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TELÈFONS D’INTERÈS
Ajuntament de Begues 93 639 05 38
Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC)
Horari d’estiu: del 15 de juny al 15 de
setembre de dilluns a divendres de 9 a 14 h
www.begues.cat - begues@begues.cat
EMERGÈNCIES
Ambulàncies / Servei d’urgències
061
Ambulatori Begues - CAP Pou Torre
de 8 a 20 hores
93 639 23 56
Ambulatori de Castelldefels
93 636 66 60
Bombers de Begues
93 639 04 97
El Meu Veterinari
93 024 83 02
Farmàcia
93 639 05 86
Mossos d’Esquadra
088
Policia Local
93 639 10 90
Servei d’emergències
112
Veterinari Begues
93 639 12 91

CARTIPÀS

Alcaldia, Hisenda i Protocol
Sra. Mercè Esteve i Pi
Urbanisme i Habitatge, Obres i Projectes, Medi Ambient, Serveis i Via Pública, Noves Tecnologies
i Ocupació
Sr. Joan Molina i Molina - 1r tinent d’alcalde
Cultura i Patrimoni, Educació, Política Lingüística i Recursos Humans
Sra. Laura Granados i Wehrle - 2a tinenta d’alcaldia
Serveis Socials, Turisme i Dona
Sra. Margarida Camprubí i Vendrell - 3a tinenta d’alcaldia
Seguretat Ciutadana i Protecció Civil i Mobilitat i Transport
Sr. Sadurní Vendrell i Masip - 4t tinent d’alcalde
Comunicació, Participació Ciutadana, Salut i Consum, Gent Gran i Solidaritat i Cooperació
Sra. Maria Llauradó i Fornt
Comerç, Promoció Econòmica, Joventut i Esports
Sr. Jordi Montaña i Serres

SERVEIS
Arxiu Municipal
93 639 05 38 ext*219
Bar instal·lacions esportives
93 639 26 75
Biblioteca Pública La Ginesta 93 639 28 08
Centre Cívic el Roure
(Punt Jove/ Espai Nou/ SOL)
93 639 01 66
Correus Begues
93 639 21 15
Deixalleria de Begues
93 639 05 79
Jutjat i Registre Civil
93 639 12 70
ORGT - Recaptació Begues
93 472 92 46
Piscina Municipal
93 639 25 53
Recollida de mobles i trastets
93 639 10 17
Registre de Propietat
93 338 03 12
Renovació DNI Castelldefels
93 635 03 03
Serveis Socials
93 639 05 38 ext *401
Tanatori Gavà
93 633 34 10
CENTRE EDUCATIUS
Centre d’Educació Permanent
de Begues
93 639 01 31
Col·legi Sant Lluís de Pla i Amell 93 639 00 11
Escola Pública Sant Cristòfor
93 639 07 48
Institut de Begues
93 639 26 22
Llar d’Infants Municipal El Guinyol 93 639 11 66
Parvulari col·legi Bosc
93 639 01 85
AVARIES
Aigües de Barcelona (avaries)
CITELUM, avaries
enllumenat (24 h)
ENHER-FECSA (avaries)
Gas Natural (avaries)
Telefonica (avaries)

93 630 41 60
800 76 07 06
900 75 07 50
900 11 10 02

TRANSPORTS
Aeroport informació
Autobusos MOHN
RENFE informació

93 298 38 38
902 02 33 93
902 24 02 02

ALTRES
Centre Experimental de les
Arts - Vallgrassa
Club de Begues “Casino”
Fundació Privada Col·legi Bosch
Parròquia

93 597 08 91
93 639 00 00
93 639 25 04
93 639 03 29

900 70 07 20

Avancem en el
desviament de les
línies d’alta tensió
Mercè Esteve i Pi

Alcaldessa de Begues

El treball que al llarg d’aquesta legislatura es desenvolupa de manera prioritària per eliminar definitivament el pas de les línies elèctriques d’alta tensió de
l’avinguda Mediterrània feia recentment una passa de gegant. El Parlament de
Catalunya, a través de la seva Comissió d’Empresa i Coneixement, aprovava instar
Red Eléctrica de España a posar en marxa el procés de desplaçament de les
línies i el govern de la Generalitat a proveir-lo del finançament necessari.
En els darrers temps tractava personalment la qüestió amb els consellers Rull

El desplaçament de
línies és realista
amb les possibilitats
de les parts implicades
i amb les prioritats
de la població

i Baiget a més de mantenir els contactes a tres bandes, amb Red Eléctrica de España i Generalitat, a través de la comissió de seguiment per al desplaçament de
les línies elèctriques de Begues. Gràcies a aquest treball, ja el passat 29 d’abril
establíem una sèrie d’acords que ara ratifica la cambra catalana.
Finalment comencem, d’aquesta manera, a donar resposta a una llargament
reivindicada petició veïnal. Ho volem fer, a més, amb una solució: el desplaçament
de línies, realista amb les possibilitats de les parts implicades i amb les necessitats
prioritàries de la població. L’Ajuntament de Begues participarà en el procés,
escollint amb la companyia elèctrica el traçat més adequat i garantint que es
provoqui el mínim impacte mediambiental possible.
Farem, doncs, tot el que estigui a les nostres mans per tal de culminar aquest
projecte amb èxit. Únicament ens queda esperar que els grups amb representació a l’Ajuntament, amb el seu posicionament, i que el conjunt
d’administracions implicades mantinguem la voluntat de treballar en positiu: aquesta serà la principal clau de l’èxit.
Ens hem de sentir, en tot cas, necessàriament satisfets pels resultats aconseguits fins el moment. Tot i que queda molt per fer, tenim totes les esperances que,
en un futur proper, des de qualsevol punt de la nostra trama urbana, l’únic que
veurem quan mirarem amunt serà el blau del cel. ■
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L’Ajuntament assessora
sobre fiscalitat les entitats
A través d’una xerrada, les associacions van poder
resoldre els seus dubtes sobre aquest tema
Una trentena de persones representants de les associacions de la nostra
vila participaven aquest passat 19 de
setembre en la xerrada sobre fiscalitat
promoguda per l’Ajuntament. A la sessió les entitats tenien la possibilitat de
resoldre els dubtes que puguin tenir
sobre les seves obligacions fiscals. En
conjunt, les persones que hi prenien
part van mostrar la seva satisfacció
per la formació rebuda.
Aquesta iniciativa es realitza en el
marc de les propostes municipals

creades per donar suport a les entitats
en el seu dia a dia. La propera activitat formativa per al teixit associatiu
està programada per al 17 d’octubre
a partir de les 17 h a l’aula polivalent
del Centre Cívic El Roure i portarà per
títol «Taller d’introducció al marc legal
de les associacions i a la Llei de Transparència». A més de les associacions,
l’activitat està oberta a la participació
de la ciutadania en general perquè
tothom pugui aprofundir en el coneixement d’aquesta legislació. ■

Inaugurat el camp de
rugbi de Begues
Aquest passat 10 de setembre quedava oficialment inaugurat el camp de rugbi del municipi. Per tal de disposar
d’aquest espai, s’han instal·lat els elements necessaris per
a la pràctica d’aquest esport al camp municipal. El club
de futbol, amb qui compartirà el camp el Begues Rugby Club, ha mostrat en tot moment la seva predisposició
i col•laboració. La jornada inaugural va comptar amb un
triangular disputat per l’equip local contra el BUC (Barcelona) i l’Anoia (Igualada). ■

Dídac Cercós, set anys
al costat de Toni Bou
Entre els esportistes destacats amb els quals
compta Begues es troba Dídac Cercós, qui des del
2007 fins al 2014 va treballar com a motxiller de
Toni Bou, el vint vegades campió del món de trial.
A més d’exercir com a mà dreta de Bou, el nostre
veí també ha treballat amb Marc Colomer, David
Cobos i Marc Freixa a través de la seva feina al departament de competició Montesa Honda. Prèviament, Cercós va ser sotscampió en categoria júnior
al Campionat d’Espanya de trial. ■
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El Parlament dóna suport al
desplaçament de les línies d’alta
tensió
La cambra ratificava els acords assolits per l’Ajuntament de Begues
amb la companyia elèctrica i la Generalitat el passat mes d’abril
La Comissió d’Empresa i Coneixement
del Parlament de Catalunya ha donat
llum verda al desplaçament definitiu
de les línies elèctriques d’alta tensió
de l’avinguda Mediterrània de Begues. En concret, la comissió ratificava els acords que el passat 29 d’abril
s’assolien a la comissió de seguiment
per al desplaçament de les línies elèctriques de Begues (formada per la Generalitat, l’Ajuntament i Red Eléctrica
de España). Així, la cambra catalana
insta Red Eléctrica de España a redactar un document inicial per a desplaçar
les línies i a establir amb l’Ajuntament
de Begues possibles traçats que garanteixin el mínim impacte mediambiental. En el mateix sentit, la comissió parlamentària sol·licita al govern
català que garanteixi les partides
pressupostàries necessàries per al
seu finançament i que es tramiti de
manera prioritària l’estudi d’impacte

Un treball de
negociació
Per tal de trobar i posar en marxa
una solució al pas de les línies d’alta
tensió, l’Ajuntament intensificava
en els darrers mesos els contactes i
reunions. Entre aquestes destaquen
les mantingudes recentment amb el
conseller d’Empresa i Coneixement,
Jordi Baiget, i amb el conseller de
Territori i Sostenibilitat, Josep Rull.

mediambiental. Aquestes resolucions
permeten posar en marxa l’actuació.
Els acords de la comissió van rebre
el vot a favor dels grups parlamentaris
de Junts Pel Sí, Ciutadans, Catalunya
Sí que es Pot, Partit Socialista de Catalunya i Partit Popular i l’abstenció
de la CUP – Crida Constituent. L’alcaldessa, Mercè Esteve, present a la votació, assegurava «que aquesta ha estat una passa molt important per a
assolir una solució definitiva. Però
hem de ser prudents i continuar sumant el suport del major nombre
d’institucions, dels representants
municipals i dels veïns i veïnes
afectats».
La recerca d’una solució al pas de
línies elèctriques per zones habitades del municipi esdevenia una
de les principals prioritats per a
l’Ajuntament de Begues en l’inici de la
present legislatura. ■
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La llar d’infants El Guinyol posa
en marxa els espais en família
Els espais del centre permeten que els pares i mares puguin compartir
les seves experiències en la criança dels infants
La llar d’infants municipal El Guinyol posa en marxa en aquest mes
d’octubre els tres “espais família” que
el centre posa a disposició dels pares
i mares dels infants. En concret, es
tracta de l’Espai Nadó, l’Espai de Joc i
l’Espai Família, que hi tenen lloc amb
la voluntat d’oferir a les famílies la possibilitat de compartir les seves experiències mentre els infants aprenen i
creixen en un ambient enriquidor.
Pel que fa a l’Espai Nadó, aquest
està orientat a nadons de 0 a 12
mesos i obre les seves portes tots els
dilluns de 15 a 17 h. Per la seva banda, l’Espai de Joc, per a infants d’1 a 3
anys i les seves famílies, es pot trobar

Infants en un
dels espais
família de la
llar d’infants

els dimarts i dijous també de 15 a 17
h; i, finalment, l’Espai Família, orientat
a famílies amb fills i filles de 2 a 6 anys,
es reuneix els dimecres de 17 a 19 h.

Per a més informació es pot contactar amb la llar d’infants, situada al
carrer Anselm Clavé, 11, a través del
telèfon 93 639 11 66. ■

Begues s’adhereix
al projecte «No
puc esperar!»
L’Ajuntament de Begues s’ha adherit al projecte «No puc
esperar!», pensat per a facilitar el dia a dia de les persones que necessiten utilitzar un lavabo urgentment
per un problema mèdic no contagiós. Així, el consistori sumarà els lavabos dels seus equipaments als que
es posen a disposició d’aquestes persones i promourà
l’adhesió entre associacions i establiments. ■

Neix el concurs literari
«El pot petit»
Fins el proper 21 de novembre poden presentar els seus
relats o reportatges novel·lats totes aquelles persones
interessades a prendre part en el concurs literari «El pot
petit». Aquest certamen ha estat creat per tal de destacar el paper de les dones com a impulsores de la vida
econòmica de la nostra vila. La proposta neix del taller
d’escriptura creativa que, precisament, des del passat 17
de setembre ha reprès la seva activitat per al nou curs.
Les bases del concurs es poden consultar al web municipal: begues.cat. ■
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El Setembre Slow

Begues
s’apropa
a la
filosofia
Slow
Fotografia cedida per Tony Vilarrasa

Durant un mes, el nostre municipi
ha promogut una vintena de propostes que, en el marc del Setembre Slow, ens han apropat a aquest
moviment destinat a promoure la
qualitat de vida de les poblacions.
Xerrades sobre qüestions com el
poder curatiu de les plantes, un
concert de música ragg o demostracions com la que es dedicava a
l’escriptura japonesa van constituir un programa que va aplegar,
en els actes amb assistència quantificable, més de 500 persones. ■
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Mostra d’Entitats a Begues

El teixit
associatiu,
a peu de
carrer
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El passat 25 de setembre Begues tornava a celebrar la seva Mostra d’Entitats
i ho feia amb la participació de més
d’una quarantena d’associacions del
municipi. L’esdeveniment, que va
comptar en la seva inauguració amb
la presència del conseller de Territori i
Sostenibilitat, Josep Rull, va permetre
conèixer un cop més de primera mà
el treball que desenvolupa el nostre

teixit associatiu. Entre les activitats
programades coincidint amb la Mostra destacava la participació de més
d’un centenar de persones a la Gimcana d’Entitats. Per recuperar en part
la Mostra se’n pot escoltar la programació que va realitzar Ràdio Begues
al seu web i consultar-ne les imatges
etiquetades a Twitter amb el hashtag
#mostrabegues. ■

El programa «Viu el parc»
torna a sumar-se a la mostra
Coincidint amb la celebració de la Mostra d’Entitats també feia acte de
presència el programa «Viu el parc!» de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. En concret, tornava la Fira d’Artesans dels Parcs Naturals,
que se situava al carrer Major per oferir productes de proximitat i artesanals.
Aquesta era, a més, la primera de les diverses activitats que componen el
programa de tardor per als parcs del Garraf, d’Olèrdola i del Foix. ■
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Begues ofereix el seu suport
a les persones refugiades
A l’aportació municipal de 10.000 € se sumen una mostra i una xerrada
per a conscienciar sobre aquest drama humanitari

Al llarg dels propers dies es concentren dues activitats destinades a conscienciar sobre la situació de les persones refugiades. Així, el Centre Cívic El
Roure acull fins el proper 17 d’octubre
la mostra «Refugiats, l’odissea cap a
Europa». A l’exposició tenim la possibilitat de conèixer les rutes que segueixen aquestes persones i veure,

L’exposició «Refugiats,
l’odissea cap a
Europa», que podem
veure a Begues, ha
visitat espais com el
Palau Robert

a través de les fotografies de Sergi
Càmara, les condicions en les quals
viuen. Amb anterioritat, la mostra ha
visitat espais com el Palau Robert de
Barcelona.
D’altra banda, el proper 13
d’octubre, a les 18 h, també al centre cívic, està programada la xerrada
«Món local refugi: context general i
resposta dels municipis», promoguda
per la Diputació per donar a conèixer l’actuació dels municipis davant
d’aquesta crisi humanitària.
Pel que fa a la nostra població,
al llarg d’aquesta legislatura ja són
10.000 els euros que s’han aportat per
part de l’Ajuntament al Fons Català de
Cooperació per finançar projectes de
suport a les persones refugiades. ■

Recollida de roba per a
infants i nadons refugiats

Donant a conèixer el
projecte de cooperació
de Begues amb Etiòpia
El passat 20 de setembre tenia lloc al Centre Cívic El
Roure una xerrada informativa sobre el projecte per
a la millora de la nutrició de la població preescolar de
Gida (Etiòpia) que promou la Fundació Emalaikat i al
qual aporta el seu suport l’Ajuntament de Begues. A
l’explicació van assistir una cinquantena d’alumnes del
Col·legi Sant Lluís-Bosch. ■
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Un grup de joves del municipi, conjuntament amb l’ONG
Cooperació en Acció (coneguda anteriorment com «Brigada Nicaragua») i l’Ajuntament, ha posat en marxa una
campanya de recollida de roba d’hivern per a infants i
nadons de fins a 8 anys. La recollida es realitzarà a les escoles, a diferents equipaments municipals i en comerços
identificats amb el cartell del projecte. La iniciativa neix a
partir de l’experiència d’aquests i aquestes joves al camp
de persones refugiades de Thessaloniki, Grècia. ■

El butlletí

La biblioteca
Francesc Ferret
de l’escola
Auxiliars de biblioteca, cicle superior, Escola Sant Cristòfor. A l’escola
Sant Cristòfor tenim una biblioteca, es
diu Francesc Ferret.
En aquest espai, s’hi pot entrar a
l’hora del pati i també, alguns dies, a
la tarda, després de classe.
Aquest racó és un espai més on a
l’hora del pati els alumnes podem
anar a llegir, a estudiar, a agafar llibres,
a estar tranquils, etc.
Perquè la biblioteca estigui oberta a
aquestes hores hi ha uns auxiliars de
biblioteca que ajuden els nens i les

nenes a orientar-s’hi: fan el préstec de
llibres, ajuden a trobar els diferents
apartats, fan recomanacions... Està
oberta a tots els alumnes de l’escola.
Els auxiliars de biblioteca som un
grup d’alumnes que ens vam formar
el curs passat per fer aquest treball i
vam aprendre a utilitzar un programa
informàtic anomenat «Epérgam» que
serveix per a fer cerca de llibres, per a
fer el préstec i el retorn dels llibres que
els alumnes han agafat.
Fer aquest treball com a auxiliars
de biblioteca ens ha agradat molt.
Els mestres han confiat en nosaltres,
i nosaltres ens hem sentit satisfets
perquè fem molt bé la nostra feina. ■

Els auxiliars de biblioteca
som un grup d’alumnes
que ens vam formar
el curs passat per fer
aquest treball

En marxa el IV
Fòrum Educatiu
Ja es troba en marxa el Fòrum Educatiu que promou el Projecte Educatiu de Begues. Cada divendres
d’aquest mes d’octubre, a les 19 h al Centre Cívic El
Roure, la iniciativa ens proposa una xerrada o taula
rodona per a tractar, en aquesta ocasió, sobre la salut
social. Així, el dia 14 se celebra una taula rodona per a
tractar sobre salut social i esport; el 21, una conferència sobre associacionisme, i el 28, una xerrada sobre
el món digital i la família. ■

Música a favor de
l’associació Chromo 22
Els músics Víctor Branch i Roger Argemí participaven
en el concert que aquest passat 17 de setembre tenia
lloc al Teatre El Goula a favor de l’associació Chromo 22.
L’esdeveniment va aconseguir recollir 1.000 €. Aquesta
entitat treballa des de Begues per aconseguir fons destinats a la investigació sobre la neurofibromatosi tipus 2. ■
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Notícies breus
Josep Clopés exposa
a l’Espai Lina Font
[ En el marc del programa «Un pont d’art vigent», que
desenvolupa l’Ajuntament de Begues amb el Centre Experimental
de les Arts Vallgrassa, el 9 d’octubre a les 12 h s’inaugura una
mostra de l’artista Josep Clopés. Així, l’Espai Lina Font del Centre
Cívic El Roure acull els projectes «Bosc de Poeta» i «Germinació en
quatre temps». ]

Obert el termini per a participar
en «Quan l’amor fa mal»
[ Fins el proper 14 de novembre poden presentar-se treballs al
concurs de creació en PowerPoint «Quan l’amor fa mal», destinat
a joves de 12 a 16 anys. La iniciativa està destinada a conscienciar
aquest col·lectiu contra la violència de gènere. Les bases es poden
consultar al web municipal. ]
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Begues celebra la Diada
[ Més enllà de les activitats reivindicatives organitzades per la
societat civil, a Begues també es programaven diverses activitats
coincidint amb la celebració de l’Onze de Setembre. Aquestes
tenien lloc a la plaça de l’Ajuntament i van incloure una ballada de
sardanes, la lectura del manifest de la Diada, la interpretació del
cant d’Els segadors i una actuació castellera. ]

ag
Begues

14

OCTUBRE

DIVENDRES

OCTUBRE

Conferència d’Álvaro
Solache

1

A les 19 h al Teatre El
Goula. En el marc del
Fòrum Educatiu.

Exposició sense
títol de Ferran
Castellnou

Organitza: PEB

De l’1 de novembre al 31
de desembre al Centre
Cívic El Roure

DIVENDRES

Conferència – taula
rodona: «L’esport
i l’activitat física
per a la millora
de la salut social»

A les 19 h al Teatre
El Goula

Del 30 de
setembre al 17
d’octubre

21

NOVEMBRE 2016

Organitza: PEB
●●●●●●●●●●●●●

Exposició «Refugiats,
l’odissea cap a
Europa»

15

Al vestíbul del Centre
Cívic El Roure

Festa del Most

OCTUBRE

DISSABTE

●●●●●●●●●●●●●

22

OCTUBRE

DISSABTE

Lari Poppins del
Mag Lari

●●●●●●●●●●●●●

Amb tast de vins i trepitjada de
raïm

A les 21.30 h al Teatre
El Goula

OCTUBRE 2016

A les 17.30 h al passeig de
l’Església

Preu anticipada: 13,10 €
Preu taquilla: 14,10 €
Venda anticipada en línia

9

●●●●●●●●●●●●●

OCTUBRE
DIUMENGE
Inauguració de
l’exposició “Bosc de
poeta” i “Germinació
en quatre temps” de
Josep Clopés

A les 12 h al Centre Cívic
El Roure
Organitza: Vallgrassa i
Ajuntament de Begues
●●●●●●●●●●●●●

Del 10 al 16
d’octubre
Campanya de recollida
de roba de 0 a 8 anys
per a les persones
refugiades
A diferents equipaments
municipals
Dia 16, festa final
Organitzen: Cooperació en
Acció i Ajuntament de Begues

●●●●●●●●●●●●●

13

16

OCTUBRE

DIUMENGE

Xerrada «Món local
refugi: context
general i resposta dels
municipis»

A les 18 h a l’aula
polivalent del Centre Cívic
●●●●●●●●●●●●●

24

Ballada de sardanes
de la Festa del
Most

Club de lectura
juvenil

A les 11 h a l’ermita de
Santa Eulàlia

A les 18.30 h a la Biblioteca
La Ginesta

Missa

Organitza: Biblioteca
La Ginesta

A les 13.15 h a l’esplanada
de l’ermita de Santa
Eulàlia
●●●●●●●●●●●●●

17

●●●●●●●●●●●●●

28

OCTUBRE

DIVENDRES
OCTUBRE

DILLUNS

Formació per a
entitats: taller
d’introducció al
marc legal de les
associacions i a la
Llei de
Transparència

A les 17 h a l’aula
polivalent del Centre Cívic
El Roure
Expedició i renovació
DNI

A les oficines de la Policia
Local, demanant cita
prèvia a l’OAC
(93 639 05 38)
●●●●●●●●●●●●●

Organitza: Un pont d’art
vigent (Vallgrassa)
●●●●●●●●●●●●●

5

NOVEMBRE
DISSABTE

Concert: Mathilde
Toussaint Quartet
Concert de jazz per a tots els
públics
A les 20 h al Teatre El Goula
Preu entrada anticipada: 10

OCTUBRE

DILLUNS

OCTUBRE

DIJOUS

●●●●●●●●●●●●●

NOVEMBRE
DIMARTS

€ Preu de l’espectacle: 12 €
Venda d’entrades: Al Centre
Cívic i
(www.contrabaix.com)
Organitzen: Contrabaix i
Ajuntament de Begues
●●●●●●●●●●●●●

6

NOVEMBRE
DIUMENGE

Fira d’artesans de
Begues

Conferència de Jordi
Jubany

A les 9 h al passeig
de l’Església

A les 19 h al Teatre El
Goula. En el marc del
Fòrum Educatiu.

Campanya donació
de sang

Organitza: PEB

De 10 a 14 h a la plaça
de l’Ateneu

●●●●●●●●●●●●●

29

OCTUBRE

DISSABTE

I Duatló a Begues

●●●●●●●●●●●●●

7

NOVEMBRE
DILLUNS

A les 8 h

Exposició «Sex o no
sex»

Organitzen: CEB i Club
Ciclista Begues

En el marc del Pla Local de
Drogodependències

Cinema infantil.
«Angry Birds. La
pel·lícula»
A les 18.30 h al Teatre
El Goula
●●●●●●●●●●●●●

Del 7 al 16 de novembre
centre cívic
●●●●●●●●●●●●●

Fina Redondo Solís

Ramon Guasch i Viñas

Jaume Olivella i Riba

ppbegues@ppbegues.es
www.ppbegues.es

begues@iniciativa.cat
www.iniciativa.cat/begues
facebook.com/iniciativabegues

begues@esquerra.org
www.esquerra.cat/begues
esquerrabegues
@esquerra_begues

Fuera las líneas eléctricas

Exposició pública, per a
què?

Volem més espais per a la
pràctica esportiva a Begues!

El 22 de septiembre, el Parlament aprobó
una propuesta de resolución presentada
por la diputada del PP García Cuevas a propuesta del PP de Begues en la que se pedía
a la Generalitat que retomase el proyecto
de desplazar las líneas eléctricas del núcleo
urbano. El PP lleva 11 años luchando contra viento y marea por conseguir el desvío
de estas líneas e incluso fue una de sus
ofertas estrella en las municipales de 2011.
La propuesta fue registrada en el Parlament por el PP y el 22 de septiembre fue
defendida ante el resto de grupos por
nuestra diputada García Cuevas, contando
con la adhesión de Junts x Sí.
Esto viene a hacer justicia a una situación
que, de forma irracional, no se ha solventado anteriormente por no haber voluntad
de los diferentes partidos locales.
El PP de Begues empezó a mover el
tema en 2005. Incluso, en 2008 logró la
convocatoria de un pleno extraordinario
para tratarlo, cuando gobernaban IC y CiU,
cuya portavoz era la actual alcaldesa. Pero
IC, CiU y ERC votaron contra la propuesta
ante más de 100 personas que asistieron al
pleno.
En 2011, cuando el PP gobernaba en Begues junto a CiU, los convergentes se negaron a la propuesta del PP de traslado o
compactación de las líneas, porque era una
propuesta que el PP llevaba en su programa y porque soterrando o manteniendo
las líneas aéreas se cobran a REE 380.000
euros anuales por ocupación de la vía pública, independientemente de la afectación a la salud de las personas.
CiU siempre había estado en contra del
desvío.
Pero a principios de este año la alcaldesa
manifestó al Pleno que empezaban a ver
con buenos ojos el desvío o compactación.
Eso es consecuencia de la presión del
PP de Begues durante años. De esta forma, Junts x Sí se ha unido a la propuesta
del PP en el Parlament y ha podido salir
adelante. ■

Quan l’equip de govern posa a exposició pública un projecte aprovat inicialment permet que la ciutadania opini
fent suggeriments, que seran analitzats
i, si s’accepten, milloraran la proposta.
L’exposició pública no és una notícia al
web o al Facebook, ni un vídeo o un text al
butlletí: és una mostra de respecte cap a la
ciutadania, però sobretot és un dret que
la ciutadania tenim. L’equip de govern no
respecta aquest dret, o no l’entén. Aprova
inicialment, i exposa al públic, una modificació de crèdit de 900.000 €. Acabat el
termini, s’aprova definitivament amb una
modificació sobtada de 256.614,95 €
per a pagar GEAFE. El canvi és important
i demanem que es torni a exposar. Dos
mesos després ho deneguen en Junta de
Govern, a la qual sols podem assistir com
a públic. Vés si no haurien tingut temps de
sobres per a fer-ho bé i exposar-ho!
Aprova definitivament la bandera, confon l’exposició pública amb el fet d’haverla penjat —sense aprovar— a la balconada i en banderoles. Raona que ja tothom
l’ha vist i converteix una badada en període oficial d’exposició.
Aprova el pla de gestió de l’arbrat viari per decret, l’alcaldia «l’informa favorablement». Protestem i demanem que
vagi al Ple i a exposició pública. Quatre
mesos després ens diuen que és una irregularitat no invalidant. No cal exposició.
No podem opinar sobre un pla que deixa
carrers sense arbres, en talla molts que estan sans, costa més de 5 milions d’euros i
s’amortitza en 50 anys!
Aprova el Codi de Bon Govern sense
exposició pública. La ciutadania, els governats, no podem fer suggeriments sobre
com voldríem que ens governessin. El codi
s’aplica a tots els representants electes,
amb independència de la seva integració
o no en l’equip de govern. I no ens han dit
res!
Continuem treballant perquè la informació arribi a tothom! ■

L’Àrea Metropolitana (AMB) ha convocat la
licitació per a la contractació de la redacció
del projecte d’uns futurs nous vestidors,
nou bar i nova sala polivalent al camp de
futbol, valorat en més de 60.000 €; l’obra
costarà més de mig milió d’euros. També
contempla l’enderroc de l’actual bar i sala
annexa i les dependències i els vestidors
més antics del camp de futbol. Un cop
consultat l’estudi previ, és urgent que
l’Equip de Govern (CiU, TxB i GdB) aturi
aquest projecte i convidi tota la ciutadania a repensar-lo a través d’un procés
de participació ciutadana. Cal redefinir
els objectius de millora de la zona esportiva. Segons el Mapa d’Instal·lacions
Esportives (MIE), el nombre d’espais esportius —camp de futbol i pistes del poliesportiu— està correctament dimensionat
amb el nombre existent de vestidors; és a
dir, les necessitats bàsiques estan ben cobertes. Cal fer les inversions amb seny
i perspectiva de futur, no per lluïment
polític. Entenem que calen nous espais
de gestió i de magatzem per als clubs,
però des d’ERC també creiem prioritari
fer més terrenys de joc, que són els espais essencials de l’activitat de les entitats
esportives. Per això, proposem una modificació d’aquest estudi previ per optimitzar al màxim els més de 500.000 € que
la Diputació de BCN hi dedicarà. Podríem
crear unes pistes multiesportives cobertes on ara hi ha el camp de sauló, darrere les pistes de tennis, o fins i tot un nou
camp de gespa artificial: així guanyaríem
espais per a la pràctica del futbol sala, bàsquet, patinatge, vòlei i/o futbol i rugbi, etc.,
i s’aprofitaria per a donar un ús als nous
vestidors de la Piscina d’Estiu durant els
mesos de setembre a juliol. Si s’optés per
un nou espai polivalent es podria aprofitar
per a celebrar-hi tot tipus d’actes: fires, festes o trobades esportives. ■
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Sadurní Vendrell i Masip

Margarida Camprubí i Vendrell

Mercè Esteve i Pi

vendrellms@begues.cat
www.totxbegues.cat
facebook.com/TotXBegues/

gentdebegues@gentdebegues.cat
www.gentdebegues.cat

begues@ciu.info
CDC Begues Cat

Camí Ral, un passeig més
pacífic

Val més una amistat a lloc
que diners a bossa

Junts ho aconseguirem

Ja estem quasi a punt d’acabar les obres
de millora del Camí Ral, en queda només
la part final, que, si tot va tan bé com fins
ara, cap a mitjan octubre estarà resolta. El
que sí que podem analitzar des de la Regidoria de Mobilitat és una millor pacificació del trànsit, que és un dels objectius
previstos en aquesta obra; sobretot, una
millora en la reducció de la velocitat en tot
el tram; per tant, un augment de la seguretat global. Pel que fa a la plataforma de
vianants, que comença a la Policia Local
fins a la plaça Camil Riu, cal dir que encara
queda un temps per a acostumar-nos-hi,
ja que ja no s’hi pot estacionar. Al davant
de l’escola Bosch, demanaríem a les persones que hi porten els nens una mica més
de paciència; som conscients que els canvis de costums costen a tothom al principi,
però de ben segur que amb el temps serà
millor per a tothom. Per facilitar la parada
a l’escola, ubicarem el que s’anomena kiss
and ride (parada i petó) per tal de facilitar
aquesta maniobra d’acompanyament dels
nens i nenes. A més, afegir que, en breu,
obrirem un període d’estudi d’incidències
a les vies properes al Camí Ral en tot el seu
traçat per tal de millorar-hi i modificar-hi
el trànsit. ■

Només paraules d’agraïment a totes les
persones que han ajudat a fer possible el
Setembre Slow i que les activitats fossin un
èxit: amics i amigues que han facilitat contactes, idees, activitats organitzades i part
del seu temps perquè el conjunt d’actes
fossin un èxit; personal municipal que ha
supervisat que les activitats arribessin a
bon port; tríptics, equips de so, materials,
cadires, espais, que generen un volum de
treball considerable; professionals externs
que, amb publicitat, vídeo, so i disseny,
han aconseguit que les propostes arribessin al màxim de gent possible; als restaurants que han creat un menú «slow» per
a l’ocasió; al suport de la Xarxa Cittàslow,
que ens va encoratjar a fer les activitats i
donar suport econòmic, i al seu president,
Joan M. Loureiro, que ens va acompanyar
a l’acte oficial; i, com no, a les més de 600
persones que hi heu participat al setembre i als que hi assistireu a l’octubre, per la
vostra receptivitat a propostes poc habituals com l’extraordinari concert de ragg
de S. Sunder a la Rectoria, la relaxant meditació activa que ens va oferir en J. Pugés
o els interessants tallers d’escriptura japonesa de R. Mizota i d’olis essencials de Mercè Vendrell al Maragda. No em vull oblidar
dels més tradicionals que han abocat tot
el seu coneixement per transmetre’l, com
el tast de vins, els tallers artesanals o les
sessions més conegudes de taitxí de R.
Manyé. Xerrades com la del veganisme i el
poder curatiu de les plantes ens porten a
fer una reflexió sobre nosaltres i el nostre
cos relacionat amb l’entorn: elements que
fan que ens imbuïm de la cultura «slow»,
que promou que siguem capaços de pensar el que fem i per què ho fem.
De tot cor, des de Gent de Begues, moltes gràcies a les persones que he citat i a
totes aquelles que no estan citades però
sabeu que hi sou. ■

Ajuntament de Begues

@cdcbegues

Estem convençuts que tenim a tocar el
nostre propòsit de treure les línies elèctriques d’alta tensió al seu pas pel casc
urbà de Begues. Aquest és un objectiu
marcat des de fa temps per diferents consistoris i per la seva població, que ho reclama davant dels possibles riscos que pot
provocar la proximitat de la línia als habitatges i pel condicionament que comporta en el creixement urbà, hipotecant en
gran mesura la connectivitat urbana i la
cohesió territorial, com és el cas de la zona
esportiva.
Durant aquests últims anys no s’ha
materialitzat una proposta inicial de desplaçament o soterrament per diversos
motius: els diferents posicionaments polítics, la crisi econòmica amb la manca de
disponibilitat pressupostària, les importants dificultats tècniques i la valentia de
fer front a les adversitats.
El nostre compromís rau des del primer dia a acomplir aquesta fita, i ara, una
vegada descartat el soterrament per les
diferents administracions per l’alt cost
econòmic que suposa, ens posicionem
clarament a favor d’una solució global
que consisteix en el desplaçament de
la totalitat de la línia fora dels diferents
barris del poble.
Hem trucat portes des del primer moment i les actuals negociacions amb els
diferents departaments de la Generalitat
i de Red Elèctrica Española ens situen davant d’una solució possible i viable econòmicament.
La nostra voluntat és ferma i ara és el
moment de sumar esforços. Com més en
siguem, millor per a lluitar-ho!
Tots esperem i desitgem que aquells
que no volen sumar, almenys, no restin ni
divideixin. ■
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