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Respecte pels animals i pels
espais públics
El municipi endega un conjunt de mesures per a promoure
una tinença responsable dels animals de companyia
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fiscals per al 2017 ]
[ Begues, amb les persones
refugiades ]
[ Un any més celebràvem
la Festa del Most ]

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

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
Policia Local
93 639 10 90
Servei d’emergències
112
Veterinari Begues
93 639 12 91
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

La via pública, una
responsabilitat de
tothom
Mercè Esteve i Pi

Alcaldessa de Begues

Des de l’Ajuntament de Begues posem en marxa aquests dies una campanya
destinada a conscienciar les persones propietàries de gossos sobre la importància de ser responsables dels nostres animals als espais públics. La brutícia que
generen els excrements que no són recollits és una part destacable de les
queixes que rebem al consistori pel que fa al manteniment de la via pública.
I aquesta és una qüestió de la qual tots i totes ens hem de sentir responsables.
És cert que l’Ajuntament és el responsable últim de l’estat dels espais públics:

La manca de civisme
ens fa malbaratar els
diners que són de totes
les persones que vivim
a Begues

en som conscients i n’actuem en conseqüència; però hem de tenir clar també
que els recursos que dediquem a restaurar els actes incívics són recursos
que no van a parar a altres àmbits de la nostra gestió com poden ser la seguretat, el finançament de l’escola bressol o el manteniment dels equipaments, per
posar alguns exemples.
Aquesta pèrdua de recursos, quan dediquem tants esforços i temps a comptar
amb el suport econòmic d’altres administracions, és veritablement lamentable.
El que aconseguim amb molt de treball d’una banda ho perdem per un simple gest de negligència de l’altra.
No es tracta en cap cas d’assenyalar amb el dit ningú ni de criminalitzar-nos
com a societat. Però crec que és important que ens diguem clarament que la
manca de civisme és un problema que va més enllà de la simple bona educació.
A nivells pràctics, aquesta és una qüestió que ens fa malbaratar els recursos que
són de totes les persones que vivim a Begues. La persona que no recull un excrement està llançant els seus propis diners.
La bona notícia és que aquest és un problema que sí que podem solucionar.
Fins i tot m’arriscaria a dir que està a les nostres mans. L’únic que hem de fer és
ser conscients que quan estem a la via pública estem a casa nostra. El que allà
fem o deixem de fer ens afectarà sempre d’una manera o d’una altra. No ho oblideu: l’estima per Begues comença a peu de carrer. ■
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El Ple Municipal dóna suport al
desplaçament de l’alta tensió
Tots els grups municipals, a excepció d’EB-ICV, votaren a favor d’una moció
per a desviar del nucli urbà les línies
L’equip de govern municipal portava a
l’últim ple de l’Ajuntament de Begues
una moció destinada a mostrar suport als acords assolits pel Parlament
de Catalunya per posar en marxa el
procés de desplaçament de les línies

El passat 29 d’abril ja
s’establia un acord
entre l’Ajuntament
de Begues, la
companyia elèctrica
i la Generalitat

Avança la instal·lació de
LED a l’enllumenat públic
En finalitza la implantació a Can Sadurní i s’inicia aquest
mes de novembre a Santa Eulàlia
Recentment s’instal·laven nous fanals
amb tecnologia LED al carrer Aragó
i, d’aquesta manera, finalitzava la implantació d’aquest sistema al nucli de
Can Sadurní, on han estat substituïts
63 antics fanals de vapor de sodi. Un
cop enllestits aquests treballs s’iniciava
el procés de substitució de 30 fanals
més al nucli de Santa Eulàlia, concre-
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tament al carrer Sadurní i a l’avinguda
Mediterrània. Aquest nucli i també el
de la Barceloneta s’afegiran properament al Raval de Sant Martí, Bon Solei I, Bon Solei II i Can Sadurní, que ja
disposen del 100% del seu enllumenat
públic amb aquests fanals. Aquests treballs han implicat un estalvi d’un 40%
de l’energia a les zones afectades. ■

d’alta tensió de l’avinguda Mediterrània. El text rebia el suport de tots els
grups amb representació municipal a
excepció d’EB-ICV, que en votava en
contra.
El treball municipal dut a terme en
aquest sentit fructificà el passat 29
d’abril, quan la Comissió de Seguiment del Desplaçament de les Línies
Elèctriques de Begues assolia una sèrie
d’acords entre Red Eléctrica de España,
la Generalitat de Catalunya i el mateix
Ajuntament de Begues. El següent pas
arribava amb la ratificació d’aquests
acords el 22 de setembre per part de
la Comissió d’Empresa i Coneixement
del Parlament de Catalunya.
Entre les actuacions a les quals instava la comissió es troba la redacció
d’un document inicial per a desplaçar
les línies, la garantia de les partides per
al seu finançament i la tramitació de
l’estudi d’impacte mediambiental de
manera prioritària. ■

Una nova congelació dels impostos
municipals
Enguany comencen a aplicar-se els coeficients correctors dels valors
cadastrals que contindran la pujada prevista de l’IBI
El Ple Municipal aprovava provisionalment les ordenances fiscals que
regiran els impostos i taxes que haurem de tributar a l’Ajuntament al llarg
de l’any vinent. D’aquesta manera,
l’equip de govern municipal establia
una nova congelació per als impostos. La decisió venia fonamentada per
l’actual situació econòmica, marcada
per la crisi que s’arrossega en els darrers anys i per la voluntat de no incrementar la pressió fiscal sobre les economies familiars. Els tipus impositius
i els coeficients que marquen, doncs,
l’evolució dels impostos quedaran
l’any vinent en els mateixos nivells
que aquest 2016.
Un cas a banda és la situació de l’IBI,
que es troba afectat per la revisió cadastral establerta a l’any 2009 i que
provoca l’increment anual —obligat
per llei— d’aquest impost fins a l’any
2019 (vegeu el requadre de la part inferior de la pàgina). De tota manera,
el seu increment es veurà apaivagat
gràcies a l’entrada en vigor dels coeficients correctors dels valors cadastrals, que han permès contenir la pujada prevista d’aquest impost.
La decisió suposa una important
pèrdua d’ingressos per a l’Ajuntament,
que aposta així per donar suport a la
situació econòmica dels veïns i veïnes.

Les taxes, al nivell
dels serveis
Per la seva banda, les taxes aprovades provisionalment destaquen per
incrementar-se un 2,5% en el cas
d’aquelles relacionades amb activitats
i serveis. La mesura vol ajustar les tarifes que es cobren al cost dels serveis
per tal d’evitar en part el seu caràcter
deficitari. En tot cas, aquesta mateixa
voluntat ha suposat que algunes taxes hagin hagut d’incrementar-se per

sobre, com la taxa de serveis urbanístics (23,18%), la de cementiri (4,5%),
la de clavegueram (4,5%) o la de re-

collida de gossos (11,25%). Aquest fet
permetrà continuar oferint serveis de
qualitat. n

Mesures municipals per a
la contenció de l’IBI
L’evolució de l’IBI a Begues està marcada per la revisió cadastral efectuada
l’any 2009 i pel notable increment que aquesta estableix d’aquest impost fins
a l’any 2019, quan finalitzarà l’actualització dels valors cadastrals. Per tal de
fer front a aquesta situació, l’Ajuntament de Begues ja fa 8 anys que no ha
realitzat cap variació a l’alça d’aquest impost a les seves ordenances fiscals. De
fet, l’any 2015 entrava en vigor una reducció del tipus impositiu, que passava
de ser del 0,77% al 0,75%, el que suposava per part del consistori renunciar
a 81.000 € d’ingressos anuals. De la mateixa manera, l’any 2015 l’Ajuntament
de Begues va acollir-se al procediment d’actualització dels valors cadastrals,
reduint-los un 15% i, per tant, provocant una nova disminució de la recaptació de l’IBI. Amb aquestes dues mesures destinades a reduir l’impacte de l’IBI
sobre la població, durant el quadrienni 2016-2019, l’Ajuntament de Begues
haurà deixat d’ingressar 1.744.000 €. Així, per una propietat per la qual aquest
2016 s’hauria de pagar 1.627,52 € l’impost es conté fins els 1.516,92 €, i, en el
mateix cas, al 2019 es pagaran 1.548,91 € i no els 1.870,84 € que s’hi aplicarien
sense les mesures correctores. n

INGRESSOS QUE DEIXA DE PERCEBRE L’AJUNTAMENT
EN CONCEPTE D’IBI
2015

2016

2017

2018

2019

81.000,00 €

238.141,20 €

271.627,64 €

475.512,61 €

677.815,15 €
TOTAL: 1.744.096,60 €
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Begues, el municipi on més baixa
l’atur a la comarca
L’atur es veia reduït al nostre municipi un 23% respecte al mateix mes
de l’any anterior
Aquest passat mes de setembre el
nombre de persones que es trobaven
en situació d’atur a Begues es reduïa en
31 i la xifra total es situava en 224 persones. Aquest fet suposava un important descens en l’atur registrat al nostre
municipi, que es reduïa en un 23,3%
respecte al mateix mes de l’any 2015 i
en un 12,2% respecte al mes anterior. La
nostra vila ha estat, així, la població on
més s’ha reduït l’índex de desocupació
amb relació a l’agost.
Les xifres són encara més destacables
si es posen en comparació amb les que
es registraven al conjunt del Baix Llobregat, ja que, mentre que el descens
en un any superava el 23% esmentat a
Begues, la mitjana comarcal es queda
en un 13%. La comparativa és extensi-

ble a la resta de l’àrea metropolitana de
Barcelona, on la baixada és del 12,4%, i
al conjunt de Catalunya, on se situa en
el 12,1% de mitjana. Més enllà de les dades que ha deixat el mes de setembre, el

nostre municipi s’ha caracteritzat, també al llarg dels darrers anys marcats per
la crisi econòmica, per haver-se mantingut en els nivells més baixos d’atur del
nostre entorn més immediat. ■

Com es regula l’explotació
forestal en un municipi?
Els ajuntaments no són competents per a atorgar-ne
o denegar-ne llicències
Davant d’alguns dubtes generats
per la tala d’arbres en alguns terrenys del nostre terme municipal,
des de l’Ajuntament es pretén aclarir
certes qüestions relacionades amb
l’explotació forestal. Aquesta activitat
està regulada pel Pla Tècnic de Gestió
i Millora Forestal en finques iguals o
superiors a les 25 hectàrees i pel Pla
Simple de Gestió Forestal en el cas de
les finques inferiors. Actualment, a Begues existeixen sis plans de gestió forestal. L’inici de les actuacions incloses
en aquests plans no requereixen cap
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autorització, però se n’ha de donar
avís. Des dels serveis tècnics municipals no s’ha observat que s’hagin realitzat treballs forestals fora de temporada. D’altra banda, els ajuntaments
no tenen la competència a l’hora de
fixar, conèixer o controlar el destí o
ús de la fusta aconseguida en finques
privades, i tampoc atorguen cap llicència municipal, ja que no hi són
competents. Els permisos i el control
de l’explotació correspon al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat. ■

Per una
tinença cívica
i responsable
dels animals
L’Ajuntament ha impulsat
diverses accions com una
campanya de civisme i
la redacció d’una nova
ordenança
Al llarg dels darrers mesos, la cura que
tenim per les nostres mascotes ha esdevingut una qüestió central en les
polítiques municipals. Aquests dies,
sense anar més lluny, es posa en marxa
una campanya destinada a incrementar el nostre civisme i a conscienciar
sobre la importància d’una tinença
responsable dels animals. La primera
fase d’aquesta iniciativa, que es desenvolupa al llarg del mes de novembre,
farà especial incidència entre les persones més joves i en el que suposa per
al benestar col·lectiu respectar determinades normes.
D’aquesta manera, amb l’eslògan
«Gràcies pel regalet, però prefereixo
uns bombons», s’inicien una sèrie
d’actuacions centrades a subratllar la
importància de recollir els excrements
dels gossos de la via pública. Entre les
mesures més destacables, l’Ajuntament
de Begues repartirà gratuïtament entre les persones propietàries de gossos

Es repartiran dispensadors
de bosses per a recollir els
excrements per promoure
el civisme als carrers

del municipi un dispensador portàtil
de bosses amb forma d’os.

Els actes centrals
La setmana del 14 de novembre es
concentraran una part important
de les actuacions programades en
aquesta primera fase de la campanya. D’aquesta manera, el dilluns 14,
a l’escola Sant Cristòfor, es farà una
xerrada sobre tinença responsable
per als infants, i fins al dia 18 es desenvoluparan accions de divulgació temàtiques a través de les xarxes socials
municipals. El punt i final serà el dia 20
de novembre amb l’activitat que de
12 a 14 h es durà a terme al passeig
de l’Església sota el nom «Uau! Presumeix de gos i emporta’t un obsequi».
Totes les persones propietàries de
gossos podran fotografiar-se amb les

seves mascotes en la carpa habilitada
i rebran un obsequi. En aquell mateix
punt es realitzarà el lliurament dels
dispensadors de bosses per a recollir
els excrements.
Prèviament a la campanya l’Ajuntament de Begues redactava una nova
ordenança municipal relativa a la tinença d’animals. Aquesta s’aprovava
el passat 27 de juliol actualitzant la
normativa local i adaptant-la a les
normes de rang superior en matèries
com la protecció dels animals, aspectes relacionats amb la convivència
ciutadana i incorporant aspectes relatius a altres animals més enllà dels de
companyia (com els exòtics o els cavalls). Finalment, el nou text regula els
espectacles amb animals i tipifica les
sancions i actualitza les quanties aplicables a les infraccions registrades. ■
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En marxa els cursos municipals
per a persones adultes
El municipi ofereix classes de català i cursos destinats a mantenir
les facultats de les persones participants
Ja es troben en marxa els dos projectes formatius per a persones adultes que es duen a terme al municipi.
D’una banda es troben les classes de
català que s’imparteixen a Cal Pere
Vell i al centre cívic en funció del nivell: en concret, les persones que
volen iniciar-se en el coneixement
de la nostra llengua o perfeccionarlo es divideixen entre les que cursen
l’equivalent al nivell B i les que estudien l’equivalent al nivell C.
D’altra banda, la formació de persones majors d’edat a Begues es
completa amb un projecte destinat
a la població adulta per a garantir la
seva inserció en la societat i preservar
les seves facultats mentals (memòria,
orientació, comprensió lectora…).
Aquests cursos es duen a terme a Cal

Un moment
de les classes
de català per
a persones
adultes
d’aquest curs

Pere Vell. Les persones interessades a
participar en alguna d’aquestes activitats formatives municipals poden informar-se’n a l’Ajuntament (telèfon 93
639 05 38) o a través del correu electrònic (cepbegues@gmail.com). ■

Begues, present a
Corea a l’assemblea del
Comitè Internacional
de Coordinació
de Cittàslow
Entre els passats dies 6 i 9 d’octubre tenia lloc a la
ciutat de Jeonju, Corea del Sud, la celebració de
l’assemblea del Comitè Internacional de Coordinació de Cittàslow, en la qual es trobava representat
l’Ajuntament de Begues amb la presència de la regidora de Turisme, Margarida Camprubí. A la trobada
es van acordar les línies estratègiques per a rebre
subvencions de caire internacional. A més s’hi va
establir que la propera assemblea es realitzaria a Espanya, la qual cosa farà que el nostre municipi rebi
alguna delegació de la xarxa que promou internacionalment el moviment Slow. ■
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Els cursos per a persones
adultes i de català
s’imparteixen a Cal Pere
Vell i al Centre Cívic
El Roure

Begues diu no a la violència
envers les dones
Coincidint amb la celebració, aquest proper 25 de novembre,
del Dia Internacional contra la Violència envers les Dones,
Begues programa tota una sèrie d’activitats de conscienciació en aquest sentit. Aquestes tenien el seu inici a l’octubre
amb el desenvolupament d’un taller impartit a l’institut i
destinat a la prevenció de la violència de gènere a les xarxes
socials, i ja aquest mes trobem un taller de defensa personal
(4, 11 i 18 de novembre). Els actes centrals arribaran el mateix dia 25 amb l’acte de lliurament dels premis del concurs
de creació en PowerPoint «Quan l’amor fa mal», que tindrà
lloc a les 11.30 h al Teatre El Goula, i la lectura del manifest
davant de l’ajuntament a les 13 h. El punt i final el posarà la
xerrada sobre gossos acompanyants de dones amb ordres
de protecció el 26 de novembre, a les 12 h a l’Escorxador,
i amb l’exposició «Violència masclista: desmuntem mites?»,
cedida per l’Institut Català de les Dones, que podrem visitar
del 30 de novembre fins al 12 d’octubre. ■

La campanya de
recollida de roba d’abric
ha permès recollir
aproximadament 2.500
quilos de material

El municipi, al costat de
les persones refugiades
Al llarg de l’octubre s’han desenvolupat una
campanya de recollida de roba i una mostra al
centre cívic
Aquest passat mes d’octubre la situació de les persones refugiades prenia
protagonisme a l’activitat de la nostra
població. Així, hi trobàvem el desenvolupament d’una campanya que del
10 al 16 d’octubre ens animava a donar roba per als infants que es troben
als camps de persones refugiades. La
iniciativa, promoguda per un grup de
joves del municipi, comptava amb el

suport de l’Ajuntament de Begues,
de l’ONGD Cooperació en Acció, de
l’Associació de Joves 6tres9 i de diversos establiments i equipaments que
actuaven com a punt de recollida. El
tancament va ser una jornada celebrada al passeig de l’Església i en la
qual prenien part el pallasso Gerard
Somrius, la monitora de zumba Sara
Mora, els combos de rock i soul de

Un octubre per
a reflexionar
sobre la
salut social
Les diferents jornades
poden ser consultades al
canal municipal de YouTube

l’Estudi d’Arts i la cantant Alba Vilanova. En total la iniciativa va permetre
recollir uns 2.500 quilos de roba.

L’exposició
Paral·lelament, durant tot el mes
d’octubre s’obria al públic al Centre
Cívic El Roure la mostra «Refugiats,
l’odissea cap a Europa», promoguda per la Diputació de Barcelona.
L’exposició, amb fotografies de Sergi
Càmara, reflecteix la realitat de les rutes d’entrada a Europa que segueixen
les persones que fugen de les guerres.
La mostra, que ha visitat espais com
el Palau Robert a Barcelona, ha tingut
una molt elevada presència de visitants durant el mes. ■

El mes d’octubre ha estat marcat en
part per la celebració del Fòrum Educatiu de Begues amb activitats dedicades, en la seva quarta edició, a reflexionar sobre la salut social. Al llarg
dels quatre divendres del mes s’han
succeït xerrades i una taula rodona
que es poden consultar a través del
canal de YouTube de l’Ajuntament de
Begues. ■

El butlletí de Begues #135 NOVEMBRE 2016

9

El municipi celebra el Dia
Internacional de la Gent Gran
Al voltant de l’1 d’octubre se celebraven diferents activitats que tenien
la nostra gent gran com a protagonista
Ginesta, en la qual els avis i àvies llegiren contes als infants participants. Seguidament hi tenia lloc la xerrada «La
saviesa emocional», destinada a exposar de quina manera les emocions
formen part de la nostra vida.

L’acte central

Amb motiu de la celebració, l’1
d’octubre, del Dia Internacional de la
Gent Gran, a Begues es programà tot
un seguit d’activitats que s’iniciaven
el 29 de setembre amb una trobada
intergeneracional a la Biblioteca La

L’acte central va comptar
amb una activitat de
moviment corporal, la
lectura del manifest i
sardanes

Comencen activitats
intergeneracionals
a les escoles
El passat 17 d’octubre tenia lloc al col·legi Sant Lluís la primera
de les visites de la gent gran programades a les escoles del nostre municipi. Allà els avis i àvies van explicar contes i històries
de Begues, van realitzar
manualitats i van cantar
cançons. Del 21 al 25 de
novembre l’escola Sant
Cristòfor celebra la seva
setmana de la gent gran
i també comptarà amb
la presència de persones
d’aquest col·lectiu. ■
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En tot cas, l’acte central de la commemoració tenia lloc el mateix 1
d’octubre. Aquest va comptar amb
una activitat de moviment corporal,
la lectura del manifest de la jornada
i una ballada de sardanes amb coca
i cava per a totes les persones participants. El punt i final arribava el 4
d’octubre amb una excursió per a realitzar una visita cultural a la Sagrada
Família. La voluntat última del programa d’activitats era fer visible la importància de la gent gran al municipi i
apropar-la a altres generacions. ■

Noves activitats
per a la gent gran
Amb l’inici del curs escolar també comencen
els cursos i les activitats per a la gent gran.
Aquestes inclouen novetats per a aquest trimestre, com el taller de ràdio i properament la
conversa en anglès, que se sumen als ja tradicionals tallers de memòria, la gimnàstica i els
cursos d’informàtica. Cal destacar també que
aquest mes de novem-bre es posa en marxa
el Cicle de Caminades organitzat amb la Diputació de Barcelona i que tindrà la seva primera
sortida a Manresa el 30 de novembre. ■

El butlletí

Alumna del col·legi Sant Lluís
seleccionada per a participar
en el projecte científic BIYSC
Maria Grau Ferré. He cursat els
meus estudis des de P3 fins a 4t ESO
en el col·legi Sant Lluís de Begues.
Al novembre d’aquest curs passat,
les professores encarregades de la
matèria de ciències a quart van decidir
participar al BioPro Science Meeting
al novembre del 2015. Gràcies a
aquesta oportunitat i a la seva
ajuda, vaig poder aplicar al projecte
científic Barcelona International
Youth Science Challenge (BIYSC).
Vaig ser seleccionada per a participar,
de l’11 al 22 de juliol de 2016, al
BIYSC, organitzat per la Fundació
Catalunya – La Pedrera. És una trobada d’un programa internacional

d’excel·lència per a joves d’entre 16
i 19 anys, apassionats per la ciència,
i que té com a objectiu estimular el
seu talent científic. El meu projecte
es va desenvolupar al Centre de
Regulació Genòmica de Barcelona
(CRG). Hi treballàvem porta amb
porta amb científics de renom (James
Sharpe, Mara Dierssen, Stephan
Ossowski...). El meu projecte es va
basar en l’exploració de l’ADN i la seva
seqüenciació, i per a la nostra petita
investigació vam poder utilitzar tots
els recursos, instruments i material
del centre, com també màquines
especialitzades i úniques en el món
per a l’estudi del genoma humà. ■

Treballàvem porta amb
porta amb científics
de renom com James
Sharpe, Mara Dierssen o
Stephan Ossowski

Brenda Teixidó,
campiona de les
curses de muntanya,
el triatló i la BTT

Una representació teatral
en record de l’Alba
Aquest proper 19 de novembre el Teatre El Goula acull En
memòria de l’Alba: Aladdin #thepopmusical, una representació promoguda pels pares de l’Alba i l’Ajuntament
amb el suport dels timbalers. L’activitat servirà per a retre
homenatge a la memòria de l’Alba, la nena beguetana
que ens deixava fa un any després d’una llarga malaltia.
Per aquest motiu, tots els fons recaptats es destinaran seguint els desitjos de la família a l’obra social de Sant Joan
de Déu, al departament d’oncologia infantil. L’obra és un
espectacle musical per a tota la família. Es disposarà també de fila zero per a les persones interessades a realitzarhi les seves aportacions. ■

Tot i la seva joventut, la Brenda Teixidó (Begues, 2004)
ja compta amb una llarga llista d’èxits esportius. Entre
aquests destaca el d’haver-se proclamat per segon
any consecutiu campiona de Catalunya de Curses de
Muntanya després de guanyar totes les proves en què
va prendre part. Però a aquests títols també suma la
primera posició a la prova alevina de la Ultra
Trail Montblanc, al subcampionat de Catalunya
de triatló i al campionat
català de BTT. A més
d’aquestes disciplines, la
Brenda també practica
natació, escalada, barranquisme, ciclocross i ciclisme en carretera. ■
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La Festa del Most recorda la
tradició agrícola de Begues
Entre les novetats destacava la recuperació del turó de
l’ermita de Santa Eulàlia per a la celebració de la missa
El passat cap de setmana del 15 i 16
d’octubre se celebrava la tradicional
Festa del Most, una celebració que té
el seu origen en els temps en què el
conreu de vinya era habitual a Begues.
El dissabte comptaren amb una important participació el tast de vins i la
mostra gastronòmica, que culminava
amb la trepitjada de raïm per a infants.
L’endemà es recuperava l’esplanada
de l’ermita de Santa Eulàlia per a la
celebració de la missa, que va anar

acompanyada de la benedicció de les
coques aportades per les administradores i d’una ballada de sardanes. ■

Els infants van tornar
a tenir la possibilitat
de trepitjar el raïm tal
i com es feia dècades
enrere

Notícies breus
IV Trobada de Vehicles Clàssics
[ El proper 13 de novembre els Amics dels Vehicles Clàssics
de Begues organitzen, amb el suport de l’Ajuntament, la IV
Trobada de Vehicles Clàssics. A partir de les 10 h al carrer
Calp, entre els carrers Mossèn Cinto Verdaguer i Maladeta,
trobarem vehicles de més de 25 anys d’antiguitat. El
programa de la trobada inclou l’esmorzar, una rua i sortejos.
L’assistència es pot comunicar a l’adreça de correu electrònic
avcbegues@gmail.com. ]

Nou cicle de cinema
familiar en català
[ Aquest dissabte 29 d’octubre tornava al Teatre El Goula
el cicle de pel·lícules familiars en català que promou el
programa CINC de la Direcció General de Política Lingüística.
El primer film projectat va ser Angry Birds. La pel·lícula
i properament s’hi podrà veure Buscant la Dory (12 de
novembre), Mascotes (10 de desembre) i Cigonyes (20 de
gener). ]

Un taller sobre la legislació
que afecta les entitats
[ Aquest passat 17 d’octubre tenia lloc una nova formació
promoguda per l’Ajuntament per a les entitats del municipi.
En aquest cas es tractava sobre el marc legal que afecta les
associacions i sobre la llei de transparència, i es parlava sobre
estatuts, òrgans de govern, socis i sòcies o de l’assemblea
general. ]
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Ple municipal ordinari
3 d’octubre de 2016
ORDRE DEL DIA

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓ

Aprovació de l’acta de la sessió ordinària CiU,
de data 27.07.16
GdeB-CP, TXB

ERC-AM,
EB-ICV, PP

Aprovació provisional de la modificació
de les ordenances fiscals per a l’exercici
2017

CiU, GdeB-CP, EB-ICV, PP
TXB

ERC-AM

Verificació text refós modificació pla
especial c/ Gimeno Navarro, 10

CiU, GdeB-CP,
TXB, ERC-AM,
PP

EB-ICV

Subrogació del titular de la permuta del
passatge c/ Major, 42

CiU, GdeB-CP, ERC-AM,
TXB, PP
EB-ICV

Moció presentada pel PP de rebuig a
l’informe de la comissió d’estudi del
procés constituent

PP

Moció presentada per ERC-AM, EB-ICV i
GdeB a favor de la reforma horària

CiU, GdeB-CP,
TXB, ERC-AM,
EB-ICV

CiU, GdeB-CP,
TXB, ERC-AM,
EB-ICV

Moció presentada per CIU, GdeB,
CiU, GdeB-CP,
ERC-AM, EB-ICV, PP del món local català TXB, ERC-AM,
en suport dels acords de pau a Colòmbia EB-ICV, PP
Moció presentada per CIU, GdeB i TxB
per a donar suport al desplaçament de
les línies elèctriques de Begues

CiU, GdeB-CP, EB-ICV
TXB, ERC-AM,
PP (amb un
vot particular)

PP

ag
Begues

NOVEMBRE 2016
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NOVEMBRE

DIVENDRES

L’Hora del Conte i
taller amb la Gina
Clotet
A les 17.30 h a la
Biblioteca La Ginesta
Organitza: Biblioteca La
Ginesta
●●●●●●●●●●●●●

16

NOVEMBRE

DIMECRES

Acte de constitució
del Consell
d’Infants al Teatre
El Goula
A les 17 h al Teatre El
Goula
Organitzen: PEB i
Ajuntament de Begues
●●●●●●●●●●●●●

18

NOVEMBRE

DIVENDRES

Sessió-taller de
defensa personal
a càrrec de Ramon
Mañé
A partir de les 17.30 h al
Centre Cívic El Roure
●●●●●●●●●●●●●

Sessió-taller de
defensa personal
a càrrec de Ramon
Mañé
A les 17.30 h al Centre
Cívic El Roure

Conferència amb
motiu de la Marató
de TV3
A partir de les 19 h a la
Biblioteca La Ginesta

●●●●●●●●●●●●●

19

12

NOVEMBRE

DISSABTE

Taller «Agafem el
cabàs» de l’Àrea
Metropolitana de
Barcelona
A les 11 a la Biblioteca La
Ginesta
Organitza: Biblioteca La
Ginesta
●●●●●●●●●●●●●

Cinema infantil
CINC: Buscant la
Dory
A les 18.30 h al Teatre El
Goula
●●●●●●●●●●●●●

13

NOVEMBRE

●●●●●●●●●●●●●

NOVEMBRE

DISSABTE

Taller «La caixa de
la tardor», a càrrec
de l’Imma Barroso
A les 11 h a la Biblioteca la
Ginesta
Organitza: Biblioteca la
Ginesta
●●●●●●●●●●●●●

En memòria de
l’Alba: Aladdin
#thepopmusical
A les 18.30 h al Teatre El
Goula
Organitzen: Associació
Timbalers de Begues i
Ajuntament de Begues

“Uau! Presumeix
de gos i emporta’t
un obsequi”
De 10 a 14 h al passeig de
l’Església
●●●●●●●●●●●●●

L’Hora del Conte
amb el Cargol
Barbut
A les 17.30 h a la
Biblioteca La Ginesta
Organitza: Biblioteca La
Ginesta
●●●●●●●●●●●●●

21

NOVEMBRE

DILLUNS

Expedició i
renovació DNI
A les oficines de la Policia
Local
●●●●●●●●●●●●●

25

NOVEMBRE

DIVENDRES

Lliurament de
premis del IV
Concurs de
Power-Point «Quan
l’amor fa mal»
A les 11.30 h al Teatre El
Goula
●●●●●●●●●●●●●

Lectura del
manifest
institucional del
25N a càrrec de
l’alcaldessa, Mercè
Esteve i Pi
A les 13 h davant de
l’ajuntament

27

NOVEMBRE

DIUMENGE

Inauguració de
les exposicions de
Leticia Feduchi i
Jordi Aligué
A les 12 h a Vallgrassa,
Centre Experimental de
les Arts del Parc del Garraf
●●●●●●●●●●●●●

Lliurament de
Premis del Concurs
Literari “El Pot
Petit”
A les 12.30 h al passeig
de l’Església
●●●●●●●●●●●●●

28

NOVEMBRE

DILLUNS

Oficina Mòbil
d’Atenció al
Consumidor
De 10.30 a 13 h al passeig
de l’Església
●●●●●●●●●●●●●

30

NOVEMBRE

DIMECRES

L’Hora del Conte
A partir de les 17.30 h a la
Biblioteca La Ginesta
●●●●●●●●●●●●●

3

DISSABTE
DESEMBRE
Nit de ball
A les 22.30 h al Club de
Begues
Organitza: Begues&Ball
●●●●●●●●●●●●●

4

DIUMENGE
DESEMBRE
Fira d’artesans
de Begues
A partir de les 9 h al
passeig de l’Església
●●●●●●●●●●●●●

10

DESEMBRE

Cinema infantil
CINC: Mascotes
A les 18.30 h al Teatre El
Goula

Exposició:
«Violència
masclista:
desmuntem
mites?»
Del 30 de novembre
al 12 de desembre
al Centre Cívic
El Roure
●●●●●●●●●●●●●

Caminada de
la gent gran a
Manresa
●●●●●●●●●●●●●

11

DESEMBRE
DIUMENGE

●●●●●●●●●●●●●

26

IV Trobada de
Vehicles Clàssics
A partir de les 10 h al
carrer Alp

NOVEMBRE

●●●●●●●●●●●●●

20

NOVEMBRE
●●●●●●●●●●●●●

Poesia als parcs a
càrrec de Francesc
Parcerisas, veu
A partir de les 12 h al
Centre Cívic El Roure
●●●●●●●●●●●●●

DIUMENGE

Cursa d’orientació
A les 9 h a la Zona
Esportiva
Organitza: Centre
Excursionista de Begues
●●●●●●●●●●●●●

DISSABTE

●●●●●●●●●●●●●

DISSABTE

Actes del 25N:
xerrada «Gossos
que canvien
vides», a càrrec
de Charo Barcia,
presidenta de
l’Associació
Gossos K9
A les 12 h a l’Escorxador
●●●●●●●●●●●●●

Teatre Infantil:
Gretel i Hansel
A les 17 h al Teatre El
Goula
●●●●●●●●●●●●●

Ple
A les 19.30 h a la sala de
plens de l’Ajuntament de
Begues

DIUMENGE

Mercat
d’intercanvi
A les 10.30 h
Organitza: Xarxa
d’Intercanvi de
Coneixements

●●●●●●●●●●●●●

DESEMBRE 2016

2

DIVENDRES
DESEMBRE
Xerrada:
«Alimentació
més sana per
Nadal»
A les 18 h a l’Espai
Maragda
●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●

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

Una gestión baldía

Impostos i taxes justos i
transparents

Per un Projecte Educatiu de
Begues (PEB) viu i actiu

El Camí Ral ya está acabado y, aunque mi
afirmación levante ampollas, voy a decir
que «para este viaje no hacían falta alforjas». En realidad, es una alta inversión para
casi nada. La razón que desde el equipo
de gobierno se ha aducido para efectuar
esta obra ha sido un ridículo eufemismo, a
saber: pacificar el tráfico. Pero en realidad
lo único que han conseguido ha sido expulsar a la ciudadanía de los comercios del
centro del pueblo y complicar la comunicación con los barrios.
La gran obra magna ha tenido un coste de más de 6 millones de euros (1.000
MILLONES DE PESETAS) y, honradamente,
para bien poco. Algunas personas estarán
totalmente de acuerdo con lo que se ha
hecho, pero francamente…
Si hacemos un análisis objetivo de la
obra, la realidad es que se han gastado un
dineral en dejar las aceras como estaban
de anchas, reducir la circulación en un
sentido y hacer un carril bici encima de
una de las aceras. Total… lo que había un
poco más arreglado. Eso sí, han tenido a la
población más de 15 meses dando vueltas
por las calles del pueblo sin saber cómo
salir de él.
Verdaderamente, no entiendo la gestión de este gobierno que se ha dedicado
a gastar un buen dinero en cosas que no se
necesitan: han hecho espacios de silencio
¿imprescindibles para Begues?; huertos
urbanos, ¿una prioridad en una localidad
situada en campo?; pacificación del tráfico, ¿no valía con unas bandas disuasorias?;
y han construido un carril bici por donde
tienen que ir andando las personas.
Entiendo que hay opiniones para todos los gustos y la mía no es muy positiva respecto a la deriva de Begues. Se está
convirtiendo en un pueblo fantasma en el
que ya es difícil encontrar personas en las
calles a partir de las seis de la tarde. Habrá quien esté encantado con la situación,
pero es para llorar de pena. ■

Ens hauria agradat poder dir que estem
davant d’unes ordenances fiscals que són
reflex dels valors del consistori: equitat,
justícia social i igualtat d’oportunitats.
Per desgràcia, sols podem dir que estem
davant d’unes ordenances que són el reflex de l’equip de govern. No les han publicat enlloc en format digital, ni hi ha hagut cap sessió oberta per a explicar-ne els
canvis i recollir propostes dels ciutadans.
Molts altres pobles ho fan.
L’alcaldia diu que «les mesures per a
no incrementar la pressió fiscal sobre les
economies familiars s’han traduït en una
disminució dels ingressos municipals,
l’Ajuntament ha de fer molts esforços».
Les xifres demostren que no és cert. L’any
2015 es van recaptar 748.201 € més dels
previstos en concepte d’impostos directes
(IBI, plusvàlues, etc.), i el 2016 ja portem
583.703 € de més.
Què es fa amb aquests guanys? Invertirlos per ajustar les taxes i els preus públics
en funció de patrimoni i renda, tarifes socials? Bonificar l’ús d’energies netes? Recuperar la partida d’estalvi per a construir
la residència i habitatges tutelats per a la
gent gran? NO. Apujar taxes.
Alcaldia diu que pugen el 2,5%, que és
la previsió de l’IPC (fonts oficials consultades donen valors molt menors) i que
alguna puja un 22,6%. En realitat pugen
22 taxes, i d’aquestes, 11 ho fan en un
22,6%: la llar d’infants, un 6,5%; la taxa de
clavegueram, un 4,5%; la de cementiri, un
4,5%; la de recollida d’animals, un 11,25%;
la de llicències, un 23,18%; posar taules i
cadires o un quiosc, un 22,6%; els horts
urbans, un 22,6%; un 2,5% els habitatges
socials, la recollida d’escombraries i fer
anar les instal·lacions municipals (pavelló, camp de futbol, escorxador, Mur, sala
annexa).
Aviat tindrem els pressupostos. Volem i
necessitem criteris de justícia social, transparència i participació. ■

Durant el mes d’octubre s’ha celebrat el
IV Fòrum Educatiu del Projecte Educatiu
de Begues (PEB) amb un format de quatre
presentacions al voltant de la salut social
en l’esport, l’associacionisme i les tecnologies digitals. Des d’Esquerra Republicana
celebrem el projecte del PEB i creiem que
el treball aconseguit en aquestes sessions
ha de tenir capacitat real de penetració
en la comunitat educativa. És a dir, cal
que les conclusions es transformin en propostes consensuades entre els equips directius de tots els centres educatius; entre
les entitats socials, culturals i esportives
que reben subvencions municipals; entre
les persones que formen el grup impulsor
del PEB; entre l’espai de Debat Educatiu de
Begues, assessorat per la professora Maria
Jesús Comellas, i entre l’Ajuntament i la
Diputació.
L’educació és un pilar fonamental. El
PEB té un gran potencial per a millorar la
qualitat educativa beguetana. Per això és
necessari concretar quins han de ser els
objectius per a aconseguir promoure
la salut social en l’espai educatiu i que
hauran de ser consensuats amb la participació viva i activa de tots els agents
educatius.
Nosaltres hem participat en totes les xerrades del IV Fòrum Educatiu i hem volgut
aportar els següents suggeriments:
- Esport: Apostem per l’esport escolar a
través del programa Juga Verd Play,
del Consell Esportiu del Baix Llobregat
(www.cebllob.cat), que promou un nou
paradigma de competició esportiva basat
en els valors i les tecnologies digitals.
- Associacionisme: Cal impulsar l’oficina o
espai d’assessorament de les entitats
i associacions que reben subvencions
municipals.
- L’educació digital: Proposem iniciar un
projecte de creació i seguiment de la
identitat digital dels centres educatius
i dels alumnes com una tasca conjunta
educativa de centre. ■

GRUPS MUNICIPALS
14

El butlletí de Begues #135 NOVEMBRE 2016

Ajuntament de Begues

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

Ni una més

El valor del que som

La violència de gènere és com un iceberg,
perquè només una desena part aflora a la
superfície mentre que les altres nou són
invisibles. El dia 25 de novembre es commemora, des del 1981, el Dia Internacional
contra la Violència de Gènere. D’ençà fins
ara, és l’excusa per a parlar obertament
de les víctimes mortals de la violència per
raons de gènere, però també de les formes
de violència que s’escolen silenciosament
a la nostra quotidianitat.
La programació, enguany, ha començat
amb tallers per a gent jove, tot abordant
formes de violència que han arribat a la
nostra vida de la mà de les noves tecnologies. La connectivitat permanent que permeten les xarxes socials s’ha convertit en
un nou factor a tenir en compte, que situa
moltes joves en situació de vulnerabilitat.
La gent jove té el temps i l’oportunitat
de canviar les coses. Per això, la Regidoria
de la Dona els ha ofert una nova invitació
a la reflexió a través del Concurs de Power
Point contra la Violència de Gènere «Quan
l’amor fa mal», que arriba a la seva quarta
edició.
El 25 de novembre vol ser una oportunitat per a canviar les coses. Per això,
aquest any ens fem ressò del projecte de
l’Associació Gossos K-9, que els ensinistra
per convertir-se en acompanyants de dones amb ordres d’allunyament. Aquesta
iniciativa està ajudant moltes persones
a restablir vincles de confiança, tot aportant-los seguretat. Els cans estan educats
per a fer voltes en torn de la dona en cas
que aparegui el seu agressor, impedint
que aquest s’apropi.
La programació es tancarà amb
l’exposició «Violència masclista: desmuntem mites?», cedida per l’Institut Català de
les Dones. Com totes les propostes de la
programació, vol estimular el nostre sentit
crític, la gran clau que ens ajuda a viure la
relació de parella d’una forma més lliure. ■

A finals d’octubre vam presentar l’inici de
l’elaboració del catàleg de patrimoni a través de la Diputació de Barcelona. Begues
serà un dels 30 pobles del total de 311
municipis de la província de Barcelona
que disposarem d’un catàleg del patrimoni local.
S’hi recolliran els elements que formen
part del patrimoni del municipi, d’allò que
al llarg de la nostra història ha passat de
generació en generació fins al dia d’avui.
Aquest catàleg ens permetrà recuperar
i posar en valor elements que no tindríem presents sense el suport d’una
eina com aquesta.
Hem demostrat i demostrem una especial sensibilitat envers el nostre patrimoni. Seria massa llarg exposar el total
d’actuacions desenvolupades, però sí que
ens agradaria mencionar-ne algunes com
la rehabilitació d’edificis emblemàtics com
l’Escorxador, el Petit Casal i Cal Pere Vell,
els treballs de restauració de l’església de
la Rectoria, les reparacions dutes a terme
a l’ermita de Santa Eulàlia, la catalogació
del fons d’art Lina Font, les activitats que
es van dur a terme pel tricentenari, tot el
treball desenvolupat al voltant de la cova
de Can Sadurní o l’aprovació de diferents
documents de planejament urbanístic
com el Pla Especial de Masies o els Plans de
Millora Urbana de barris com el Raval de
Sant Martí, la Rectoria o el barri Campamà.
A Begues tenim l’enorme sort de comptar amb nombrosos béns de gran valor.
Però aquest fet també esdevé una enorme
responsabilitat que des de l’Ajuntament
hem de tenir ben present. Ens sentim els
primers implicats que tota aquesta història, tots aquests llocs, espais i objectes que formen una part important del
que som es preservin.
Els treballs que s’han d’iniciar són com el
recompte dels béns d’una família, però en
aquest cas d’una família de més de 6.700
habitants. ■

La línia d’alta tensió, el
desviament a prop
Ja ho vàrem dir en el nostre programa electoral, que per a nosaltres és un compromís,
i estem molt contents d’assolir-ho. Sempre hem pensat que el desviament de les
línies elèctriques era possible, atès que el
soterrament és inviable econòmicament,
però són molts anys, quasi ja tota una vida,
amb el mateix paisatge i amb promeses
mai complertes, i mai ha quedat solucionat aquest greu problema. En el passat
ple municipal del 3 d’octubre d’enguany,
vàrem aprovar una moció per a reforçar
la proposta del Parlament de Catalunya
d’instar Red Eléctrica a treballar en aquest
sentit, conjuntament amb l’Ajuntament
de Begues per escollir el millor traçat. Per
a Begues era important el consens polític (a favor CiU, Gent de Begues, ERC, PP i
nosaltres, TXB; en contra ICV) per a dur el
projecte a bon terme. També és important
el suport de la ciutadania, de tothom, dels
que després de tants anys han patit la línia
i porten anys de reivindicacions i lluita fins
als que en viuen lluny. Perquè desplaçarla és una millora general per a Begues, un
canvi global, una millora de qualitat de la
salut (pensem que, a part dels veïns i veïnes que en viuen a sota, es troba en zona
esportiva). Per tant, doncs, ara ens queda
que vagi madurant el projecte i que, per fi,
es pugui fer realitat ben aviat. ■
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