Revista d’informació de l’Ajuntament de Begues

Begues #138

MARÇ 2017

El butlletí de

www.begues.cat

■

Begues, un municipi obert al món
A través de diferents activitats, la població posa de relleu la
seva estreta relació amb la cooperació internacional

Sumari

7
9
10

[ Millora l’accessibilitat als
espais públics ]
[ El Petit Casal, preparat
per a rebre entitats ]
[ Comença la temporada
al Teatre El Goula ]

CARTIPÀS

Alcaldia, Hisenda i Protocol
Sra. Mercè Esteve i Pi
Urbanisme i Habitatge, Obres i Projectes, Medi Ambient, Serveis i Via Pública, Noves Tecnologies
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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
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TELÈFONS D’INTERÈS
Ajuntament de Begues 93 639 05 38
Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC)
Horari d’estiu: del 15 de juny al 15 de
setembre de dilluns a divendres de 9 a 14 h
www.begues.cat - begues@begues.cat
EMERGÈNCIES
Ambulàncies / Servei d’urgències
061
Ambulatori Begues - CAP Pou Torre
de 8 a 20 hores
93 639 23 56
Ambulatori de Castelldefels
93 636 66 60
Bombers de Begues
93 639 04 97
El Meu Veterinari
93 024 83 02
Farmàcia
93 639 05 86
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)
RUBATEC, avaries
enllumenat (24 h)
ENHER-FECSA (avaries)
Gas Natural (avaries)
Telefonica (avaries)

669 92 73 65
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

Fem un món millor
Mercè Esteve i Pi

Alcaldessa de Begues

Des dels ajuntaments
hem treballat
històricament per donar
resposta a conflictes i
situacions de necessitat
arreu del món

La recent crisi humanitària provocada per l’arribada de refugiats sirians a Europa
ha posat en evidència quina és la realitat, actualment, de la cooperació internacional. La societat civil i els municipis, a través dels ajuntaments, hem estat
i som els primers a reclamar una actuació contundent en aquest sentit i a
posar a disposició del problema els mitjans amb què comptem. Tot i que sigui
l’exemple més recent i amb més presència als mitjans de comunicació, no és
l’únic: des dels ajuntaments hem treballat per donar resposta a altres conflictes i
situacions de necessitat arreu del món. Sense anar més lluny, Begues col·labora
en l’atenció amb les persones refugiades però, a més, fa anys que donem suport
a poblacions de Nicaragua, Kènia o Senegal.
En nombroses ocasions he pogut referir-me a la capacitat de participació i de
mostrar-se solidàries de les persones de Begues. Ja sigui amb la voluntat de lluitar contra una malaltia o per donar suport als nostres veïns i veïnes, la resposta
del nostre poble sempre és aclaparadora. Aquest esperit, que ens és tan propi,
necessàriament també ens impulsa més enllà de les nostres pròpies fronteres.
No ens hem d’estranyar, doncs, si al llarg dels darrers anys hem vist que, juntament amb les diferents actuacions municipals que hem desenvolupat en aquest
àmbit, trobàvem l’aparició de projectes nascuts directament des la ciutadania. D’alguna manera, aquesta empenta conjunta s’ha vist reflectida en els
darrers temps en les dues mostres i en la xerrada que tenien lloc recentment al
Centre Cívic El Roure i que exemplificaven aquest tarannà cooperant de Begues.
Els ajuntaments som, per la nostra proximitat, els primers a copsar les veritables inquietuds de les persones. Treballem, per dir-ho d’alguna manera, a peu de
carrer. És per aquest motiu que crec poder afirmar que, més enllà del tòpic que
afirma que l’ésser humà és egoista per la seva pròpia naturalesa, els beguetans
i beguetanes som generosos i sabem fer dels problemes dels altres els nostres propis problemes. Des de Begues treballem cada dia per viure en un món
millor. ■
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Convocades les subvencions
municipals a les entitats
L’Ajuntament els atorga suport econòmic per a la
realització de projectes i activitats
Al llarg d’aquest passat mes de febrer
les entitats i associacions de la nostra
vila estaven convocades a presentar
les corresponents sol·licituds per a accedir a les subvencions que els atorga
l’Ajuntament de Begues per a la realització dels seus projectes i activitats.
En total, el consistori destinarà un
màxim de 75.000 € a aquests ajuts per
a entitats sense ànim de lucre i legalment constituïdes.
Les subvencions concedides han de
ser posteriorment justificades per les

associacions beneficiàries, les quals
han de presentar a l’Ajuntament de
Begues, entre altres documents, una
memòria del seu projecte i les liquidacions econòmiques dels seus ingressos i de les despeses realitzades. Per
tal de poder fer front a aquest i altres
tràmits, les entitats compten amb un
servei municipal de suport que les assessora. El teixit associatiu de Begues
és responsable d’una part destacada
de l’activitat cultural, esportiva i de
lleure del poble. ■

Nova convocatòria per a realitzar
pràctiques a l’Ajuntament
Les pràctiques van destinades a estudiants d’últim curs de llicenciatura
o grau o d’un màster
L’Ajuntament de Begues ha convocat
noves pràctiques remunerades per a
persones del municipi que estudiïn
l’últim curs d’una llicenciatura o d’un
grau o un màster, després de la bona
acollida d’aquesta iniciativa que es va
posar en marxa l’any passat. En aquesta ocasió, la principal novetat és que
la proposta s’amplia a estudiants de
cicles formatius de grau superior de la
branca administrativa. Les persones interessades únicament han de presentar
sol·licitud al Servei d’Ocupació Local,
indicant quins estudis estan cursant i
adjuntant un currículum vitae. Aquesta experiència permet a les persones
participants aplicar en casos pràctics
els coneixements adquirits i, d’aquesta
manera, adquirir competències que
els permeten millorar les seves possibilitats de trobar un lloc de treball. Les
pràctiques estan regulades per un Conveni de Cooperació Educativa. ■
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Com a novetat respecte
de l’any passat, les
pràctiques s’obren
també a estudiants de
cicles formatius de grau
superior de la branca
administrativa

Begues s’obre a la reflexió sobre
la importància de la cooperació
internacional
La coincidència en el temps de dues mostres i una xerrada al centre cívic
exemplifica la rellevància de la cooperació
guany plantegen una marxa solidària
al maig, la brigada de cooperació a
Nicaragua els mesos de juliol i agost
o una nova xerrada al mes d’octubre.
Les persones interessades a participar
en aquesta iniciativa poden comunicar-ho a través del correu electrònic:
cooperacioenaccio@gmail.com.

L’acció municipal

La cooperació internacional és important per a Begues: així ho demostra el
fet que entre els passats dies 14 i 28 de
febrer hagin coincidit al Centre Cívic
El Roure dues mostres i una xerrada al
voltant d’aquest tema. D’una banda,
l’equipament acollia l’exposició «Les
raons de la cooperació», promoguda
pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i dedicada a desmuntar
alguns falsos mites sobre la cooperació i l’actuació municipal en aquest
àmbit. Paral·lelament a aquesta mostra n’hi trobàvem una altra promoguda per l’ONGD beguetana Cooperació
en Acció sobre la tasca de la Brigada

Al llarg del passat 2016
l’Ajuntament de Begues
aportava 27.000 € per a
la realització de diferents
projectes de cooperació
internacional

Nicaragua en els darrers anys. Aquesta
iniciativa, centrada en el municipi d’El
Sauce, també era el fil conductor de la
xerrada que hi tenia lloc el 17 de febrer.
Cooperació en Acció, nascuda de
l’experiència de la Brigada Nicaragua,
planteja per a aquest 2017 intensificar
la seva activitat, amb el suport municipal. Entre les propostes previstes en-

Més enllà de l’actuació de la societat
civil, també cal destacar l’aportació de
l’Administració local en diverses accions de cooperació internacional. En
aquest sentit, al llarg del passat 2016
l’Ajuntament de Begues col·laborava
directament, a través de la seva aportació econòmica, en vuit projectes diferents amb un import total de 27.000
€. Aquests es centraven en països com
Nicaragua o Senegal, però també en
l’atenció a les persones refugiades
arribades a Europa.
Pel que fa a les persones refugiades,
a més de la feina realitzada amb el Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament, l’Ajuntament ha aprovat diverses mocions de suport, com una a favor de l’acolliment o una altra amb què
es mostrava el rebuig a l’acord entre la
Unió Europea i Turquia sobre aquesta
qüestió. Cal destacar també que des de
Begues es promou l’accés de les persones immigrades al servei d’acollida de
què disposen a través del Consell Comarcal del Baix Llobregat.
Entre les properes activitats previstes pel que fa a la cooperació internacional, el 14 de maig el nostre municipi, a través de Cooperació en Acció i
l’Ajuntament, participarà en l’acte final
del projecte de Ciutats Defensores dels
Drets Humans que se celebrarà sota el
lema «Tenim drets, tenim llibertats». ■
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Begues incorpora noves eines
per a combatre les addiccions
Ja es troba en marxa al nostre municipi el Servei d’Informació Familiar
sobre Addiccions (SIFA)
Amb la voluntat d’oferir informació a
joves, adolescents, famílies i professionals, aquest mes de febrer entrava en
funcionament el Servei d’Informació
Familiar sobre Addiccions, una iniciativa de l’Ajuntament de Begues que
compta amb el suport de CTKENDAD
(centre terapèutic Montau). El Servei
atén telefònicament o presencialment, i per a accedir-hi cal concertar
cita prèvia trucant al 93 639 05 38
(extensió 401) o enviant un correu
electrònic a l’adreça martinec@begues.cat. Aquest servei se suma a
altres programes que es desenvolupen al nostre municipi al voltant de
les addiccions, com el dels agents de

salut juvenil, format per joves que informen altres joves sobre qüestions
que afecten la seva salut. Recentment
finalitzava la formació d’un nou grup
d’agents. Cal destacar també la parti-

cipació de Begues a la VII Jornada de
la Xarxa Local de Prevenció de les Drogodependències de la Diputació de
Barcelona, per a exposar la campanya
municipal «Veure abans de beure». ■

Bon balanç per al Servei de Suport
a les Entitats
Només en el que portem d’any el servei ha atès més de cinquanta
consultes de les associacions

Als inicis de l’any passat es posà en
marxa el Servei de Suport a les Entitats. S’hi van atendre més d’una vuitantena de consultes, tant de forma
presencial com a través del telèfon,
WhatsApp o correu electrònic. Qües-
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En breu es presentaran
nous projectes destinats
a enfortir el teixit
associatiu amb què
compta Begues

tions com la tramitació i justificació de
subvencions, el certificat digital, la tramitació electrònica o les assegurances
van ser els temes més recurrents. Cal
remarcar que enguany ja se superen la
cinquantena de consultes.
Des del servei també s’organitzen
formacions específiques per a entitats
que vetllen per donar resposta a les
necessitats que les entitats mateixes
van exposar en una enquesta que van
haver de respondre l’any passat.
En breu també es presentaran nous
projectes que pretenen treballar de
forma conjunta amb les entitats per
enfortir el teixit associatiu del nostre
poble. ■

En marxa noves actuacions per
a la millora de l’accessibilitat
Comencen les obres a les voreres del carrer Mestral i
s’adjudiquen les de la rotonda del carrer de l’Agricultura
En el marc de les diferents actuacions
destinades a millorar l’accessibilitat
dels espais públics, aquest passat 15
de febrer començaven els treballs de
reparació del paviment i dels escocells del carrer Mestral. Aquestes obres
afecten la banda dels números parells
i consisteixen en la substitució del panot que ha quedat fet malbé a causa
de l’expansió de les arrels de les moreres per un formigó ratllat de 15 cm
de gruix, tal com ja es va fer en el seu
moment a la vorera oposada. També

s’ampliaran els escocells per tal de facilitar el desenvolupament dels arbres
i es construirà una canalització per a
futures instal·lacions.
D’altra banda, s’han adjudicat les
obres de la primera fase per a millorar
el trànsit de vianants des del carrer de
l’Agricultura fins al pas de vianants de la
rotonda de la variant. Aquesta actuació,
que contempla la construcció d’una
vorera que doni continuïtat a l’existent,
està pendent del vistiplau del Servei de
Carreteres de la Generalitat. ■

Sobre les facilitats per a tramitar
llicències d’obres
L’Ajuntament recorda els canvis establerts per a aquests tràmits
i el tipus d’obres incloses
L’entrada en vigor de la Llei 16/2015,
de simplificació administrativa, suposava que un ampli nombre d’obres
d’escassa entitat es puguin dur a terme
en règim de comunicació prèvia si es
realitzen en sòl urbà. D’aquesta manera, la persona interessada únicament
ha de presentar una documentació bàsica al consistori sense haver d’esperar
resposta per a dur a terme els treballs.
A les obres que ja es podien realitzar en
aquest règim abans del 2015 (com ara
les de canvi de paviments, reforma de
banys i cuines, etc.), se n’afegien altres
d’habituals com la formació o reforma
de tanques, la instal·lació d’elements
publicitaris, la construcció de petites
edificacions auxiliars, les reformes de
façanes i cobertes, les reformes de
locals o fins i tot petites ampliacions
d’edificacions existents. En tot cas, es
recomana informar-se prèviament sobre el tipus de tramitació. ■

El consistori recomana
en tot cas informar-se
prèviament del tipus
de tramitació que s’ha
de fer per no contradir
el que diu la normativa
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Més de 24.000 € estalviats en
l’enllumenat públic al 2016
L’estalvi, gràcies a la implantació de llumeneres LED, es produeix malgrat
els increments registrats en el preu de l’electricitat
La despesa elèctrica de l’enllumenat
públic de la nostra vila es reduïa considerablement al llarg de l’any passat.
Segons les dades de què disposa el
consistori, el consum d’energia es rebaixava en 115.766 kw/h, el que suposava una reducció de 24.190 € en la
factura. Aquesta xifra és especialment
significativa si es té en compte el notable increment que ha experimentat el preu de l’electricitat al llarg del
2016. L’estalvi assolit ha estat possible
gràcies a la implantació de noves llumeneres LED.
Amb l’objectiu de continuar promovent aquesta rebaixa en la despesa pública i l’estalvi de recursos que
paral·lelament suposa, ja es prepara
l’aplicació de la tecnologia LED a di-

Un dels
carrers del
municipi on
s’ha aplicat
la tecnologia
LED

versos barris on fins el moment no es
trobava; en concret, al llarg d’aquest
2017 la previsió municipal és instal·lar

noves llumeneres als fanals dels barris
de Cal Vidu, la Costeta i en diversos
trams del turó de la Costeta. ■

Difonent els beneficis
de la biomassa
En el marc del programa Escola Verda, alumnes de quart
de l’Escola Sant Cristòfor participaven el 9 de febrer en
la plantada de dos arbres a la riera del costat de l’escola
seguint amb el projecte d’apadrinament d’aquest espai
per part del centre. El dia anterior, els serveis tècnics de
l’Ajuntament van dur a terme unes xerrades a l’alumnat
de sisè al voltant del projecte de biomassa que hi ha
implantat a l’escola. Aquestes es van completar amb la
visita a la caldera.
No ha estat aquesta l’única visita destacada a les instal·lacions:
el passat 19 de gener una delegació de representants municipals de la província de Tarragona coneixia de primera mà el
projecte beguetà a iniciativa de
la Diputació tarragonina. ■
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Convocat el concurs
de pintura ràpida
La tercera edició del concurs de pintura ràpida Premi
Lina Font ha estat convocada per al 2 d’abril. Les persones participants poden optar a un primer premi, dotat
amb 500 €, i un accèssit de 100 €. Per participar es poden
formalitzar les inscripcions des de dues hores abans de
l’inici, a les 10 h, a Cal Pere Vell. Les obres es poden realitzar fent servir olis, pintures acríliques o aquarel·les sobre
llenç o altres superfícies rígides. Les bases del concurs es
troben també al web municipal, begues.cat. ■

El Petit Casal s’ha obert al servei
de les entitats del municipi
Ràdio Begues i els cursos de català per a adults ja es troben ubicats
en aquest equipament municipal
Un cop finalitzades les obres de condicionament realitzades en la primera
planta, el Petit Casal, també conegut
com «el Colmado», ja es troba preparat per a rebre l’activitat de diverses
entitats del municipi. Els primers serveis que s’han ubicat en aquest espai
han estat Ràdio Begues i els cursos
de català per a adults. Les obres que
s’hi han desenvolupat han suposat la
instal•lació de paviment de parquet
a la zona de l’aula i els despatxos, la
creació d’un magatzem sota l’escala
d’accés al terrat i l’adequació dels dos
magatzems del terrat. L’actuació s’ha
completat amb la renovació dels quadres i la instal·lació elèctrics així com
de la xarxa de dades de tota la planta.
Prèviament a aquests treballs
s’havia procedit, en una primera fase
de la remodelació de l’edifici, a restaurar-ne la façana i la coberta. Propera-

Properament es
procedirà a renovar part
del mobiliari per tal de
posar a disposició de
les entitats una petita
biblioteca

ment es procedirà a renovar part del
mobiliari per crear una petita biblioteca per a les associacions a la zona del
vestíbul. ■

Ja ha començat la nova
temporada de Ràdio Begues
L’emissora, en aquest 2017, continua oberta a la
participació de noves persones i entitats
Ràdio Begues comença una nova temporada, i ho fa donant continuïtat a la
tasca realitzada durant l’any passat.
D’aquesta manera, hi trobem el progra-

Actualment es
treballa amb noves
col·laboracions per
endegar nous programes
properament

ma Memòries, amb gent gran del municipi, els dimarts a les 20 h; Tecnologia
per al dia a dia, dedicat a les novetats
tecnològiques, els dimecres a la mateixa
hora, i Begues viu, al voltant de l’agenda
local d’activitats, els dijous. Actualment
es treballa amb noves col·laboracions
per posar en marxa nous programes.
Les entitats i persones interessades a
participar-hi poden comunicar-ho a
info@radiobegues.cat. ■
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La música de Michael Jackson
arriba al Teatre El Goula
Minner Michael inaugurava una temporada que portarà més música
i teatre a l’equipament
Aquest passat 11 de febrer l’espectacle
musical Minner Michael, de Forever Rey del Pop, posava en marxa la
nova temporada del Teatre El Goula.
L’espectacle, que homenatja la figura
de Michael Jackson a través d’alguns
dels moments més representatius de
la seva carrera, era el primer de la programació del teatre per a aquest inici
d’any. Properament, el 25 de març, hi
podrem veure l’obra teatral L’electe,
que tracta sobre un president electe
que ha de lluitar hores abans del seu
nomenament contra un tic terrible. El
29 d’abril serà el torn per als infants
amb un clàssic reinterpretat com és La
rateta que escombrava l’escaleta, de
Festuc Teatre.
La música tornarà a estar-hi present,
en aquest cas, amb Frank Sinatra 100
anys, de Bruno Oro amb la Vicens Martín Dream Big Band, que ens oferirà la

Properament, el 25 de
març, podrem veure
al Teatre El Goula la
representació de l’obra
teatral L’electe

possibilitat de gaudir d’alguns dels
temes que van fer popular una de les
veus més reconegudes de la música
del segle XX. ■

Comença una nova edició
de «Un pont d’art vigent»
La primera de les exposicions del programa per a aquest
2017 va a càrrec de Jordi Aligué
L’Espai Expositiu Lina Font del Centre
Cívic El Roure ja acull la primera de les
quatre exposicions que s’hi podran
veure en el marc del programa «Un
pont d’art vigent», que desenvolupa el Centre Experimental de les Arts
Vallgrassa amb l’Ajuntament de Begues. En aquest cas, la mostra ofereix
obres de Jordi Aligué, qui precisament
és el comissari del projecte. Aquesta iniciativa conjunta permet que al
nostre municipi es vegin de manera
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trimestral exposicions d’artistes amb
una trajectòria consolidada i d’altres
d’emergents.
D’aquesta manera, al llarg d’aquest
2017 es podran visitar exposicions,
a més de la d’Aligué, amb obres dels
artistes Miquel Muñoz, Patricio Vélez i
de Mercè Bubaré. La següent mostra
arribarà al centre cívic el proper mes
d’abril. Per a més informació es pot
consultar el web d’aquest equipament: centrecivicelroure.cat. ■

El butlletí

L’esport a l’Institut
Institut de Begues. La pràctica
esportiva és una activitat bàsica per als
estudiants i ens agrada especialment
la possibilitat de conèixer i posar en
pràctica esports diversos.
El dia 15 de febrer els alumnes de
primer d’ESO han participat, com
cada any, en la Trobada d’Atletisme
de centres de secundària del Baix
Llobregat, a l’estadi La Bòbila de
Gavà, amb l’objectiu de fer un
tastet d’activitats relacionades amb
l’atletisme, com diversos tipus de
cursa (velocitat, resistència, marxa,
d’obstacles), salts (d’alçada, de
llargada, amb perxa, triple salt)
i llançament (de pes, de disc, de
javelina).

D’altra banda, els dies 1, 2 i 3 de
febrer, els alumnes de tercer d’ESO
van poder practicar l’esquí a les
pistes de Les Angles, la Masella i Font
Romeu, amb una estada de tres dies
al càmping de Queixans, al costat de
Puigcerdà, durant la qual els alumnes
que no havien esquiat mai van poder
aprendre molt i els que ja en sabien
van poder millorar les seves habilitats.
Alguns alumnes van fer també
pràctiques de snow.
Per cert, sabíeu que el club de vòlei
de Begues té el seu origen a l’Institut,
on va començar com una activitat
extraescolar? ■

Els alumnes de primer
d’ESO han participat en
la Trobada d’Atletisme de
centres de secundària del
Baix Llobregat

Els escacs i la lectura
en veu alta arriben
a la biblioteca
La Biblioteca La Ginesta inicia dues noves activitats
en forma de taller. D’una banda, ofereix la possibilitat
d’aprendre a jugar escacs a nenes i nens de més de sis
anys. El taller, que comença aquest mes de març, hi tindrà lloc els divendres o dissabtes. Paral·lelament, també
hi comença un taller de lectura en veu alta amb trobades
els dimecres dos cops al mes. Si voleu més informació sobre aquestes propostes podeu demanar-la a la mateixa
biblioteca. ■

El 5 de març podem donar
sang a Begues
Aquest 5 de març visita el nostre municipi una unitat
mòbil del Banc de Sang i Teixits. Des de les 10 fins a les
14 h podrem trobar-la a la plaça de l’Ateneu per tal de
realitzar-hi les nostres donacions de sang. Cada donació que fem permet ajudar fins a tres persones malaltes, ja que és l’única manera que existeix d’obtenir
sang. ■
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La gent gran del municipi
no baixa el ritme
A activitats com la sortida realitzada al Museu de les
Aigües i la potabilitzadora se suma la propera caminada
per la nostra vila
Al llarg de les darreres setmanes la gent
gran de Begues ha continuat amb la
seva activitat habitual. Entre les últimes
propostes en les quals prenia part trobàvem la caminada organitzada a Molins de Rei o la sortida que portava les
persones participants al Museu de les
Aigües de Cornellà i a la potabilitzadora
situada a Sant Joan Despí. En aquesta
excursió, per a visitar ambdós espais dedicats a l’aigua potable, hi prenien part
al voltant de quaranta persones. Pel
que fa a les caminades, aquest proper

Teatre, pintura, reivindicació
i més, amb el 8 de març
Coincidint amb la celebració del Dia Internacional de les Dones, Begues programa tota una sèrie d’activitats culturals,
lúdiques i reivindicatives. Aquestes s’inicien amb l’exposició
«Figuracions», de Susana Negri, que podrem veure al centre
cívic del 3 al 13 de març. Un altre dels moments destacats
serà la representació gratuïta d’El florido pensil l’11 de març
a les 19 h al Teatre El Goula. El programa també inclou la lectura del manifest al migdia del dia 8, una Hora del Conte per
a adults, una conferència i activitats a l’institut. ■
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29 de març Begues en rebrà una de les
que anualment s’estableixen en el marc
del programa en què participa el nostre
municipi. El recorregut, d’uns 9 quilòmetres aproximadament, arrencarà a
les 10 h des del Centre Cívic El Roure.
S’espera que siguin al voltant de 150 les
persones que hi prenguin part, entre la
participació beguetana i la que arribarà
de les poblacions de Manresa, Molins
de Rei i Montgat. Les inscripcions es poden realitzar els dijous 16 i 23 de març
de 9.30 a 13 h al centre cívic. ■

Ple municipal ordinari
3 d’octubre de 2016
EN CONTRA

ABSTENCIÓ

ORDRE DEL DIA

A FAVOR

Aprovació de les actes de les sessions
anteriors, de data 30.11.2016
(ordinària) i 21.12.2016
(extraordinària)

CIU, GdeB-CP,
TxB

ERC-AM,
EB-ICV, PP

Aprovació del reglament regulador del CIU, GdeB-CP,
servei públic de la Biblioteca La Ginesta TxB, ERC-AM
de Begues

EB-ICV, PP

Aprovació de la modificació de crèdit
8/2016

CIU, GdeB-CP, PP
TxB

Aprovació del pressupost 2017

CIU, GdeB-CP, ERC-AM,
EB-ICV, PP
TxB

Moció en relació amb l’absència
del president de la Generalitat a
la VI Conferència de Presidents de
Comunitats Autònomes de l’estat
espanyol

PP

CIU, GdeB-CP,
TxB, ERC-AM,
EB-ICV

Moció en relació amb la col·locació del
retrat de sa majestat el rei a la sala de
plens de l’Ajuntament de Begues

PP

CIU, GdeB-CP,
TxB, ERC-AM,
EB-ICV

Moció de denúncia de la judicialització
de la vida política catalana per part de
l’estat espanyol

CIU, GdeB-CP, PP
TxB, ERC-AM,
EB-ICV

ERC-AM,
EB-ICV

ag
Begues

MARÇ 2017
DE L’1 AL 31 DE
MAIG
Exposició
«Traum Raum
Trauma»,
d’Anna
Oswaldo Cruz
A l’espai fotogràfic
Humberto Rivas de
Vallgrassa, Centre
Experimental de les
Arts
Exposició
«Amazonía»,
de Béatrice
Sokoloff
A l’espai
interdisciplinari de
Vallgrassa, Centre
Experimental de les
Arts
●●●●●●●●●●●●●

3

MARÇ

DIVENDRES

Inauguració
exposició
fotogràfica
«Escoles d’altres
mons», del
fotoperiodista
Kim Manresa
A les 18 h al Centre
Cívic El Roure
Exposició
«Figuracions»,
de Susana Negri
A les 19 h al Centre
Cívic El Roure
●●●●●●●●●●●●●

4

MARÇ

DISSABTE

●●●●●●●●●●●●●

MARÇ

DIUMENGE

●●●●●●●●●●●●●

MARÇ

DEL 2 AL 30 DE
MARÇ
Exposició
«Escoles
d’altres mons»
Al Centre Cívic El
Roure
●●●●●●●●●●●●●

2

MARÇ

9

MARÇ

Lectura del
manifest del 8
març per part de
l’alcaldessa de
Begues
A les 12 h davant
de l’ajuntament de
Begues

Unitat mòbil
de revisions
d’ITV agrícola i
ciclomotors
A partir de les 9 h
a les instal·lacions
esportives
●●●●●●●●●●●●●

Cinema infantil:
Ballerina
A les 18.30 h al teatre
El Goula

27
MARÇ

DILLUNS

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

●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●

10

●●●●●●●●●●●●●

DIVENDRES

L’Hora del Conte
en anglès
A les 17.30 h a la
biblioteca La Ginesta
Organitza: Biblioteca
La Ginesta
●●●●●●●●●●●●●

11

DISSABTE

12
MARÇ

23
MARÇ

DIUMENGE

4a edició de la
Marxa BTT 5
Pics de Begues
A partir de les 8 h,
amb inici i fi a la zona
esportiva
Organitza: Club Ciclista
Begues

DIJOUS

●●●●●●●●●●●●●

24

DIVENDRES

Laboratori de
lectura «Pim,
pam, Pomelo!»
A les 17.30 h a la
biblioteca La Ginesta
Organitza: Biblioteca
La Ginesta
●●●●●●●●●●●●●

DEL 25 AL 26 DE
MARÇ
VII UTBCN
– Ultratrail
Barcelona,
cursa a peu de
muntanya
Amb inici i final a
Begues
Organitza: Club Trail
Running Begues
●●●●●●●●●●●●●

DIVENDRES

L’Hora del Conte
amb la Sara
Genovart
A les 17.30 h a la
biblioteca La Ginesta
Organitza: Biblioteca
La Ginesta
●●●●●●●●●●●●●

25
MARÇ

DISSABTE

L’Hora del Conte
A les 11 h a la
biblioteca La Ginesta
Organitza: Biblioteca
La Ginesta

Obra de teatre
L’electe
A les 21.30 h al teatre
El Goula
●●●●●●●●●●●●●

DIMARTS

Expedició i
renovació DNI
De 9 a 12.30 h a les
dependències de la
Policia Local
●●●●●●●●●●●●●

29
MARÇ

●●●●●●●●●●●●●

17

28
MARÇ

Conferència:
«Dret a morir
dignament»
A les 17.30 h a la
biblioteca La Ginesta

MARÇ

Obra de teatre
amb motiu del
8 de març, Dia
Internacional
de les Dones: El
florido pensil
A les 19 h al teatre El
Goula

MARÇ
DIJOUS

MARÇ

DISSABTE

Xerrada a càrrec
d’Ana López
Artiaga
A les 19 h a la
Biblioteca La Ginesta

●●●●●●●●●●●●●

DIMECRES

18

DIJOUS

MARÇ

Campanya de
donació de sang
De 9.30 a 14.30 h a la
plaça de l’Ateneu

8

●●●●●●●●●●●●●

MARÇ

L’Hora del Conte
amb Pengim
Penjam
A les 11 h a la
biblioteca La Ginesta
Organitza: Biblioteca
La Ginesta

5

Conte per a
adults amb
motiu del Dia de
la Dona
A les 19 h a la
biblioteca La Ginesta

DIMECRES

Caminada de la
gent gran de
Begues
A partir de les 10 h
●●●●●●●●●●●●●

31
MARÇ

DIVENDRES

Taller «Lletres i
fils»
A les 18 h a la
biblioteca La Ginesta
Organitza: Biblioteca
La Ginesta
●●●●●●●●●●●●●

ABRIL 2017

1

ABRIL

DISSABTE

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

2

ABRIL

DIUMENGE

III Concurs de
Pintura Ràpida
Lina Font
A partir de les 8 h
●●●●●●●●●●●●●

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

A la cola del progreso

Acollir o acollir

Per un pressupost participatiu i una tarificació social

Según el Consell Comarcal del Baix Llobregat, Begues tiene el dudoso honor de
ser la penúltima localidad en números
absolutos y la antepenúltima per cápita
en la generación de riqueza. El Consell
nos sitúa, sólo, por delante de Torrelles
de Llobregat. Esto nos ubica a la cola de
la comarca.
El dato es preocupante, ya que indica la
inacción económica que se experimenta
en el ámbito local, aunque Begues tiene
infinitas posibilidades de un desarrollo
económico que revertiría esa tendencia.
Deberíamos preguntarnos el porqué de
esta situación. La base económica de Begues se centra en la cantera, el Ayuntamiento y el, cada vez más debilitado, comercio local.
Seguramente habrá algún sector de
la población que no se cuestione esta
circunstancia. Pero lo realmente preocupante es que el equipo de gobierno no
se haya puesto todavía manos a la obra
para solucionarlo. Sin duda, depende de
los que nos gobiernan en Begues, y, para
muestra, valga decir que la puesta en marcha del proyecto, que en su día trajo el PP
a Begues, de la Ciudad del Caballo lograría
duplicar el PIB: pasaríamos de 85 millones
de euros a 170. Esta actividad situaría a Begues en el lugar económico que, sin duda
alguna, le corresponde en el global de la
comarca. En estas fechas todavía no está
claro que la Ciudad del Caballo pueda venir a nuestro pueblo.
La indecisión de l@s gobernantes locales clama al cielo, y esta indecisión ha perjudicado y perjudicará a todas y cada una
de las personas que vivimos en Begues:
nos están negando el progreso y la autonomía económica para el futuro. En realidad les da lo mismo. Con subir año tras
año el IBI ya tienen bastante, aunque en la
actualidad este impuesto, para la mayoría
de los hogares de nuestro pueblo, suponga el salario de más de un mes de trabajo.
No vamos nada bien. ■

No és una opció, és una responsabilitat i
una obligació.
A Begues hem sortit al carrer per altres
causes dignes i aquesta ho és i molt, perquè
hi ha persones que moren o malviuen sense drets a la porta de casa nostra esperant
ser acollides. També és política municipal.
El 15 de febrer el món local va fer una
crida a omplir els carrers de Barcelona, a
exigir que l’Estat acceleri l’acollida i la UE
obri les fronteres. Més de cent alcaldes s’hi
van trobar per reivindicar que estan preparats i volen rebre refugiats.
A Begues, els ciutadans també estem
preparats.
Molts vam sortir al carrer a dir que la UE
no ens representa en matèria de refugi; han
mort milers per la seva política de fronteres;
a dir que «Volem collir» i que «Prou excuses»; a empoderar les ciutats i pobles implicats en l’acollida, perquè la resposta dels
estats no ens agrada; a reclamar que deixin
treballar als municipis, ja que estan més a
prop de les persones i són qui més treballa
amb ONG i altres entitats; a teixir un gran
pacte social per a exigir el dret d’asil.
Ens vam trobar al carrer, al tren, vam
caminar i cridar plegats. Quanta gent de
Begues!
En aquesta lluita compartida els municipis són essencials. Han donat resposta malgrat no tenir competències ni recursos, garantint l’acollida davant la incompetència,
construint discurs contra la por i la xenofòbia, refent pressupostos, cooperant sobre
el terreny amb municipis de països que han
acollit un gran nombre de refugiats, creant
la xarxa de ciutats-refugi.
Animem que Begues signi el manifest
«Casa Nostra és Casa Vostra», i que sigui visible tot el que des de l’Ajuntament i des de
la ciutadania es fa en relació amb l’acollida,
ja que la difusió és una eina molt efectiva
per a animar a participar.
I podem fer més, sempre hi ha marge de
millora. A Begues també. ■

Esquerra Republicana no hem pogut donar suport als Pressupostos Municipals
2017 perquè el pressupost que han presentat l’alcaldessa i l’equip de govern (CiU,
GdB i TxB), tot i ser un exercici tècnicament
correcte, està mancat de processos participatius en les qüestions cabdals, com ara
en les grans inversions de la legislatura.
I, a més, també hi trobem a faltar la voluntat política de fer un estudi de rendibilitat social que planifiqui la implantació de
la tarificació social en els serveis educatius
de la Llar d’Infants, els serveis esportius de
la Piscina Municipal o el servei d’àpats de
la gent gran durant el curs 2017-2018.
Entenem per rendibilitat social el nivell de distribució equitativa de l’ús dels
serveis públics entre les persones sense
que es produeixin diferències de renda,
d’origen cultural, de gènere o d’edat. És a
dir, que s’estableixen trams de pagament
dels serveis segons ingressos de renda familiar garantint preus més justos i equitatius per a tothom.
També opinem que el pressupost no és
un exercici numèric i prou: cal transparència, rigor i posar en valor allò que expressen les xifres. Les actuacions i intervencions en el capítol de despeses ordinàries
de diverses regidories no només s’han de
concretar en una expressió quantitativa
en una partida, sinó que haurien d’anar
acompanyades de programes d’actuació
municipal específics de cada regidoria,
amb metodologies d’avaluació de resultats i descripcions detallades de les
accions finançades amb diner públic. I
posteriorment, publicar-ho als mitjans
de comunicació oficials de l’Ajuntament
amb la voluntat de retre comptes a tota
la ciutadania.
Creiem que necessitem un pressupost
que sigui liderat amb un estil de governança cooperatiu i participatiu, lluny de
l’estil directe de qui mana avui decideix
per a tothom. ■

GRUPS MUNICIPALS
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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
PDCBegues
@PDCBegues

Tenir la pell fina

La veritat sobre la línia d’AT
de l’av. Mediterrània

Volem pertànyer a la
corona 1 de l’AMB
Del Baix Llobregat: Cervelló, Corbera, el Papiol, la Palma, Molins, Pallejà, Sant Andreu
de la Barca, Sant Climent de Llobregat,
Santa Coloma de Cervelló, Sant Vicenç dels
Horts, Torrelles del Llobregat i BEGUES; i
de la resta de comarques metropolitanes:
Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellbisbal, Cerdanyola, Ripollet i Sant Cugat.
18 municipis que, segons les previsions,
podríem entrar a formar part de la Zona 1
el pròxim 1 de gener del 2018. Per a tots
és important; en el cas concret de Begues,
que forma part de l’AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) de ple dret com d’altres
però en el transport no —paradoxalment,
en el taxi sí—, en fi, tot plegat és difícil
d’entendre i d’explicar-ne el funcionament
a la ciutadania. Volem la tarificació única
per a tots els 18 municipis, una reclamació històrica, equiparada als altres 18 de la
corona 1; ara bé, lògicament, té un cost. A
partir d’aquí, els ajuntaments haurem de
valorar, en els pròxims dos mesos, la possibilitat que caldrà aproximadament una
inversió d’uns 30 milions d’euros. Serà necessari un acord comú, però, evidentment,
podria ser difícil tenint en compte que les
necessitats i els recursos dels diferents
municipis són molt complexos i en alguns
minsos. De fet, aquesta inversió podria
tenir una afectació en els coeficients de
l’IBI, que podria incorporar un recàrrec,
seguint el model de les grans ciutats de la
Zona 1, que paguen un impost per gaudir
d’aquestes tarifes més econòmiques. Caldrà, doncs, veure com es desplega aquesta
oportunitat de futur, però estem segurs
que aviat podrem gaudir també de tots
els seus avantatges, com la targeta rosa, la
unificació de preus i d’altres. ■

Ajuntament de Begues

Pel que fa a la ciutadania i a la seva participació a la vida pública tinc la pell molt
fina. M’ofèn quan un acte massiu s’anuncia
amb les paraules: «la primera», «la més
nombrosa», «nosaltres marquem la pauta» i altres expressions periodístiques que,
des del meu punt de vista, emmascaren
el veritable sentit de la manifestació. Crec
que el que està, estem, fent la ciutadania
és esmenar les actuacions dels governs
que no ens agraden, que no responen al
que vam votar. Corregim la democràcia
del vot per una democràcia participativa. I
aquí no hi ha partits, hi ha persones.
Els que venim de l’època de les manifestacions contra el règim franquista
recordem —alguns, com jo, amb coratge— com alguns partits o sindicats, enmig d’una marxa multitudinària o no,
aixecaven els seus símbols per aprofitar
una queixa que era laboral o estudiantil,
o ambdues coses, per a treure’n profit,
moment que, malgrat que no necessitaven excuses, els grisos feien servir per a
estomacar de valent aquellos rojos, fossin
verds o roses, era igual, perquè en aquells
moments, per sort o per desgràcia, teníem
un enemic comú, la dictadura.
Des de llavors, la meva assistència a les
manifestacions ha estat sense fotografies,
sense avals, soc una persona més i així ho
vull ser. Gent de Begues, a la seva declaració de principis inicial, i ho ha mantingut
fins ara, no dona cap consigna a seguir pel
que fa a manifestacions del poble. Aquest,
el poble, és sobirà i passa per sobre de
qualsevol mandat; per tant, cada persona
membre de Gent de Begues decideix on
va i com hi va.
Amb això no volem tenir la raó; som
conscients que la veritat mai és absoluta
i que pot haver-hi diferents veritats sobre
un mateix tema; només volem que es respecti la nostra ètica, com nosaltres respectem la de la resta. ■

La línia d’alta tensió de 220 kV castiga el
nostre territori des del 1954 i el seu desplaçament és l’única solució real i possible. I més, després d’escoltar determinades falsedats i nombrosos brindis al sol
provinents d’uns pocs a qui agrada molt el
soroll.
Sabem que l’actual traçat de la línia és
un perjudici per al poble, pel soroll molest i constant de les 27 torres que recorren
Begues i pels possibles perjudicis sobre la
salut que pot suposar la convivència amb
l’alta tensió, però també pel seu impacte
visual i la barrera que genera en el continu urbà de la nostra vila, hipotecant futurs
projectes de millora com el desenvolupament de la zona esportiva.
Podríem no fer res o somiar en un soterrament inviable de línia, que és el mateix
que no fer res.
No existeix cap municipi de les nostres
característiques en tot l’estat que hagi
soterrat una línia de 220 kV. Dels 42.500
km d’alta tensió qui hi ha a l’estat només
el 0,5 % són soterrats. El soterrament és
inviable, inabastable i sense referents
en municipis de les nostres dimensions.
I com que a PdeCat Begues, més que
somiar, el que ens agrada és treballar,
apostem per l’única solució realista presentant una alternativa de traçat amb el
mínim impacte possible, que prioritzi l’ús
dels passadissos d’infraestructures elèctriques ja existents i amb la mínima afectació
als camps agrícoles. La negociació institucional ha de permetre assolir compromisos i finançament.
Sabeu que no som persones de falses
promeses, per això no us prometrem
allò que sabem que no podrem complir.
Tampoc resultats satisfactoris imminents,
perquè no depèn exclusivament de nosaltres. Ara bé, el que sí que assegurem és
que ens hi deixarem la pell defensant el
projecte fins al final, ja que som dels que
pensem que la raó i la veritat sempre
acaben guanyant. ■
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A la parròquia

Celebrem
els Tres
Tombs
i Santa
Eulàlia

El passat 12 de febrer coincidien en el
temps a Begues la celebració dels Tres
Tombs i de la Festa de Santa Eulàlia. A
més de la presència dels animals de tir
als nostres carrers, la jornada va comptar amb les tradicionals benediccions
de les coques i dels animals davant de
la parròquia de Sant Cristòfor. ■

