 
(sobretot els d’aquí!), però respectant la calma i l’estar de po-
ble, aliè en certa mesura a les riuades de gent que ens venen 
a visitar cada estiu. Un espai que dona joc, tant per respirar 
una mica d’aire fresc -sempre bufa una certa brisa recon-
fortant-, com per estar-s’hi, pensar, parlar, trobar-se amb els 
amics, veïns i veïnes i, perquè no, pensar en els mesos pas-
sats i pensar com podrien ser els vinents. 

Mirem enrere, hem estat i estem a l’equip de govern, amb 
encerts i errades, i de tot n’aprenem, o n’hauríem. Ens pre-
guntem què podem millorar, quins projectes i reptes ens 
queden per portar a terme, quins de nous en sortiran. Aga-
fem un bri de brisa fresca i mirem el futur, comencem a en-
carar els mesos que vindran, els darrers d’aquest mandat i 
pensem en les coses que tenim al calaix, que no han vist la 
llum, però que creiem que l’haurien de veure. I sí, mante-
nint la màquina turística en marxa i, si cal, millorar-la, però 
des d’aquest racó tranquil, pensant sempre en els que vivim 
al poble, tant a Begur com a Esclanyà, prenent el pols del 
dia a dia de l’agost, però també del novembre, del gener, del 
març... 
Érem nous a la Casa Gran. L’Ajuntament ha estat i és, enca-
ra, un aprenentatge intens, però ara més que mai, amb les 
lliçons apreses, encarem el futur amb iniciatives que creiem 
importants precisament pensant en el que dèiem: en l’agost, 
però sobretot en el novembre, gener, març... Projectes pre-
sents durant tot l’any i que facin de Begur i Esclanyà un po-
ble amable amb els de fora, però especialment amb els seus 
veïns i veïnes. Una abraçada a tots i totes.

Democratitzar l’espai públic?

Ho vam advertir

Un cop passada la temporada d’estiu és un bon mo-
ment per replantejar la “privatització” de l’espai 
públic en algunes de les nostres cales. La solució per 

aturar la massifi cació a les cales d’Aiguablava, Sa Tuna i Ai-
guafreda ha estat posar a disposició de qui pugui pagar una 
“mòdica” xifra de 25 a 50 euros un espai acotat. Creiem que 
aquesta no és la solució. Si tens recursos econòmics podràs 
gaudir de les nostres cales. Un membre del consistori parla 
que s’ha aconseguit “democratitzar” l’ús de les cales. Segons 
el govern municipal, a Begur per ser demòcrata has de te-
nir recursos econòmics o quedes exclòs. Cal una normativa 
clara de l’ús de les cales i tenir mitjans per fer complir les 
normatives. 
L’Ajuntament tira endavant el projecte de l’equipament de 

la Font de Baix. Recordem que s’hi farà pàrquing soterrat i 
diferents equipaments per serveis públics. Aquesta obra tin-
drà un cost aproximat de 8 milions d’euros. Sempre que la in-
fl ació i, per tant, els preus dels materials no segueixi pujant. 
El fi nançament de l’obra necessitarà crèdits bancaris pels 
propers exercicis econòmics que segurament s’aproparan als 
5 milions d’euros. Els interessos a pagar per aquests crèdits 
seran molt elevats. Creiem que caldria replantejar el pro-
jecte. Amb la pujada dels preus i dels interessos bancaris, 
aquest Ajuntament no podrà assumir més inversions en els 
propers anys. 
Esperem que la temporada d’estiu us hagi anat molt bé i us 
desitgem un bon inici de curs. 
Salut i República.  

Ja ho vam advertir en aquest mateix espai. Vam adver-
tir sobre la possibilitat que s’aprofi tessin les restric-
cions que ens van imposar durant la pandèmia per 

consolidar una política de platges que restringís l’accés i 
posés barreres d’entrada basades en el poder adquisitiu i 
en la discriminació.
Aquest estiu ha estat el primer després de la pandèmia i 
ens hem trobat amb unes platges parcel·lades i explotades 
com a negoci i no pas com a servei públic. L’Ajuntament 
ha habilitat zones de para-sols i gandules de pagament 
alhora que ha limitat l’espai per als ciutadans en general. 
Concretament a Aiguablava s’han reservat 240m² per a 40 
gandules i 20 para-sols; a Aiguafreda 84m² per a 14 gan-
dules i 7 para-sols; i a Sa Tuna 108 m2 per a 18 gandules i 
9 para-sols.
La justifi cació ofi cial és la d’evitar les aglomeracions, i de 
forma privada alguns membres del consistori han arribat 
a dir que el que volen és difi cultar l’accés a les persones 
de certes nacionalitats perquè “donen molt mala imatge, 
millor que vagin a Lloret”.
Els para-sols i les gandules són elements del servei de platja 

que de manera raonable poden conviure amb una platja 
lliure, pública i d’accés universal. El que ens resulta into-
lerable és la limitació de l’espai per l’accés de tothom. Qui 
vulgui gandula que la llogui, però l’espai és de tots.
És evident que aquestes mesures han tingut un marcat 
caràcter elitista i discriminatori. Limitant l’accés en funció 
de la cartera de cadascú. Hi estem totalment en contra. Cal 
una gestió enfocada en el servei públic d’un espai natural 
que cal preservar i gaudir amb cura, però tothom n’ha de 
poder gaudir.
Altrament, molt preocupats ens deixa també una notícia 
que hem conegut aquests dies: Begur hem estat notícia per 
ser la població de Catalunya amb més piscines per càpi-
ta, concretament 1 per cada 2 habitants! Hauríem de fer 
quelcom? Si més no una refl exió des de l’òptica de l’ús dels 
recursos naturals com l’aigua, que serà un dels recursos es-
tratègics per la sostenibilitat futura.
Finalment, volem desitjar-vos una bona Fira d’Indians. Es-
perem que les mesures de reorganització que s’han anun-
ciat i a les que hem donat suport per aquest any siguin 
fructíferes.

EL FARISTOL
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Begur i Esclanyà ja tenen nou projecte cultural

El Cinema Casino Espai Cultural va acollir el 10 de juny la presenta-

ció pública del nou projecte i de la nova marca cultural de Begur i Es-

clanyà que aquest 2022 impulsa l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament.

En què consisteix el nou projecte cultural de Begur i Esclanyà?

• Fomentar la cooperació i el treball en xarxa entre l’Ajuntament 

i les entitats locals, com a motor del poble que són: per a fomen-

tar la cocreació, incentivar noves sinergies, sumar esforços, en-

riquir els projectes, diversifi car l’oferta cultural, potenciar-ne la 

seva fortalesa i compartir-la amb la població.

• Promocionar l’hàbit de consumir cultura durant tot l’any a Be-

gur: atraient no només els veïns i veïnes, sinó també la població 

dels municipis de l’entorn més proper durant tot l’any.

• Replantejar alguns dels concursos culturals que s’endeguen 

el municipi: mantenint-ne la seva essència fundacional, però 

adaptant-ne el seu format per a incentivar la participació i dig-

nifi car-los.

• Apostar per una cultura més inclusiva i solidària: sense discri-

minacions de cap mena i oberta a tothom, on els projectes so-

cials i solidaris també hi tinguin un espai preeminent.

• Consolidar una mirada més educativa de la cultura: una cultura 

adreçada també per als infants i joves, ja que generar cultura 

també és generar educació.

• Garantir una cultura sostenible: que preservi i doni a conèixer 

els actius naturals, patrimonials i històrics del municipi.

• Apostar a la Sala d’Exposicions de les Escoles Velles per una 

oferta de quilòmetre zero: on els artistes locals hi tinguin un es-

pai preeminent per a donar a conèixer el seu art mensualment. 

Al mateix temps, s’apostarà per establir sinergies amb els dife-

rents espais d’exposicions que hi ha habilitats al municipi.

Begur comptarà amb un Centre d’Interpretació d’Indians 

referent a tot Catalunya

L’estrena del nou projecte cultural de Begur i Esclanyà, a més, ve acom-

panyada d’una important i destacada novetat. I és que l’Ajuntament 

impulsarà pròximament un nou Centre d’Interpretació dels Indians 

de Catalunya a Begur, una aposta de l’Àrea de Cultura que vol rea-

lçar el llegat indià que té Begur i situar-se com a capital dels indians 

de Catalunya.

Aquest nou espai museístic ocuparà gran part de l’actual sala 

d’exposicions de les Escoles Velles Centre Cultural; té un pressupost 

estimat de 190.000€ i compta amb el suport de la Diputació de Giro-

na. La inauguració es preveu en el primer trimestre de 2023. 

Les Escoles Velles i el Cinema Casino estrenen una nova marca  

En el marc del nou projecte cultural per a Begur i Esclanyà la Regi-

doria de Cultura també va donar a conèixer la que serà a partir d’ara 

la nova marca per a les Escoles Velles Centre Cultural i el Cinema 

Casino Espai Cultural.


