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Més informació, més propera
L’Ajuntament de Begues posa en marxa un nou web per
continuar avançant en qüestions com la transparència i
l’Administració oberta
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[ Treballant per un centre
de dia al municipi ]
[ Arriba el Nadal a
Begues ]

[ La Marató omple el
municipi de solidaritat ]

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

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

Més i millor informació
a l’abast de tothom
Mercè Esteve i Pi

Alcaldessa de Begues

Un dels principals reptes que ens hem marcat a l’Ajuntament de Begues per a
l’actual legislatura és establir noves vies de transparència que facilitin als veïns i
veïnes el coneixement del treball que desenvolupem des de l’Administració. Més
enllà de les nostres obligacions, tenim la convicció que una ciutadania millor
informada és una ciutadania més participativa, amb el que això suposa per al
desenvolupament de qualsevol municipi.
Recentment hem fet una passa important en aquest sentit a través de la po-

El nou web ens ha
d’ajudar a conèixer
com a consistori encara
millor quines són les
necessitats de les
persones

sada en marxa d’un nou web municipal. Aquest ha estat concebut i desenvolupat amb el principal objectiu de facilitar en tot moment la localització i la
consulta de la informació que es posa a la seva disposició. De la mateixa manera, s’ha potenciat l’accés a espais avui dia essencials com el Portal de Transparència, la seu electrònica o la informació que promovem a les nostres xarxes socials.
En definitiva: ara és mes fàcil per a qualsevol beguetà o beguetana saber
què passa a la seva població i quines són les actuacions que duu a terme el
seu ajuntament.
Estic convençuda que aquest fet ha de ser un benefici que vagi en els dos
sentits: d’una banda, ens ha de permetre difondre un millor coneixement de
l’Administració local i del seu funcionament, però també ens ha d’ajudar a conèixer com a consistori encara millor quines són les necessitats de les persones que
viuen a Begues. Només així podem garantir que continuarem elevant els nostres
nivells d’exigència.
Més enllà d’aquesta reflexió, en aquest número de la revista municipal no voldria deixar escapar l’ocasió, davant les dates que s’aproximen, per a desitjar-vos
unes molt bones Festes i un feliç any nou. Per la nostra part només puc renovar, en el meu nom i en el de totes les persones que formem l’Ajuntament de
Begues, el compromís adquirit amb tots i cadascun de vosaltres: treballar dia a
dia durant l’any que iniciarem pel nostre poble i per la gent que hi viu.
Molt bon Nadal i bon any nou! ■
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L’Ajuntament busca suports per a
crear un centre de dia
L’alcaldessa, Mercè Esteve, es reunia per tractar la qüestió amb la
consellera de Treball, Afers Socials i Famílies
Entre els projectes prioritaris amb els
quals treballa actualment l’Ajuntament
de Begues es troba la creació d’un centre de dia que ofereixi acolliment diürn
per a la gent gran. Amb l’objectiu de fer
possible que es comenci a materialitzar
la proposta, l’alcaldessa, Mercè Esteve,
es reunia amb la consellera de Treball,
Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa.
Durant la trobada Esteve demanava el
suport del govern català per a aquesta
proposta sociosanitària.
Prèviament a la trobada ja s’han desenvolupat diverses actuacions: així,
l’Ajuntament ja disposa de terrenys
en els quals es podria instal·lar el futur
equipament; d’altra banda, ja es disposa també d’una part del finançament,
i s’ha rebut l’interès d’alguna empresa

L’alcaldessa,
Mercè Esteve,
la consellera,
Dolors Bassa,
i la regidora
de Gent
Gran, Maria
Llauradó

per invertir o gestionar el futur centre
de dia. Finalment, cal destacar que ja es
disposa d’un projecte que, en tot cas,

hauria de ser revisat, pel temps transcorregut des de la seva redacció, per tal
d’adaptar-lo a les necessitats actuals. ■

Es constitueix per al nou
curs el Consell d’Infants
El passat 16 de novembre es constituïa el Consell
d’Infants de Begues. Aquest ens municipal, que es reuneix un cop al mes, aplega representants de les classes
de 5è i 6è de les escoles Sant Cristòfor i Sant Lluís. Les
nenes i els nens participants tenen d’aquesta manera la
possibilitat d’incidir sobre les polítiques locals que els
afecten directament. ■

Variacions en els horaris
dels serveis municipals
Amb l’arribada del Nadal alguns serveis municipals varien els seus horaris. Així, el Centre Cívic El Roure romandrà tancat del 24 de desembre al 9 de gener. La
Biblioteca La Ginesta continuarà oberta en els seus
horaris habituals a excepció dels dissabtes 24 i 31 de
desembre i 7 de gener, en què no obrirà les seves portes. Per la seva banda, el servei d’àpats per a la gent
gran que ofereix el bar del centre cívic no es donarà la
setmana del 26 de desembre. ■
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Un nou web per a facilitar i
potenciar l’accés de la població
a la informació municipal
El nou portal de l’Ajuntament de Begues està plantejat amb l’objectiu de
donar a conèixer més fàcilment quina és la seva activitat

Accedir fàcilment als tràmits que es poden realitzar amb l’Ajuntament, veure
els enregistraments dels vídeos dels
plens municipals o consultar les actes
dels plens, pressupostos, ordenances o
el tauler d’anuncis i edictes ara és més
senzill. Aquest passat 31 d’octubre començava la seva fase de proves el nou
web municipal, que podem trobar a
begues.cat i que ha estat creat amb el
suport de la Diputació de Barcelona. La
nova pàgina es presentava, així, amb
una aparença totalment renovada que
destaca per donar, en la seva pàgina
d’inici, més visibilitat a tots aquells
apartats relacionats amb l’actualitat i
per incorporar l’accés al time line del
compte municipal de Twitter i el tauler
d’anuncis.

Els visitants dels web
poden accedir a la
informació que acull
de manera més àgil,
intuïtiva i des de
qualsevol dispositiu

De la mateixa manera, cal destacar
que el portal municipal incorpora per
primera vegada un disseny responsiu.
Això suposa que el web s’adapta a
tots els dispositius des dels quals pot
ser consultat i facilita, especialment,
l’accés a través de dispositius mòbils
com són les tauletes o els telèfons.
La distribució dels continguts ha estat dissenyada amb la voluntat que els
visitants puguin arribar-hi de manera
ràpida i intuïtiva. En aquest sentit cal

destacar entre les novetats la possibilitat de consultar la informació allotjada
en funció dels propis interessos. Així,
s’hi han creat una dotzena de temes
que van des de «Joventut» a «Gent
gran», passant per «Dona» o «Govern
obert», que ens permeten veure tota la
informació d’aquests àmbits recollida
en una única pàgina.
El procés de creació del nou web
suposa també la revisió de les dades
que fins el moment podíem trobar a
begues.cat i la incorporació de noves.
Entre aquestes novetats destaca la
creació d’un apartat amb els equipaments de què disposa la població o un
catàleg dels serveis que l’Ajuntament
posa a disposició de la ciutadania.
Finalment, el treball s’ha completat
amb la concentració en el nou portal
de continguts que fins ara es trobaven
en altres plataformes: d’aquesta manera es poden consultar directament al
web la versió digital del butlletí municipal, els vídeos del canal municipal a
YouTube o les galeries d’imatges.

El Portal de Transparència i
la seu electrònica
L’aparició del nou web arriba després
de la recent posada en marxa del Portal de Transparència i de la seu electrònica. El portal, al qual es pot accedir
també a través de begues.cat, aplega
informació institucional sobre el mateix Ajuntament i permet consultar-ne
dades relatives a la gestió econòmica,
a les normatives que s’apliquen o als
contractes i processos de licitació que
desenvolupa.
Per la seva banda, a la seu electrònica
se’ns facilita la realització de tràmits o la
informació sobre els serveis municipals
que tenim a la nostra disposició. ■
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Begues torna a dir «prou» a la
violència masclista
El mes passat es desenvolupaven diferents activitats per a conscienciar
sobre aquesta xacra social
Al llarg del mes de novembre Begues
acollia diferents activitats relacionades amb el Dia Internacional per
l’Eliminació de la Violència contra les
Dones. Aquestes s’iniciaven amb la
col·locació de grans llaços violeta a la
façana de diversos edificis municipals
i a les escoles de la població. Entre les
activitats celebrades destacaven la
conferència de l’Associació Gossos K9,
que ensinistra gossos per donar seguretat a dones amb ordres de protecció per violència de gènere, la lectura
del manifest del 25 de novembre i el
lliurament dels premis del concurs de
creació en PowerPoint «Quan l’amor
fa mal», que va guardonar Meritxell
Torres (primer premi), Leyre Estruch
(segon premi) i Lucia Reneses i Jara
Esquirol (tercer premi). ■

Prevenció davant els problemes de salut entre el jovent
El consistori posa en marxa iniciatives com la formació d’agents de salut i el programa
«Veure abans de Beure»
Les malalties de transmissió sexual,
l’abús de l’alcohol, el consum de drogues o els trastorns de l’alimentació
són alguns dels principals problemes
de salut que poden afectar les persones més joves. Per aquest motiu des
de l’Ajuntament de Begues es duen
a terme diferents iniciatives preventives. Entre aquestes, aquest mes de
desembre començarà la formació
d’un grup de joves com a agents de
salut. L’objectiu és que puguin realitzar activitats de conscienciació i informació sobre aquests problemes de
salut entre el seu entorn i amb la resta
de joves de la població.
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Paral•lelament també es realitzarà la
tercera campanya del programa «Veure abans de Beure», destinada a la prevenció del consum abusiu d’alcohol.
En aquesta es posarà l’accent en els

missatges preventius pels pares i mares a través d’uns vídeos que inclouran
missatges preventius i convidaran a
participar en un concurs en línia amb
preguntes sobre el tema. ■

Com han de ser les tanques que
delimiten les parcel·les?
Davant de determinats dubtes generats sobre aquests elements,
l’Ajuntament es remet al que indica la normativa vigent en aquest sentit
En les zones residencials les tanques
han de ser baixes, amb murs que no
superin un metre d’alçada: així ho indiquen les Normes Urbanístiques del
Pla General d’Ordenació Urbana que
regulen les característiques que han
de tenir aquests elements. En tot cas,
també s’hi exposa que es poden complementar amb elements calats o reixes que en conjunt no superin 1,80 m.
El motiu d’aquestes restriccions que
poden generar algun dubte entre la
ciutadania és mantenir la personalitat
que ha tingut històricament la nostra
població i permetre potenciar la relació entre els xalets aïllats i el carrer.
Així l’arbrat viari i els jardins privats
formen part d’un entorn verd unitari
que contribueix a enfortir els vincles
entre propietaris i comunitat.
En tot cas, i per afavorir la privacitat, es permet, de manera provisio-

Les restriccions
establertes pretenen
mantenir la personalitat
que ha tingut
històricament la nostra
població

Modificacions al
recorregut del 902
Un cop finalitzades les obres de remodelació del Camí
Ral, la normalització del trànsit també ha afectat el recorregut de la línia 902. Els autobusos recuperaven en
un primer moment el recorregut previ a l’inici dels treballs, però, per tal de facilitar-ne el pas pel nostre municipi, aquest recorregutha patit lleugeres modificacions
que afecten exclusivament el pas dels autobusos per la
zona esportiva. ■

nal, instal·lar pantalles de bruc en
espera que la vegetació es desenvolupi de manera convenient. Aquestes
instal·lacions estan subjectes a un dipòsit o fiança que es recupera al cap
de dos anys. ■

L’Ajuntament
incorpora
dues
bicicletes
elèctriques
El parc mòbil amb què compta l’Ajuntament de Begues
s’ha vist recentment ampliat
amb la incorporació de dues bicicletes elèctriques, lliurades des de la Diputació de Barcelona, que se sumen
a les set amb les que ja es comptava. El consistori, que
també disposa d’un vehicle elèctric per a la brigada
municipal, vol continuar apostant en properes adquisicions per aquest tipus de transport respectuós amb el
medi ambient. ■
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El municipi
continua
apostant per
la creació
de plans
d’ocupació
Ja es preparen les properes
actuacions en aquest sentit
amb el suport de diferents
administracions per al seu
desenvolupament
Actualment es troben vigents diversos
plans d’ocupació, contractes municipals per temps limitat per a persones
en situació d’atur al municipi, a través
del suport de la Diputació de Barcelona i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que es clouran coincidint
amb el final d’any. En tot cas, des del

consistori ja es treballa en la posada
en marxa de nous plans d’aquestes
característiques. En concret, des de la
Generalitat es facilitarà la contractació
d’entre una i tres persones aturades
no perceptores d’ajuts. De la mateixa
manera, es preveu que en el primer
trimestre del 2017 tingui lloc el gruix
de les contractacions amb l’aportació
de la Diputació i, a l’abril, la contrac-

tació de dues persones a través de
l’AMB.
Aquest treball es complementa
amb actuacions dirigides específicament al segment jove, oferint des de
l’Ajuntament pràctiques remunerades
i la possibilitat d’acollir-se al programa de Garantia Juvenil per realitzar
un contracte en pràctiques remunerat
durant 6 mesos. ■

El col·legi Sant
Lluís-Bosch, becat amb
un programa Erasmus+
Say no to NEET, el que es podria traduir com ‘Digues
no als «ni-ni»’, és el nom del projecte Erasmus+ amb
el qual ha estat becat el col·legi Sant Lluís-Bosch de la
nostra vila. El projecte té com a objectiu ajudar els i les
alumnes a encarar aquesta situació i donar-los eines
i recursos per a ser competents en formació acadèmica, laboral i tecnològica. En la proposta participen
també centres d’Àustria, Polònia, Itàlia i Portugal que
es preveu que visitin el nostre municipi al llarg de
l’any vinent. ■

Una delegació de Vallirana
visita el centre cívic
Un grup de representants i tècnics municipals de Vallirana, encapçalat per la seva alcaldessa, Eva Martínez, visitava aquest passat 28 d’octubre el Centre Cívic El Roure i
la Biblioteca La Ginesta. El motiu de la visita va ser conèixer aquestes instal·lacions culturals amb què compta el
nostre municipi, ja que en aquests moments es troben
plantejant-se la creació d’una nova biblioteca. ■
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Begues recorda l’Alba amb una
jornada solidària
L’activitat va permetre aconseguir 2.500 € que es destinaran íntegrament
a lluitar contra el càncer infantil
El passat 19 de novembre el Teatre
El Goula acollia l’obra Aladdin #ThePopMusical, en record de l’Alba, en
una representació solidària destinada a recordar la jove beguetana que
un any enrere ens deixava. L’activitat,
promoguda pels pares de l’Alba i per
l’Ajuntament amb el suport dels Timbalers de Begues, va aconseguir recaptar
2.500 € que es destinaran a la lluita contra el càncer infantil a través de l’obra
social de Sant Joan de Déu. Prèviament
a l’espectacle es va oferir una xocolatada al vestíbul del Centre Cívic, on
també hi havia parades solidàries on es
podien adquirir, per exemple, flors grogues realitzades pels companys i companys d’escola de la jove beguetana
qui es recordava. La jornada es va completar amb la intervenció dels familiars
de l’Alba i de la regidora de Solidaritat i
Cooperació, Maria Llauradó, i amb una
actuació dels Timbalers de Begues. ■

Els gossos són els protagonistes
a Begues per un dia
Les persones propietàries rebien un dispensador
de bosses per a la recollida d’excrements
La primera fase de la campanya que
desenvolupa l’Ajuntament de Begues
per a promoure la tinença responsable d’animals de companyia culminava aquest passat 20 de novembre

A l’estand informatiu es
feien fotografies a les
persones propietàries
amb les seves mascotes

al passeig de l’Església amb l’activitat
«Uau! Presumeix de gos i emporta’t un
obsequi». Així, hi trobàvem un estand
des d’on, a més d’informar-nos dels
nostres deures i obligacions respecte
a les nostres mascotes, se’ns animava
a fer-nos-hi una fotografia. Totes les
persones propietàries que hi prenien
part rebien un dispensador de bosses
per a la recollida d’excrements. ■
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El «rasca» de Nadal incrementa
el valor dels seus premis
Es podran obtenir un viatge per a dues persones valorat
en 700 € i dos xecs regal de 500 €
Davant de la bona acollida que tenia
la iniciativa al llarg del Nadal passat,
enguany la campanya de promoció
del comerç local tornarà a donar-nos
la possibilitat de jugar als «rasca-rasca» que repartiran els establiment adherits. En aquesta ocasió la principal
novetat és l’increment del valor dels
principals premis que hi podrem obtenir. Aquests seran un viatge per a dues
persones valorat en 700 € i dos xecs
regal de 500 € que, això sí, hauran de
ser exhaurits en una hora de temps. A

més podrem guanyar els nombrosos
premis que hi aporten els diferents
comerços.
La campanya es durà a terme entre
el 16 de desembre i el 5 de gener de
l’any vinent i els «rasca-rasca» es repartiran des dels diversos establiments
adherits a la iniciativa. La proposta
es completarà amb dues jornades
d’animació de les principals zones comercials els dissabtes 24 i 31 de gener
per tal de promoure la compra més
enllà de la campanya nadalenca. ■

L’Ajuntament fa una crida al
civisme en les festes de joves
Entre les mesures per a aquestes celebracions, la Policia Local
dobla els seus efectius
Coincidint amb la propera celebració
de Cap d’Any, des de l’Ajuntament de
Begues es fa una crida al civisme en la
celebració de les festes principalment
dirigides al jovent. Aquestes són sovint objecte de problemes de convivència promoguts principalment per
l’increment de joves que venen d’altres
municipis i pel consum d’alcohol al
carrer. Per tal d’evitar aquestes situacions es prenen mesures com ara doblar els efectius amb què compta la
Policia Local, controls al bus i la confiscació d’ampolles d’alcohol. D’altra
banda, també es programa una neteja
excepcional a la via pública per al dia
següent.
Des del consistori també es vol recordar que aquestes celebracions són
per a majors de 16 anys. La voluntat
manifestada des del consistori és trobar un equilibri entre l’oci del jovent i el
descans de la resta de la ciutadania. ■
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La Policia Local realitza
controls al bus que
arriba de Gavà i confisca
aquelles ampolles
d’alcohol que detecta a
la nostra via pública

L’associació Joves
pel Nadal tornarà
a organitzar la
Cavalcada de Reis i la
recollida de paquets
del 4 de gener

Tampoc no hi faltaran les oportuni-

tats de demostrar la nostra solidaritat.
Novament, La Marató de TV3 tindrà
la seva extensió al nostre municipi
(vegeu la pàgina 13) amb diverses activitats al Centre Cívic, a les quals se
sumarà la recollida solidària de joguines de l’entitat +KRitme o la fotografia que podrem fer-nos amb els Reis
Mags i a través de la qual Cooperació
en Acció finançarà la construcció d’un
pou a Nicaragua.
Un cop més, cal destacar el treball
que realitzarà l’associació Joves pel
Nadal, que organitzarà la Cavalcada de Reis i la recollida de paquets
que el 4 de gener es durà a terme a
l’escorxador. Podeu consultar més detalls de les activitats programades a
l’agenda d’aquest butlletí. ■

Entre les novetats que trobem enguany en la celebració del Nadal a
Begues destaca la proposta de fernos una fotografia amb els Reis Mags
solidària. Així, se’ns convida a comprar, el proper 1 de gener a partir de
les 17.30 h al passeig de l’Església,
tiquets per a poder fer-nos una instantània amb ses majestats els Reis
Mags d’Orient quan aquests visitin
el municipi. La iniciativa, promoguda

per Cooperació en Acció, permetrà
d’aquesta manera recollir fons que
aniran destinats a la construcció d’un
pou d’aigua per al centre de persones
grans d’El Sauce, Nicaragua, destinat
a persones que no tenien un lloc on
viure. En aquest municipi només el
55,9% de la població rural té accés
a fonts d’aigua (fonts subterrànies
o pous), mentre que la resta s’ha
d’abastir d’aigües superficials. ■

Tot a punt per a la
celebració del Nadal
Ja es pot consultar el programa d’activitats
Les tradicions, la solidaritat, les activitats infantils o diferents iniciatives
lúdiques. La programació de les festes
de Nadal a Begues inclou totes aquelles propostes que podem esperar en
aquestes dates. D’aquesta manera,
entre la trentena d’activitats programades tornarem a trobar-ne algunes
de tan esperades com el Cagatió (17

Una fotografia
amb els Reis
solidària
Els diners aniran destinats
a la creació d’un pou a
El Sauce, Nicaragua

de desembre), el Parc de Nadal —que
tindrà lloc entre el 23 de desembre i el
5 de gener a la plaça Camilo Riu— o
la cavalcada que portarà ses majestats
els Reis Mags de l’Orient a la nostra
vila.

Solidaritat
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La cultura popular i la tradició
arriben amb la Festa Major d’Hivern
Els propers dies 20, 21 i 22 de gener se celebra la festa de Sant Sebastià
amb un marcat regust tradicional
Un cop finalitzades les festes de Nadal, a Begues continuen les celebracions amb la Festa Major d’Hivern
de Sant Sebastià. Els propers dies 20,
21 i 22 de gener tenim la possibilitat
de prendre part en les diferents activitats programades, marcades en el
seu conjunt per un especial arrelament a la tradició i la cultura popular.
D’aquesta manera, l’inici serà la tradicional missa amb la benedicció del pa
a la parròquia de Sant Cristòfol, a la
qual seguiran propostes com la sardinada i les havaneres al poliesportiu, el
mateix dia 20, o la ballada de sardanes
amb la qual començarà el 21 de gener.
El programa es completarà amb
activitats com les bitlles catalanes,
la cercavila popular i el correfoc in-

Benedicció
del pa durant
la passada
Festa Major
d’Hivern

fantil, mentre que la música la posaran els concerts de Please, el grup
d’homenatge a U2, i de la Coral Mon-

tau que tindran lloc al Teatre El Goula. Per a més detalls podeu consultar
l’agenda en aquest mateix butlletí. ■

El Bed & Breakfast
a Begues, una
possibilitat a estudi
Davant l’aparició d’una nova normativa pel que fa als
allotjaments turístics, s’ha reactivat el grup de treball del
projecte CittàSlow al nostre municipi dedicat a estudiar
la possibilitat d’obrir Begues a la creació d’establiments
de Bed & Breakfast. Aquests establiments són tradicionalment llars particulars, predecessores dels hostals
i hotels, que ofereixen
habitació per a passar-hi
la nit i esmorzar als visitants. El grup de persones
interessades al municipi
actualment estudia si és
possible adaptar les característiques del municipi a
la nova norma. ■
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Gran participació a
la quarta trobada de
vehicles clàssics
L’associació Amics dels Vehicles Clàssics organitzava
aquest passat 13 de novembre la quarta concentració
d’aquests vehicles a la nostra vila. La convocatòria va ser
tot un èxit de participació que va atreure un important
nombre d’amants dels cotxes i les motos clàssics. Un
cop realitzat l’esmorzar de benvinguda, els vehicles van
realitzar un recorregut pels carrers del municipi amb
una parada per a visitar el Mur, l’espai de silenci. ■

La Marató omple el Centre Cívic
d’activitat
Entre les propostes trobem el ball de swing i lindy hop amb la
BigBandBegues i Marian Barahona o Els Pastorets de SpaiDart

Un cop més, Begues torna a sumarse el 18 de desembre a La Marató de
TV3, que enguany estarà dedicada a
l’ictus i les lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques, i ho farà amb tota
una jornada d’activitats que tindrà el
seu punt neuràlgic al Centre Cívic El

Roure. Allà trobarem un cor gegant
que se’ns convidarà a omplir amb
monedes i al restaurant pinxos solidaris. En tot cas, el més destacat seran les activitats programades, com el
ball de swing i lindy hop amb la BigBandBegues i Marian Barahona, que

se celebrarà a les 12.30 h al Teatre El
Goula al preu de 5 €. A més podrem
assistir a les representacions dels populars Pastorets a càrrec de SpaiDart
amb la col·laboració del Club de Rítmica, els Timbalers i la Coral Infantil
Montau amb un donatiu voluntari, a
les 16.30 i a les 19.30 h. A més, durant
tot el matí, l’associació +KRitme durà
a terme la recollida de joguines.
Les propostes solidàries es completen a les 14 h amb el punt i final de les
nadales al carrer de la Coral Montau,
amb els jocs de Juguem a Begues,
carpes solidàries de l’associació de
Fibromiàlgia de Begues i dels Timbalers de Begues, activitats amb la Colla
Gegantera de Begues, classes de ioga
a l’Escorxador i activitats del Club de
Voleibol al poliesportiu. ■

La cervesa Dolina
fa dos anys
Aquest passat 12 de desembre l’Escorxador acollia la celebració del segon aniversari de la cervesa Dolina, impulsada per l’entitat Begues Beer Town. A més de cervesa i
menjar, preparat per 6tres9, la celebració va comptar
també amb la música en directe dels grups Cotés, My Dirty Alice i El Gallo Enrockado. ■

Infants i gent gran
comparteixen una
setmana d’activitats
L’Espai Nou i l’escola Sant Cristòfor participaven en una
setmana d’activitats intergeneracionals durant les quals
la gent gran va explicar contes i històries de Begues, es
van fer treballs manuals a l’escola i els i les alumnes més
grans van anar a l’Espai Nou del Centre Cívic a jugar-hi
al dòmino i visitar-ne les instal·lacions. ■
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Alguns consells de
seguretat a la llar de cara
a les vacances de Nadal
Des de l’Ajuntament s’aconsellen algunes actuacions que
podem prevenir els robatoris a la llar
Amb l’arribada del Nadal i les vacances que suposa per a moltes persones, des de l’Ajuntament de Begues
es volen recordar algunes mesures de
prevenció que podem prendre davant
possibles robatoris a la llar. En concret,
els Mossos d’Esquadra recomanen
que si abandoneu la llar per vacances:
• deseu els objectes valuosos en llocs
segurs.
• tanqueu tots els accessos amb clau i
connecteu l’alarma.
• és convenient que tingueu un
inventari d’objectes amb el número
de sèrie, la marca i el model: en
facilita la identificació.

• aviseu persones de confiança de la
vostra absència.
• eviteu explicar que us absenteu de
casa si parleu amb persones
desconegudes.
• no deixeu senyals visibles que facin
pensar que sou fora de casa.
• no exterioritzeu que la casa queda
sense habitar.
• no deixeu al contestador automàtic
cap missatge en què es dedueixi que
sou fora. Podeu activar el desviament
de trucades per poder respondre
sempre.
• demaneu a algú que us reculli la
correspondència. ■

Ple municipal ordinari
30 de novembre de 2016
A FAVOR

Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 03.10.16

CIU, GDEB-CP, TXB

Resolució de l’expedient sancionador número 201601, per infraccions en matèria de tinença de gossos
potencialment perillosos

CIU, GDEB-CP, TXB, ERC-AM,
EB-ICV, PP

Resolució de l’expedient sancionador número 201602, per infraccions en matèria de tinença de gossos
potencialment perillosos

CIU, GDEB-CP, TXB, ERC-AM,
EB-ICV, PP

Adhesió al conveni d’interoperabilitat amb el Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya per a implementar els
serveis de la via oberta

CIU, GDEB-CP, TXB, ERC-AM,
EB-ICV, PP

Aprovació definitiva del projecte d’establiment del servei públic de la ràdio municipal, Ràdio Begues

CIU, GDEB-CP, TXB, ERC-AM

PP

EB-ICV

Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals 2017

CIU, GDEB-CP, TXB, ERC-AM

PP

EB-ICV

Aprovació inicial de la modificació de crèdit 7/2016, suplement de crèdit

CIU, GDEB-CP, TXB, ERC-AM

Moció de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), presentada pels grups municipals de CIU, GDEB-CP,
TXB, ERC-AM i EB-ICV, de suport al referèndum, al procés constituent i als ens locals i electes investigats per
processos relacionats amb la sobirania

CIU, GDEB-CP, TXB, ERC-AM, PP
EB-ICV

Moció presentada pels grups municipals d’EB-ICV, ERC-AM i GDEB-CP «Amiant zero a Europa»

CIU, GDEB-CP, TXB, ERC-AM,
EB-ICV, PP

Moció presentada pels grups municipals d’EB-ICV i GDEB-CP en suport a la renda garantida ciutadana

CIU, GDEB-CP, ERC-AM,
EB-ICV, PP

TXB

Moció presentada pels grups municipals d’EB-ICV, ERC-AM i GDEB-CP relativa a la sentència del Tribunal Suprem que
declara inaplicable el bo social

CIU, GDEB-CP, ERC-AM,
EB-ICV, PP

TXB

Moció presentada pels grups municipals d’EB-ICV, ERC-AM i GDEB-CP en suport al 25 de novembre: prou violència
masclista

CIU, GDEB-CP, TXB, ERC-AM,
EB-ICV, PP
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EN CONTRA

ABSTENCIÓ

ORDRE DEL DIA

ERC-AM,
EB-ICV, PP

EB-ICV, PP

ag
Begues

DESEMBRE 2016

PROGRAMACIÓ
DE NADAL

16

DESEMBRE

Concert de Nadal
de la Coral
Montau
A les 18 h a la parròquia
Sant Cristòfol
Organitza: Coral Montau
●●●●●●●●●●●●●

18

DESEMBRE

●●●●●●●●●●●●●

DIUMENGE

Begues amb La
Marató de TV3
Al Centre Cívic El Roure
durant tot el dia

DIVENDRES

17

DESEMBRE

DISSABTE

Mercat d’artesans,
taller d’artesania i
tallers infantils
A les 10 h al passeig de
l’Església
Organitza: Associació
d’Artesans de Begues
●●●●●●●●●●●●●

Taller Minimúsics
A les 11 h a la Biblioteca
La Ginesta
Organitza: Biblioteca La
Ginesta
●●●●●●●●●●●●●

Ballada de
sardanes de Nadal
A les 11.30 h al passeig
de l’Església
Organitza: Grup
Sardanista de Begues
●●●●●●●●●●●●●

Cagatió amb el
grup Farsants
A les 16.30 h al passeig
de l’Església

●●●●●●●●●●●●●

20

DESEMBRE

DIMARTS

Taller de
mandales de
Nadal
A les 17.30 h a la
Biblioteca La Ginesta
Organitza: Biblioteca La
Ginesta

21

DESEMBRE
●●●●●●●●●●●●●

Recollida
de joguines
solidàries
A les 10 h al Centre Cívic
El Roure
Organitza: Associació +
K Ritme

●●●●●●●●●●●●●

La Big Band
Begues i Marian
Barahona amb
ball de swing
per La Marató
de TV3
A les 12.30 h al Teatre
El Goula
Organitza: Associació
Big Band Begues amb
la col·laboració de
l’Ajuntament de Begues
Preu entrada anticipada
i una hora abans a
taquilla: 5 €

●●●●●●●●●●●●●

DESEMBRE

DIVENDRES

Espectacle
familiar
A les 17.30 h a la
Biblioteca La Ginesta
Organitza: Biblioteca La
Ginesta
Dinamització del
comerç del poble
amb l’actuació
itinerant del grup
de folk Gallifer
A les 19 h
●●●●●●●●●●●●●

25

DESEMBRE
DIMECRES

Festa de Nadal de
l’Espai Nou
A les 16 h al Teatre El
Goula

DIUMENGE

Missa del Gall
A les 0 h a la parròquia
Sant Cristòfol
Amb la participació de
la Coral Montau
●●●●●●●●●●●●●

26

DESEMBRE

DILLUNS

Pujada al cim
Montau
A les 10 h sortida de les
instal·lacions esportives
Organitza: Club Ciclista
de Begues

●●●●●●●●●●●●●

Nadales al carrer
A partir de les 12 h pels
carrers del poble
Organitza: Coral
Montau

23

●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●

L’Hora del Conte
amb l’Ós Mandrós
A les 17.30 h a la
Biblioteca La Ginesta
Organitza: Biblioteca La
Ginesta
●●●●●●●●●●●●●

Els Pastorets
(funció benèfica)
A les 16.30 h i a les 19.30
h al Teatre El Goula
Organitza: SpaidArt
amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Begues
Preu entrada: voluntari

●●●●●●●●●●●●●

22

DESEMBRE

DIJOUS

Taller «Contes
sobre la pell»
A les 17.30 h a la
Biblioteca La Ginesta
Organitza: Biblioteca La
Ginesta
●●●●●●●●●●●●●

DEL DIVENDRES
23 DE DESEMBRE
AL DIMARTS 17 DE
GENER

Parc de Nadal
per a infants i
joves
Horari: d’11 a 14.30 h
i de 16.30 a 19.30 h
Tancat de 14.30
a 16.30 h i les
tardes del dia 31
de desembre i 5 de
gener
A la plaça Camilo Riu
Preu: 4 €. Promoció
comerços: 3 €.
Abonament 3 dies:
10 €.
●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●

31

DESEMBRE

DISSABTE

Cercavila amb
l’Home dels
Nassos i el grup
Xarop de Canya
pels carrers del
poble
A les 12 h
●●●●●●●●●●●●●

GENER 2017

Festa de Cap
d’Any
D’1.30 a 5.30 h al Pavelló
Esportiu Jaume Viñas
Preu: 5 €
●●●●●●●●●●●●●

Sardanes del sol
ixent amb la Cobla
Baix Llobregat al
Mur
A les 7.30 h al mirador
del Mur
Organitza: Grup
Sardanista de Begues
●●●●●●●●●●●●●

Foto solidària
amb Nicaragua
per a la
construcció d’un
pou
A les 17.30 h al passeig
de l’Església
Organitza: Cooperació
en Acció
●●●●●●●●●●●●●

Recollida de
cartes per als Reis
Mags
A les 18 h al passeig
de l’Església (en cas de
pluja, a l’Escorxador)
Organitza: Joves pel
Nadal
●●●●●●●●●●●●●

4

GENER

DIMECRES

Recollida de
paquets
De 10 a 22 h a
l’Escorxador
Organitza: Joves pel
Nadal
●●●●●●●●●●●●●

5

GENER

DIJOUS

Cavalcada de Reis
A partir de les 18 h pels
carrers del poble
Organitza: Joves pel
Nadal

PROGRAMACIÓ
DE NADAL

1

GENER

DIUMENGE

Festa Encantada
de Cap d’Any
De 0.30 a 5 h a
l’Escorxador
Organitza: Colla
Castellera Els Encantats
de Begues
●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●

PROGRAMACIÓ
DE LA FESTA
MAJOR
D’HIVERN

Sardinada popular
i a continuació
havaneres amb
Garbes i Rostolls
A les 19.30 h al Pavelló
Esportiu Jaume Viñas

20

GENER

GENER

DISSABTE

Ballada de
sardanes amb la
cobla Marinada
A les 11.30 h al passeig
de l’Església
●●●●●●●●●●●●●

DIVENDRES

Bitlles catalanes
A les 12 h (inscripcions
a partir de les 11.30 h) a
l’Escorxador
Organitzen: Amics
Francocatalans i
Ajuntament de Begues

Missa i benedicció
del pa
A les 11 h a la parròquia
Sant Cristòfol
●●●●●●●●●●●●●

Cinema infantil
CINC: Cigonyes
A les 17.30 h al Teatre El
Goula
●●●●●●●●●●●●●

21

Correfoc infantil
amb la Cuca Fera
A partir de les 20 h pels
carrers del poble
Organitzen: Cuca Fera
de Begues, Timbalers de
Begues i Ajuntament de
Begues

GENER

DIUMENGE

Cercavila popular
A les 12 h pels carrers del
poble
Organitza: Ajuntament
de Begues amb la
participació dels
Geganters de Begues
i la colla Castellera Els
Encantats
●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●

Concert de Sant
Sebastià
A les 18 h al Teatre El
Goula
Organitza: Coral Montau
●●●●●●●●●●●●●

Concert de Please
A les 22.30 h al Teatre El
Goula

●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●

Modificacions
al calendari
fiscal

22

●●●●●●●●●●●●●

Per a l’any vinent, el calendari fiscal —que marca els terminis en els
quals hem de tributar les taxes i impostos municipals— varia respecte
a l’establert durant aquest 2016. Els canvis han estat provocats per les
novetats incorporades a l’Ordenança General de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i fan que el calendari quedi
tal com es pot consultar a continuació. ■

GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS
(1er fraccionament)

Dia 1

Dia 3
Dia 2

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS
(2n fraccionament)

Dia 4

Dia 5

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS
(3er fraccionament)

Dia 7

Dia 8

Dia 10

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS

Dia 1

Dia 2

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Dia 15

Dia 15

TAXA RECOLLIDA D’ESCOMBRERIES

Dia 2

Dia 4

TAXA RECOLLIDA D’ESCOMBRERIES COMERCIALS

Dia 2

Dia 4

TAXA RECOLLIDA D’ESCOMBRERIES INDUSTRIALS

Dia 2

Dia 4

TAXA SERVEI DE CLAVEGUERAM

Dia 2

Dia 4

TAXA SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL

Dia 2

Dia 4

TAXA DE ENTRADA DE VEHICLES-GUALS

Dia 2

Dia 4

TAXA PER EXHIBICIO DE RÈTOLS I INDICADORS

Dia 2

Dia 4

PUBLICITARIS FIXOS

El butlletí

L’Institut de Begues i la
cova de Can Sadurní
L’any 2013 el Departament de Cultura i el d’Ensenyament de la Generalitat van promoure uns projectes
d’apadrinament d’elements patrimonials per part dels centres educatius.
L’Institut de Begues es va presentar
a aquest projecte i va seleccionar la
cova de Can Sadurní. La proposta,
amb el suport del Centre de Recursos
Pedagògics de Gavà i Begues, va ser
acceptada i vam ser un dels primers
centres a participar en aquest projecte amb l’objectiu bàsic de fomentar el
coneixement dels elements patrimonials de l’entorn.
El projecte es basa en la idea de
l’apadrinament d’un element patrimonial per part del centre educatiu

per tal d’aprofundir-ne en el coneixement des del punt de vista històric,
artístic, cultural o científic i, alhora, fer
que aquest coneixement sigui socialment rellevant.
L’institut participa en aquest projecte, inicialment, amb l’alumnat de 1r
d’ESO i es coordina des del Departament de Ciències Socials. Parteix d’una
experiència prèvia de tractament curricular d’aquest element patrimonial
local dins el tema de «La Prehistòria»,
però es promou la incorporació a nivell multidisciplinari de l’estudi de la
cova. Podeu conèixer més elements
del projecte a la pàgina web https://
sites.google.com/a/xtec.cat/apadrinem-cova-can-sadurni/. ■

El projecte es basa en la
idea de l’apadrinament
d’un element patrimonial
per part del centre
educatiu

Alan Teixidó, dos cops
campió de Catalunya de
Curses de Muntanya

Lliurats els premis
literaris «El pot petit»
Aquest passat 27 de novembre es lliuraven els primers
premis «El pot petit», els guardons literaris dedicats a posar en valor el paper de les dones com a impulsores de
la vida econòmica del municipi. El primer premi requeia
sobre Carme Boronat amb un text sobre la Montserrat, la
professora de música, i el segon s’atorgava a Silvia Rodríguez, qui escrivia sobre la crítica d’art Lina Font. Els relats
es publicaran, després de la tercera edició, en un volum
de sis textos. ■

Als seus onze anys, Alan Teixidó s’ha proclamat per
segon any consecutiu campió de Catalunya de Curses
de Muntanya, un èxit al qual el jove atleta beguetà
suma la segona posició a la Ultra Trail Montblanc, en la
qual prenien part, en la seva categoria —l’alevina—,
500 infants de 15 països diferents. A més de les curses
de muntanya, l’Alan practica el ciclisme, el triatló i
la natació, i en la darrera
temporada ha aconseguit
pujar al podi en tots els
triatlons en què ha pres
part, així com el sotscampionat de la Copa Catalana de Ciclocròs i les mínimes per als campionats de
Catalunya de natació. ■
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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

El burka informativo

Un projecte vital digne

Volem pressupostos participatius: junts fem Begues!

Los componentes del Equipo de Gobierno
en Begues, demasiado a menudo, confunden lo que tiene que ser la libertad de
expresión con las soflamas políticas. Debe
de ser ese el motivo por el cual niegan la
voz en los medios de comunicación a los
integrantes de la oposición poniéndonos
un «burka informativo». Por cierto, que,
misteriosamente, hay cortes en las grabaciones de los plenos, concretamente
en aquello que puede resultar molesto al
Equipo de Gobierno. ¿Se deberá al funcionamiento del burka o a la censura? Desde
el Partido Popular hemos reclamado en los
dos últimos plenos, de octubre y noviembre, que se nos asignen espacios tanto en
el web como en el Butlletí de Begues, cosa
que se nos ha denegado reiteradamente.
Está demostrado que los gobernantes de
Begues confunden la información de interés local y el adoctrinamiento político.
Buena muestra de ello son algunos
de los artículos del espacio «ALCALDIA
OBERTA». Sin ir demasiado lejos, en el artículo del día 11 de noviembre, bajo el título «EN SOLIDARITAT AMB LA LLIBERTAT
D’EXPRESSSIÓ», ¡manda bemoles!, se hace
una arenga para manifestarse a favor de
personas que declaran por desobedecer
al Tribunal Constitucional. Pero además se
utiliza a la institución del Ayuntamiento
de Begues de forma torticera y partidista.
Cada uno puede manifestarse por lo que
considere oportuno, pero utilizar la institución del Ayuntamiento para hacerlo es,
como mínimo, miserable.
Está clarísimo que la alcaldesa de Begues es partidista y sectaria y DEMASIADAS VECES OLVIDA QUE ES LA ALCALDESA DE TODOS, de sus votantes y de los
nuestros también. Integrantes del Equipo
de Gobierno no están en disposición de
dar lecciones de libertad de expresión, no
tienen ni idea de lo que es eso. A pesar de
todo, acaba un nuevo año y deseamos a
todos lo mejor. ¡FELIZ NAVIDAD! ■

Som un poble solidari. No és notícia, però
ens agrada recordar-ho. Ens bolquem a
recollir roba o diners per a ajudar els refugiats o els nostres veïns quan pateixen,
omplim els esdeveniments locals que
recapten fons per a ONG o hospitals, organitzem actes per La Marató, recollim
menjar i joguines per a famílies que ho
necessiten, que, tristament, cada cop més
són de Begues. On anem fluixos de solidaritat és a l’Ajuntament.
L’Ajuntament ha de liderar la lluita
contra les desigualtats socials i situar la
realitat de les persones i les famílies en
el centre de la política municipal; ha de
defensar la Renda Garantida i el Bo Social
perquè tothom té dret a realitzar un projecte vital amb dignitat, sense pidolar. A
nivell local, aquest rescat social s’ha de fer
als pressupostos. Sovint hem parlat de
fiscalitat progressiva, tarifes socials, arbitrarietat en els descomptes del menjador
de la gent gran, a la llar d’infants.
Avui parlem de les persones grans: tota
la vida contribuint amb els seus impostos
al poble i l’han d’abandonar, a l’aventura,
quan no poden continuar a casa seva. Ens
omplim la boca parlant de la memòria
d’un poble, que no es perdi el nostre passat, i, en comptes de tenir una cura infinita de qui ens el transmet, l’oblidem. Com
més grans, més valorem un entorn amable: les botigues conegudes, el passeig de
cada dia, la xerradeta. Si cal endeutar-se
com a municipi ens endeutem. Sempre
hem pagat els deutes. Cal ser ambiciosos
i construir per ells —i per tots nosaltres—
no sols un centre de dia, sinó també una
residència i habitatges tutelats. Sabeu
que nosaltres ho hauríem fet fa quatre
anys. Tenim terreny, tenim projecte, teníem un milió d’euros estalviat. S’ho mereixen i són la millor inversió. Us desitgem
un bon Nadal, uns bons pressupostos,
bons projectes i inversions! ■
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Aviat començarà el debat polític del Pressupost General de l’Ajuntament de Begues
per a l’exercici 2017, que tractarà tots els
temes econòmics de l’Ajuntament i de
tota la ciutadania. És per això que el seu
debat és essencial i caldria que tothom hi
participés en major o menor mesura.
Esquerra Republicana apostem per
obrir espais de decisió a la ciutadania.
Sabem que els pressupostos participatius són una eina útil i necessària, que
pot ajudar no només a fer un pressupost
millor, sinó a impulsar una ciutadania
més crítica i responsable amb els diners
públics. És per això que apostem per fer
consultes directes sobre temes rellevants
com les grans inversions i obres de la legislatura a través de jornades de participació i/o debats públics que haurien
de determinar l’agenda i els programes
d’actuacions del govern municipal.
Cal promoure processos participatius
per a elaborar pressupostos compartits i adoptar projectes estratègics consensuats de baix a dalt que empoderin la
ciutadania. I voldríem que l’Equip de Govern (CiU, TxB i GdB) abans informés, consultés i generés debat ciutadà sobre com
es podrien invertir els diners que arriben
de les administracions supramunicipals:
els més de mig milió d’euros de les Meses
de Concertació de la Diputació que s’han
destinat, sense consultar com s’invertien,
a la zona esportiva, i també el mig milió
d’euros del Programa d’Actuacions de Cohesió Territorial de l’Àrea Metropolitana
que s’ha destinat a la creació d’un parc
urbà a la Parellada.
Coneixem molts models d’èxit de processos de pressupostos participatius en el
món local català. I sabem que la veritable
participació és aquella que dona la clau de
la caixa als beguetans i a les beguetanes.
Només cal la clara i decidida voluntat política d’apostar-hi.
Bon Nadal i bon any nou! ■

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

Si volem, entre tots i totes
ho farem tot

Solucions individuals,
avanços col·lectius

Des d’aquestes línies vull donar les gràcies
als centres educatius que s’hagin sumat,
d’una forma explícita i adreçada a tota la
ciutadania, a la lluita contra la violència
masclista penjant el llaç lila a la façana dels
edificis públics i, d’una manera més interna, participant en el concurs per a adolescents «Quan l’amor fa mal».
Res més important que que els infants
i el jovent es vagin conscienciant del que
està bé i del que no ho està, del que es pot
fer i del que no es pot fer sota cap concepte, del que pots permetre i del que no
has de permetre mai. En aquest sentit, els
powers points presentats per 34 alumnes
de secundària ens diuen que cada cop es
comprèn més el que són les microviolències que es comencen a patir ja entre companys a l’escola, o a carrer, o en endegar
una relació.
Expliquen amb claredat com influencien
les bromes, l’assetjament pel mòbil, la publicitat, la relació masclista o no que hi ha
a la família, com el llenguatge androcèntric
fa mal perquè invisibilitza les dones; en definitiva, els conceptes van arribant a poc a
poc però inexorablement.
Ara bé, de la mateixa manera que les
lleis molts cops van per davant de la seva
aplicació a nivell social, això no vol dir que,
per més que coneguin el que impliquen
les microviolències, no acabin cedint o
permetent-les per una pressió social que,
encara que no es veu de manera explícita,
sí que ho està de manera implícita.
Els avenços, com deia, són lents; per
això, si ens treuen recursos com els jutjats
de violència els passos enrere seran molt
greus; penseu que durant el 2015 al Baix
Llobregat han atès 1.800 denúncies.
Finalment, un prec: ajudeu-nos a eradicar la violència de gènere. Com deia un
dels powers d’un o una adolescent, «el
masclisme parla de la desigualtat i el feminisme, de la igualtat». ■

Encarem els darrers dies d’aquest 2016,
que ens han de servir per a fer balanç d’allò
que deixem enrere; un balanç que afrontem amb la satisfacció de la feina feta, que
no ha estat poca. Fa uns mesos ja vam tenir
ocasió d’enumerar-vos moltes de les fites
assolides d’ençà que vam encetar el mandat. És cert que darrerament se n’hi han
sumat de noves, com el pas ferm aconseguit per al desviament de la línia d’alta
tensió, o la finalització de les obres del
Camí Ral, entre molts altres compromisos
de govern complerts.
En política municipal els grans projectes són importants, perquè defineixen
el nostre model de poble i generen beneficis col·lectius. Però nosaltres defensem també la política de distàncies curtes
que es preocupa pels problemes i neguits
individuals de tots i cadascun dels nostres
veïns i veïnes. El nostre compromís diari
amb la ciutadania ens ha permès assolir
petites grans fites al llarg d’aquest any.
Potser tenen poc ressò col·lectiu, però són
objecte de gran transcendència personal i,
en conseqüència, social. Millor qualitat de
vida individual genera millor qualitat de
vida com a poble.
I sobre aquesta base encetarem un nou
any ple de reptes individuals i col·lectius.
Estem avançant cap al nou Centre de
Dia per a la gent gran, i en nous projectes de millora d’equipaments municipals.
Continuem treballant en polítiques de
foment de l’ocupació i l’emprenedoria,
de suport a les entitats i el teixit comercial. I el desenvolupament d’aquestes
accions col·lectives no ens impedeix continuar esforçant-nos a diari per solucionar
aquell problema concret que et preocupa,
o trobar sortida a aquell neguit que ens
has confiat. Perquè cada un dels 365 dies
que ens esperen te’ls continuarem dedicant a tu.
Gaudiu d’unes bones Festes i d’un
2017 ple de salut i ple de llibertat! ■

Prevenció nevades i fred
Aquest cop farem servir, com en altres
ocasions, el nostre apartat de partit per a
donar-vos, des de la Regidoria de Protecció
Civil, uns quants consells d’autoprotecció
per als riscos de l’hivern.
A l’habitatge:
Tingueu preparat: un transistor i piles de
recanvi, llanternes, aliments rics en calories,
combustible per a la calefacció i una farmaciola amb els medicaments habituals.
Reviseu: els punts d’entrada d’aire (cal
que els protegiu amb una cinta que aïlli),
l’estat de la teulada i el baixant d’aigua, les
branques dels arbres (si són massa llargues
cal que les podeu) i l’estat de la calefacció.
Cal que us mantingueu informats de les
previsions del temps i de les instruccions
que donin les autoritats. Si us heu de desplaçar consulteu l’estat de la xarxa viària i
les rutes a seguir.
Estigueu atents als vostres familiars o
veïns que es trobin en situació de vulnerabilitat, especialment gent gran, perquè es
protegeixin dels efectes del fred a l’hivern,
o coincidint amb una baixada de les temperatures com a conseqüència d’un funcionament deficient dels sistemes de calefacció, o de poca ventilació, que poden causar
ferits greus o, fins i tot, la mort. Cal tenir
cura d’aquests aspectes.
Al vehicle:
Disposeu de cadenes en bon estat, llanterna i manta de viatge.
Comproveu l’estat de les bateries, el dipòsit de benzina, els llums, els frens, els
pneumàtics, la calefacció, el parabrisa...
Sortiu només si és imprescindible, seguint els consells del Servei Català de
Trànsit: consulteu l’estat de les vies i la seva
afectació.
Eviteu circular de nit: els perills són més
difícils de detectar.
En cas d’emergència truqueu al 112 o
a la Policia Local de Begues: 936 391 090.
http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/
Us desitgem unes bones Festes i bon any
2017. ■
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