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EMERGÈNCIES
Ambulàncies / Servei d’urgències
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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

Begues es posa en
forma
Mercè Esteve i Pi

Alcaldessa de Begues

Després de 14 anys
ara és el consistori el
principal responsable
de la piscina i de la seva
gestió

Un dels objectius que ens hem marcat a la present legislatura és provocar un
canvi que sigui significatiu i palpable en la millora dels equipaments esportius
amb què comptem; d’una banda, per donar resposta a la confiança de les persones i entitats que en fan ús i, de l’altra, per tal de fer que cada cop l’activitat
física estigui més integrada en el dia a dia de la nostra població.
L’esport no és únicament un àmbit de lleure: és també una eina fonamental de salut i d’educació. En un moment en què el sedentarisme és, segons
l’Organització Mundial de la Salut, el principal problema al qual ens enfrontem a nivell global, les administracions ens hi hem d’implicar i hem de jugar-hi
un paper actiu.
El pas de la piscina municipal a un model de gestió directa per part de
l’Ajuntament ha estat un pas important en aquesta línia de treball. Després de 14 anys durant els quals les decisions sobre com es gestionava l’espai
requeien plenament sobre l’empresa concessionària, ara és el consistori el principal responsable d’aquest espai i de la seva gestió. Aquest és un fet que, per si
sol, ja garanteix que l’interès públic estarà en tot moment per sobre de qualsevol
altra consideració. Hem començat, d’aquesta manera, a aplicar-hi millores i esperem que, en un futur proper, en siguin encara més.
No puc deixar de destacar, si parlem d’esports i equipaments, la importància que pren el nostre entorn com a escenari d’activitat física. La recent celebració d’esdeveniments com la marxa BTT 5 Pics o la Ultratrail Barcelona, a les
quals podem sumar la Cursa d’Orientació del Club Excursionista, evidencien que
podem gaudir de la natura que ens envolta també des d’una vessant esportiva.
Aquesta és una realitat ja consolidada que continuarà de ben segur creixent.
I per últim, però no per això menys important, un cop més hem d’esmentar el
nostre teixit associatiu i la seva capacitat d’involucrar-se en el dia a dia de la
població. Les entitats esportives i clubs de Begues són una garantia més per a fer
que l’activitat física sigui un element fonamental per a Begues. ■
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L’Ajuntament realitza enguany 15 contractacions
a través de plans d’ocupació
A aquests contractes s’han de sumar les pràctiques curriculars
per a estudiants de diferents matèries
Entre les actuacions que promou el
consistori aquest 2017 per a la creació
d’ocupació destaca la contractació
de 15 persones a través de plans
d’ocupació. Aquestes actuacions
es duen a terme amb el suport
dels recursos propis i amb els que
ofereixen administracions com la Diputació de Barcelona, la Generalitat
—a través del Servei d’Ocupació de
Catalunya— o l’Àrea Metropolitana de
Barcelona. Els contractes es realitzen
generalment per un termini de sis
mesos i beneficien persones de la
nostra vila que es troben en situació
d’atur. Aquesta línia d’actuació presenta un doble benefici, ja que, alhora
que s’ofereix ocupació, el treball que
es realitza es destina directament als
serveis o espais públics.
Més enllà dels plans d’ocupació,
també s’ofereixen pràctiques destinades a complementar els estudis de jo-

ves del municipi. Trobem, d’aquesta
manera, convenis amb universitats,
amb cicles formatius, tant de grau
mitjà com de grau superior, i també la
col·laboració del programa Garantia
Juvenil. Aquests acords permeten
completar els estudis treballant directament amb l’Ajuntament. ■

Convenis d’alumnes de
cicles formatius de grau
mitjà i grau superior
2/3 previstos en administració/finances

Plans d’ocupació municipals
1 auxiliar informàtic
1 paleta
1 manobre
1 auxiliar tècnic d’esports, promoció
econòmica i comerç
2 peons de brigada
1 conserge al centre cívic
1 auxiliar de salut / dinamitzadora
1 neteja domiciliària
1 auxiliar administrativa amb discapacitat
2 peons de neteja forestal
2 administratius
1 agent cívic

Convenis amb universitats
1 màster planificació territorial i gestió
ambiental
1 grau de pedagogia
1 grau d’humanitats
1 grau de ciències ambientals

Joves en pràctiques del
programa de Garantia
Juvenil
1 grau de geografia
1 CFGS en educació infantil

Avança la implantació de
l’administració electrònica
L’Ajuntament de Begues inicia una segona fase del procés
per a digitalitzar la seva gestió
El personal tècnic i els representants
municipals de l’Ajuntament de Begues
es troben treballant en la segona fase
de la implantació de l’administració

Aquest procés ha de
permetre agilitzar i
facilitar les gestions
amb la ciutadania i
proveïdors
4
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electrònica al consistori. Aquest procés, destinat a implantar el treball sobre suport digital per facilitar i agilitzar els tràmits amb la ciutadania i els
proveïdors, s’iniciava l’any passat. En
aquests moments s’està incorporant
l’e-SET, un paquet integrat d’eines
que permet substituir el treball sobre formats físics i la utilització de la
signatura electrònica en les gestions
municipals. ■

Comença una nova etapa per a la
millora de la piscina municipal
El canvi de gestió de l’equipament suposa l’inici d’actuacions com la
substitució de l’aixeteria o la reorganització de la plantilla
Aquest mes de març es feia efectiu
el canvi de gestió de la piscina municipal, que passava de ser gestionada en la seva totalitat per una empresa externa durant els darrers 14
anys a la gestió directa per part de
l’Ajuntament. Aquest canvi ve motivat
per la voluntat municipal de millorar
i potenciar els serveis d’activitat física
de què disposa el nostre municipi. Les
primeres actuacions anunciades han
estat la substitució de l’aixeteria i la
millora de l’abastiment d’aigua calenta als vestidors. A més s’ha procedit a
la reordenació dels horaris i competències de la plantilla, que ha estat
subrogada en la seva totalitat. Aquest
procés ha permès reforçar el servei a
la recepció.
El canvi de model va ser proposat per un estudi independent finançat per la Diputació de Barcelona
i l’Ajuntament. L’estudi va concloure
que l’opció més adequada és la gestió
directa.
L’Ajuntament va decidir contractar
conjuntament amb la Diputació de
Barcelona l’empresa Rumbs, especialitzada en la gestió i la consultoria es-

El canvi de model ha
estat avalat per un
estudi independent
finançat per la
Diputació de Barcelona

portiva, per fer una auditoria tècnica
i definir la transició i tutelar el canvi.
L’objectiu és que, un cop superat
aquest procés, quedin resoltes les
mancances amb què el consistori ha
rebut les instal·lacions de l’anterior
concessionària. ■
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Millores als subministraments
de gas i aigua
A llarg d’aquest 2017 està prevista l’ampliació i millora de la canalització
de tots dos serveis
Amb l’objectiu d’oferir un millor servei
a la població, al llarg d’aquest 2017 hi
ha previstes diverses actuacions en
el subministrament del gas i l’aigua.
Pel que fa a l’aigua la previsió és que
enguany es treballi en la col·locació
de 1.470 metres de canonada. Aquestes actuacions d’Aigües de Barcelona
signifiquen un doble benefici per al
municipi, ja que també es renova el
panot de les voreres. Gràcies a aquest
fet, en els darrers dos anys s’han millorat aproximadament 1.500 m2 de
vorera. A aquests treballs cal afegir
també la col·locació de comptadors
de telelectura, que permeten fer un
seguiment a distància i en tot moment del consum. Durant l’any passat
es van renovar 1.276 comptadors i enguany es canviaran els 1.638 restants.

Obres de
canalització
de Gas
Natural al
municipi

El gas
Pel que fa a Gas Natural la subministradora disposa actualment de
23.800 metres de canalització al municipi i continua la seva ampliació.
D’aquesta manera, l’any passat se

n’instal·laven aproximadament 1.000
metres nous a la xarxa existent i la
previsió és que aquest 2017 en siguin
1.600 més, per tal de donar servei
cada cop a més nuclis dels que formen el nostre municipi. ■

Banys més accessibles per a
la gent gran del municipi
Amb l’inici d’any s’ha procedit a la substitució
subvencionada de tres banyeres per dutxes
Aquest passat mes de febrer es procedia a la substitució de la banyera per
una dutxa en tres domicilis habitats
per gent gran de la nostra vila, en el
marc del programa d’arranjaments a
la llar promogut per la Diputació de
Barcelona. Aquestes actuacions han
estat valorades i sol·licitades des dels
Serveis Socials municipals. Les peticions poden realitzar-se en qualsevol
moment, tot i que això no significa
que els arranjaments es realitzin en
l’any en curs, sinó que es van fent en
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funció de les assignacions que realitza
la Diputació per a cada municipi.
El programa d’arranjaments està
destinat a persones amb dificultats
per a realitzar les activitats de la vida
diària; persones que tinguin acreditada la seva discapacitat i/o estiguin en
situació de dependència, o persones
de més de vuitanta anys que visquin
soles o amb una altra persona gran. En
cada domicili es realitza l’arranjament
que es consideri prioritari en funció
de les necessitats. ■

Nous avenços per a aconseguir
el desviament de l’alta tensió
Aquest proper 28 d’abril l’Ajuntament de Begues oferirà una xerrada
informativa a l’escorxador

Continuen els avenços en el procés
endegat des de l’Ajuntament de Begues per a aconseguir fer efectiu el
desviament de les línies d’alta tensió
de l’avinguda Mediterrània. Amb la
informació elaborada de manera conjunta per especialistes de Red Eléctrica Española amb el suport tècnic del
mateix Ajuntament i del Departament
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, el consistori ha
convocat una xerrada informativa a
l’escorxador per al proper 28 d’abril a
les 19 h, per a exposar les opcions existents i la viabilitat de cadascuna. De la
mateixa manera, es donarà a conèixer
l’alternativa que, amb la informació
tècnica, l’Ajuntament de Begues considera que és la més apropiada.

El procés per a establir
el desviament és
complex, però des del
consistori es confia a
assolir-lo

Paral·lelament a aquest treball tècnic, s’han intensificat els contactes
polítics per a incrementar els suports
a la proposta de desplaçament, amb
reunions amb el conseller d’Empresa
i Coneixement de la Generalitat, Jordi Baiget; amb el director general

d’Energia, Mines i Seguretat Industrial,
Pere Palacín; amb la secretària de Medi
Ambient i Sostenibilitat, Marta Subirà,
i amb el director general de Polítiques
Ambientals, Ferran Miralles.

En el futur immediat
Pel que fa a les properes passes a seguir, el document previ de Red Eléctrica Española serà enviat des del Departament d’Empresa i Coneixement a la
Direcció d’Avaluació Ambiental de la
Generalitat, que serà l’encarregada de
sol·licitar els corresponents informes a
diferents organismes com ara l’Agència
Catalana de l’Aigua, l’Agència de Residus de Catalunya, Medi Natural o a entitats ecologistes. Posteriorment es realitzarà l’Estudi d’Impacte Ambiental. ■
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Reivindicació i
cultura al voltant
del 8 de març
La programació entorn del
Dia Internacional de la Dona
a Begues ocupava del 3
a l’11 de març
Begues tornava a dedicar un complet
programa d’activitats a la celebració
del Dia Internacional de la Dona, el
8 de març. Aquest incorporava pintura —amb una exposició de Susana
Negri—, teatre —amb El florido pensil—, reivindicació —amb la lectura
del manifest—, una Hora del Conte,
la xerrada amb Anna Lopez Artiaga,
finalista de la VIII edició del Premi Literari Delta, i, fins i tot, l’aixecament
d’un pilar de dones per part de la colla
castellera dels Encantats. ■

Begues acull
una nova
caminada de
la gent gran
Hi participaren al voltant
de 150 persones de
quatre municipis
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Aquest passat 29 de març el nostre
municipi acollia la caminada de la
gent gran inscrita en el programa de
caminades promogut per la Diputació
de Barcelona. En aquesta ocasió foren
al voltant de 150 les persones que hi
prengueren part, algunes d’elles vingudes de Molins de Rei, Manresa i
Montgat. El recorregut va transcórrer
per camins del Parc Natural del Garraf i
va comptar amb les explicacions d’una
persona gran del grup de Begues. ■

Els Serveis Socials realitzen
el seu informe anual
Cauen les actuacions per maltractaments o els problemes
laborals, però creixen els problemes de salut
617 persones foren usuàries dels Serveis
Socials municipals al llarg de l’any passat. Aquesta xifra, recollida en l’informe
anual del servei, inclou l’atenció a la família, a la gent gran o a persones amb
discapacitat. L’informe recull també el
nombre de problemàtiques i l’àmbit
d’aquestes. En aquest sentit cal destacar el descens d’actuacions relacionades amb problemes laborals, que
passaven de 94 al 2015 a 62 al 2016;
la caiguda en els casos de sospita per
maltractaments, que es reduïa de 28 a

15 —pràcticament en un 50 %—, o la
lleugera baixada de les problemàtiques
relacionades amb l’economia, que passaren dels 386 casos atesos als 359.
En tot cas, també es registra un creixement de les actuacions relacionades
amb la salut (malalties físiques i mentals, demències, alcoholisme o altres
addicions). Aquests casos passaren
l’any passat de 244 a ser-ne 338. Un
altre aspecte destacable es el nombre
d’usuaris de teleassistència, que l’any
passat eren 120. ■

Begues teixeix un llençol a favor
dels drets humans
A més del llençol es va realitzar una taula rodona sobre la situació
de les persones refugiades
Begues participa en el programa «Els
drets humans des del món local: tenim drets, tenim llibertats», promogut
per l’Àrea Metropolitana de Barcelona
i que enguany proposa una reflexió
sobre l’aplicació d’aquests drets en
la crisi de les persones refugiades a la
Mediterrània. Amb aquest objectiu, el
diumenge 26 de març tenia lloc una
jornada que, sota el nom «Llençols per
al refugi», convidava tota la població a
teixir un llençol al passeig de l’Església
amb les aspiracions i anhels del municipi en aquesta crisi humanitària. La
proposta consistia en un taller, una
taula rodona conduïda per Adrià Bas
—del programa Solidaris de Catalunya Ràdio— i en la qual participà un
refugiat sirià i l’ONGD local Cooperació en Acció i, per finalitzar, un pilar aixecat pels Encantats, els castellers de
Begues, que celebraven aquell dia el
quart aniversari del seu bateig. ■

Moment de la
taula rodona
celebrada
durant la
jornada

L’actuació s’emmarca en el
programa «Els drets humans
des del món local: tenim
drets, tenim llibertats», del
qual forma part Begues
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L’Escola Sant Cristòfor i
l’Ajuntament, contra el bullying
El centre i el consistori posen en marxa el programa «Tutoria entre iguals»
per prevenir que es produeixin comportaments abusius
Al llarg d’aquest curs i durant el vinent,
l’Escola Sant Cristòfor i l’Ajuntament
de Begues desenvolupen un projecte
destinat a evitar els casos de bullying.
La proposta, amb el nom de «Tutoria entre iguals», consisteix a fer que
l’alumnat de cinquè assumeixi el rol
de tutors i tutores emocionals dels infants de tercer. D’aquesta manera es
vol eradicar qualsevol comportament
abusiu abans fins i tot que aquest
es produeixi, gràcies al suport i a la
complicitat entre els mateixos nens i
nenes.
Tant les i els mestres com les persones responsables del menjador
han rebut una formació prèvia im-

L’alumnat participant del programa contra l’assetjament

partida per l’Asociación No al Acoso
Escolar (NACE) durant aquest curs.
De la mateixa manera, l’alumnat de
cinquè també ha rebut formació per
a sensibilitzar-los i animar-los. El pro-

grama se centra a promoure l’empatia
i la convivència per a evitar els conflictes entre infants. L’actuació ha estat íntegrament subvencionada per
l’Ajuntament de Begues. ■

Portes obertes a la llar
d’infants municipal
Aquest proper 29 de d’abril la llar d’infants municipal El
Guinyol celebra la seva jornada de portes obertes, destinada a donar a conèixer tant les seves instal·lacions
com el seu projecte educatiu a les famílies que es plantegen matricular un infant al centre. De 10 a 11.15 h
tindrà lloc una visita lliure i, posteriorment, a partir de
les 11.30 h s’explicarà el procés de preinscripció. Aquest
tindrà lloc entre el 2 i el 12 de maig. ■

Més de 600 alumnes
visiten «Escoles d’altres
mons»
Entre el 3 i el 30 de març el Centre Cívic El Roure ha acollit l’exposició «Escoles d’altres mons», de la Diputació
de Barcelona, que ofereix un recorregut per escoles de
diferents països a través de 50 instantànies del fotoperiodista Kim Manresa. Durant la seva estada a Begues
han visitat la mostra 535 alumnes de la llar d’infants i
de les escoles Sant Cristòfor i Sant Lluís-Bosch, als i les
quals han de sumar-se les i els 130 alumnes vinguts/des
de Castellví de Rosanes. ■
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Es presenten les conclusions del
darrer Fòrum Educatiu de Begues
El Grup Impulsor del Projecte Educatiu de Begues ha realitzat una sèrie
de propostes a partir de les conclusions
Entre els dies 7 i 28 d’octubre se celebrava el IV Fòrum Educatiu promogut pel Projecte Educatiu de Begues
(PEB) amb el suport de l’Ajuntament, i
aquests dies el Grup Impulsor del PEB
ha fet arribar les seves conclusions a
la Comissió Politicotècnica del projecte. La voluntat és debatre a partir del
document les propostes realitzades i
estudiar-ne la viabilitat. En conjunt es
valora positivament el desenvolupament del fòrum, que va estar dedicat
a reflexionar sobre la salut social a
través de tres eixos: esports, entitats i
noves tecnologies.
En aquest sentit les propostes del
IV Fòrum són variades i van des de
l’elaboració d’un catàleg de bones
pràctiques per a l’ambit esportiu,
l’elaboració d’un codi ètic per a les entitats, fins al disseny d’ una eina divulgativa que expliqui i faci reflexionar

sobre l’accés a les noves tecnologies.
Ara la Comissió Tècnica, formada per
tècnics de l’Ajuntament, i el Grup
Impulsor, format per la ciutadania i
els tècnics municipals, treballen per
donar forma a aquestes propostes i
proposar-ne un calendari de treball. ■

El fòrum reflexionava
en la seva quarta edició
sobre la salut social a
partir de les entitats,
l’esport i les noves
tecnologies

Les escoles s’apropen a l’art
a través de Jordi Aligué
Alumnes de l’Escola Sant Cristòfor i del Col·legi
Sant Lluís-Bosch participen en els tallers
Després de la bona acollida que tingueren el curs passat, tornen els tallers promoguts per l’Ajuntament de
Begues destinats a sensibilitzar els in-

El programa inclou
la possibilitat que els
infants parlin amb el
mateix artista sobre
l’obra

fants en les arts plàstiques. En concret,
alumnes de quart de l’Escola Sant
Cristòfor i del Col·legi Sant Lluís-Bosch
prenen part en una iniciativa que també involucra l’artista Jordi Aligué i la
seva obra. L’alumnat visita, d’aquesta
manera, l’exposició d’Aligué al Centre
Cívic El Roure amb la possibilitat de
preguntar i interessar-se pels quadres
que hi veuen. Finalment, es realitza un
taller amb el mateix artista. ■
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Begues rep alumnes de quatre
països a través de l’Erasmus+
El Col·legi Sant Lluís-Bosch participa en un projecte per a lluitar contra el
fenomen de joves que ni estudien ni treballen
Aquest passat 27 de març tenia lloc
a l’ajuntament de Begues la recepció
dels estudiants provinents de quatre països diferents (Àustria, Polònia,
Portugal i Itàlia) que participen, juntament amb el Col·legi Sant Lluís-Bosch,

Les persones
participants en el
programa van ser
rebudes per l’alcaldessa
a la sala de plens de
l’ajuntament

La colla dels Encantats celebra
el seu quart aniversari
A la jornada també van actuar les colles de Sant Vicenç
dels Horts, de l’Hospitalet i de Castelldefels
El passat diumenge 26 de març la colla
dels Encantats celebrava el quart aniversari del seu bateig amb una actuació castellera en què també participaven les colles de Sant Vicenç dels Horts,
l’Hospitalet i Castelldefels. D’aquesta
manera es recordava el moment en
què, el 13 d’abril del 2013, es va carregar
i descarregar el 3 de 6 que permetia fer
de Begues una «Plaça Castellera», tota
una fita per a un municipi de les nostres
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dimensions. Al llarg d’aquest temps els
Encantats han pogut visitar nombroses
places, consolidat la seva activitat i, fins
i tot, assolit castells de 7. ■

Entre les fites
assolides en aquests
quatre anys es troba la
d’haver pogut realitzar
castells de 7

en el programa «Say no to NEET» de
l’Eramus+. El centre beguetà ha estat
becat amb aquest programa que està
destinat a treballar contra el fenomen conegut com «ni-ni» (joves que
ni estudien ni treballen). En aquesta
iniciativa participen també els centres
que visitaven el nostre municipi. La
proposta se centra a animar l’alumnat
a adquirir les competències necessàries per a ser persones actives en la
societat present i futura. El programa
es desenvoluparà fins al juny del 2018.
A la recepció que tenia lloc a la sala
de plens de l’ajuntament, l’alcaldessa
de Begues, Mercè Esteve, donava la
benvinguda a les persones participants en el projecte acompanyada
per la regidora d’Educació, Laura Granados, i per la cap de la Secció de Serveis Educatius i Formació Permanent,
Anna Anton. ■

850 ciclistes participaven a la
5 Pics de Begues
La marxa ciclista ofereix la possibilitat de realitzar
un circuit circular al voltant del poble
Finalment, la quarta edició de la marxa en bicicleta tot terreny 5 Pics, celebrada el passat 12 de març, aplegava
un total de 850 ciclistes. La proposta,
promoguda des del Club Ciclista Begues amb el suport de l’Ajuntament,
oferia la possibilitat de participar en
dos circuits diferents: un de llarg, amb
una distància de 47 kilòmetres i un
desnivell positiu de 1.400 metres, i un
circuit de 28 kilòmetres i 800 metres
de desnivell positiu.
El recorregut proposat, que passava
per cinc dels pics que envolten Be-

gues, permetia a les persones participants moure’s per diferents variants
amb pista forestal, pujades i baixades
tècniques i corriols. La prova tenia el
seu inici i final a la Zona Esportiva. A
més de la vessant esportiva, la 5 Pics
sumava també una vessant solidària,
ja que durant tot el matí s’hi van poder adquirir «candeles», les polseres
destinades a lluitar contra el càncer
infantil a través de l’Obra Social Sant
Joan de Déu que també va rebre una
aportació de 850 € de l’Associació de
Propietaris Forestals. ■

Begues torna a protagonitzar
la Ultratrail Barcelona
La prova principal és la cursa de muntanya de 100 kilòmetres
amb arribada i sortida al municipi
Isaac Torija i Ana María Carreres
van ser els guanyadors, en les
seves respectives categories,
de la Ultratrail Barcelona, celebrada en la seva darrera edició
el passat 25 de març. Un cop
més, Begues era inici i arribada de la cursa de muntanya de
100 kilòmetres i 4.700 metres
de desnivell puntuable per a
la Ultratrail du Montblanc. La
prova es completava amb la
celebració de sis curses més:
la Long Trail Barcelona (de 70
kilòmetres amb 3.000 metres
de desnivell), la Marathon Trail
Barcelona (de 42 kilòmetres
amb 1.750 metres de desnivell), la Speed Trail Barcelona
(de 21 kilòmetres amb 1.000 metres
de desnivell) i fins i tot la Kids Trail Barcelona, amb recorreguts diferents des

de la categoria minibenjamí fins a la
cadet. Per la seva banda, l’Associació
de Propietaris Forestals de Begues va

donar els diners recaptats per la prova
a l’associació Cromo 22 i a la Fundació
Miquel Valls a favor de l’ELA. ■
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La Coral Montau, al
Musicoral del Baix
Llobregat
Aquest passat 11 de març la Coral Montau prenia part,
al Teatre Atrium de Viladecans, en la XXXII edició del
Musicoral del Baix Llobregat. Aquest esdeveniment és
una trobada anual en què participen corals d’arreu de
la comarca. ■

Els gegants de Begues
visiten el Prat
Els Geganters de Begues prenien part aquest passat 12
de març en la XII Trobada de Gegants Delta al Prat de Llobregat. Allà van participar en la cercavila que va recórrer
diversos carrers d’aquest municipi de la comarca. ■

Sis patinadores
beguetanes competeixen
a Getxo
Per primera vegada, els passats dies 3 i 4 de març un
grup de sis patinadores del Club Patinatge Artístic Begues participava en el Trofeu Internacional de Patinatge Artístic celebrat a Getxo, Euskadi. Les esportistes
beguetanes, acompanyades per l’entrenador Albert
Ruiz, van preparar-se dissabte al municipi basc per a
prendre part diumenge en la competició a les seves
corresponents categories. ■

Convocat el concurs
per a escollir el cartell
de la Festa Major
Fins el proper 18 d’abril es poden presentar propostes
al concurs de l’Ajuntament de Begues per a triar el cartell anunciador de la Festa Major 2017. L’obra escollida
rebrà un premi de 400 € i es donarà a conèixer durant
l’acte que tindrà lloc el 22 d’abril a l’Escorxador i que
inclourà també el Concert de Sant Jordi de poesia i música, amb la Coral Montau i la col·laboració de la Font de
Poemes. Per a més informació se’n poden consultar les
bases al web municipal, begues.cat. ■
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Fem de meteoròlegs
Escola Sant Cristòfor. Els alumnes
de 4rt de l’Escola Sant Cristòfor hem
treballat aquest trimestre, dins l’àrea
de medi social, el temps atmosfèric. Al
gener, vam fer un taller per al qual ens
van portar alguns aparells de mesura
que ens van permetre assegurar els
conceptes apresos. Vam poder tenir
a les mans els instruments i, gràcies
a un Power Point, vam observar els
diferents tipus de núvols i situacions
atmosfèriques.
A l’aula, hem fet de meteoròlegs
preparant uns mapes del temps i
exposant-los a la resta de la classe.
D’aquesta manera ens han quedat
clars els símbols amb què es representa el temps i la forma en què
s’expliquen aquests mapes. Així ma-

teix, hem aprofitat l’estació meteorològica digital que tenim a l’escola per a
fer unes taules on apuntar la humitat,
la temperatura —tant interior com exterior—, així com indicar visualment el
temps tal com el percebíem cada dia.
A partir d’aquestes dades, hem elaborat unes gràfiques lineals i de barres,
tot aplicant conceptes propis de l’àrea
de matemàtiques. Hem contribuït a la
interdisciplinarietat fent també una
comprensió lectora a partir d’un climograma per tal de saber si realment
sabíem llegir aquests tipus de gràfiques tan necessàries per a entendre el
clima d’un lloc. Estem molt satisfets de
la feina feta i dels resultats obtinguts
i us animem a endinsar-vos en aquest
tema tan interessant. ■

A l’aula, hem fet de
meteoròlegs preparant
uns mapes del temps i
exposant-los a la resta
de la classe

Formada una nova promoció d’agents
de salut juvenil al municipi per a
informar el seu entorn
Finalitza la formació dels i de les joves en qüestions que van des de
l’autoestima a les addiccions

A partir d’una formació de 20 hores,
un grup de joves del nostre municipi
ja forma la nova promoció d’agents
de salut juvenil a Begues promoguda a través del Pla de prevenció

La formació rebuda
ha estat de 20 hores
i s’ha completat amb
l’elaboració d’un vídeo

d’addiccions. L’objectiu d’aquest
programa és que siguin les persones
participants les que informin altres
joves sobre qüestions relacionades
amb la pròpia salut com poden ser
l’autoestima, les addiccions o la sexualitat. La formació ha estat impartida a través de l’entitat sense ànim de
lucre Joves per la Igualtat i la Solidaritat (JIS), que treballa des de fa 20 anys
promovent diversos projectes socioeducatius.
El punt i final a la formació va ser
l’elaboració per part de les i dels joves
participants d’un vídeo que reflexionava al voltant de l’autoestima i que
es va compartir a través del compte
del Facebook de l’Àrea de Joventut de
l’Ajuntament. ■
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Arriba la cinquena Fira
de la Cervesa Artesana
Amb la possibilitat de triar entre més de quaranta cerveses diferents, aquest proper 29 d’abril se celebra la
cinquena Fira de la Cervesa Artesana, que promou
Begues Beer Town al nostre municipi. L’activitat, que
tindrà lloc a la plaça de l’Ateneu, comptarà, a més, amb
música en directe durant tot el dia —que inclourà
l’actuació de Syncronicity, banda de tribut a The Police— i food trucks amb menjar de quilòmetre zero. ■

El «Tast de Natura» se
suma al «Super-Mes»
a Begues
Al llarg del mes d’abril, el Consorci de Turisme del Baix
Llobregat organitza el «Super-Mes» de turisme familiar, amb diferents activitats arreu de la comarca. Entre
aquestes, el proper 9 d’abril se celebra una passejada
guiada entre cirerers florits que inclou la degustació de
cervesa Dolina i melmelada artesana. La participació
beguetana es completa amb tallers d’artesania oferts
per l’associació d’Artesans de Begues. Més informació a
elsupermes.cat. ■

Tres bombers voluntaris,
distingits per la
seva dedicació
El passat 10 de març Josep Maria Virgili, José Robledo
i Sergi Ribes eren distingits pel president Carles Puigdemont en la Festa Patronal dels Bombers per la seva
dedicació durant 20 anys de servei com a bombers voluntaris. L’acte tenia lloc al teatre municipal El Jardí de
Figueres. ■

Begues participa en
l’assemblea CittàSlow
de Begur i Pals
Els passats dies 24, 25 i 26 de març se celebrava a Begur
i Pals l’assemblea del Comitè de Coordinació Internacional de CittàSlow amb la presència de la regidora de
Turisme, Margarida Camprubí. A l’assemblea hi participaven municipis de països com Xina, Holanda, França o
Corea i entre d’altres qüestions es va votar la nova junta
de la xarxa. ■
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En horari assistencial
al CAP

Master Class
de balls llatins
amb el suport
del professor
de balls llatins
Javier Rosell.
Dia Mundial
de l’Activitat
Física (PAFES)
A les 17 h al passeig
de l’Església
Organitza: CAP
Pou Torre amb la
col·laboració de
l’Ajuntament de
Begues
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Frank Sinatra
100 anys amb
Bruno Oro i
Vicens Martín
Big Band

Cantada de
caramelles
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28

MAIG 2017

Lliurament
del premi del
cartell de la
Festa Major
2017 i concert
de poesia i
música
A les 19.30 h a
l’escorxador
Organitzen:
Coral Montau i
Ajuntament de
Begues
●●●●●●●●●●●●●

23
ABRIL

DIUMENGE

Sant Jordi al
passeig de
l’Església

29
ABRIL

DISSABTE

La rateta que
escombrava
l’escaleta
A les 17 h al teatre El
Goula

A les 21.30 h al teatre
El Goula
●●●●●●●●●●●●●
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MAIG

DIUMENGE

Jornada de
portes obertes
a la Llar
d’Infants El
Ginyol
De 10.30 a 12 h a la
llar d’infants

Fira d’artesans
de Begues

Fira de la
Cervesa
Artesana

De 10 a 14 h al
passeig de l’Església
●●●●●●●●●●●●●

DIUMENGE

Cantada de
caramelles
A partir de les
10 h pels carrers del
poble i a les 13 h
davant de l’església
parroquial de Sant
Cristòfor
Organitza: Cor de
Caramelles
●●●●●●●●●●●●●

A partir de les 10 h al
passeig de l’Església
●●●●●●●●●●●●●

A partir de les 11 h a
la plaça de l’Ateneu
●●●●●●●●●●●●●

Informació
i venda de
tiquets de la
32a Festa de
la Gent Gran
Els dijous d’abril
i el 4 de maig
de 9.30 a 13 h
al centre cívic El
Roure

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

L’abocador i el Parc Natural
del Garraf

Les JERC: compromís i participació del jovent beguetà

Al web municipal hi ha diverses notícies
sobre els esforços de l’equip de govern
per a comprometre la Generalitat i l’AMB
a acabar la restauració de l’abocador de
la vall de Joan. Hi donem ple suport: cal
restaurar-lo. Però en el nostre diccionari
aquest mot té un altre significat.
Es parla de restauració del paisatge:
milions d’euros posant grava, pedra i terres per a plantar arbres i arbustos. A causa
de la crisi de la construcció, no hi ha terra
per a aportar; a més, els pressupostos de
les administracions han estat gairebé nuls.
S’ha de segellar una superfície equivalent
a 24 camps de futbol, 26 milions de tones
de residus en 80 m d’alçada (una casa de
25 pisos).
Segellar per damunt pot ser relativament fàcil, però seguiran les filtracions
de lixiviats. La roca calcària afavoreix la
filtració, no es va impermeabilitzar bé i
les depuradores no han estat eficaces. La
degradació d’aqüífers i la contaminació
de mar i terra durarà molts anys. Ens hem
de qüestionar l’eficàcia del projecte de
restauració actual i creiem que cal buscar
alternatives per a recuperar la vall de Joan
i alhora deixar de contaminar.
La protesta contra l’abocador (1972)
va ser la primera manifestació ecologista
de la història de Catalunya. Com diu en
Pere Izquierdo, arqueòleg cofundador
de la coordinadora en defensa del Garraf: «es veia la muntanya com un espai
improductiu on es podia fer qualsevol
cosa. L’abocador era una agressió brutal,
però també la urbanització salvatge, les
pedreres, els camps de tir, les línies d’alta
tensió… S’estaven carregant un espai que
estimàvem. Era difícil que la gent entengués per què lluitaves, fins i tot n’hi havia
que reien».
Continuarem lluitant perquè la vall de
Joan sigui realment parc natural, es restauri bé i perquè en els espais naturals no
s’hi pugui fer qualsevol cosa. ■

El proper diumenge 30 d’abril es presentaran les Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya (JERC) al nostre poble,
a Begues. Aquesta gran fita vol ser l’inici
del treball entre les JERC i la Secció Local
d’ERC a Begues.
Joventuts d’Esquerra Republicana de
Catalunya (JERC) és una organització política juvenil que forma part i impulsa el
moviment juvenil català, amb personalitat
jurídica pròpia i que, obeint la seva «Declaració de Principis», treballa per la consecució d’una societat justa i democràtica
en una Catalunya lliure, sobirana i reunificada dins l’Europa de les Nacions. Les JERC
estan vinculades mitjançant un protocol
de relacions amb ERC, proposat per una
comissió mixta i paritària de les dues organitzacions i ratificat pels Consells Nacionals respectius.
Les JERC són l’organització política del
jovent independentista, una xarxa de joves que s’estén de Salses a Guardamar i
de Fraga a Maó amb l’objectiu de guanyar
consciència i de facilitar la mobilització del
jovent dels Països Catalans. Són milers de
joves que treballen per millorar les condicions de vida del jovent; però no s’aturen
aquí: aprofiten la força de les conviccions
revolucionàries per a transformar políticament i socialment els Països Catalans i
el món. La seva tasca passa també per la
construcció del moviment juvenil, incidint
en totes les poblacions i en tots els àmbits.
Les JERC elaboren una anàlisi global del
moviment juvenil i col•laboren en la seva
dinamització amb totes les forces, alhora
que participen en la xarxa associativa i
dels moviments socials.
Si tens fets 14 anys i encara no has complert els 28 anys i vols formar part del grup
independentista de referència històrica,
pots omplir el formulari web següent:
http://www.jerc.cat/participa, i de seguida es posaran en contacte amb tu. ■

Ellos, a lo suyo
Llevamos casi seis años que Begues está
impulsando el proyecto de la Cittá Slow,
que es el proyecto de uno de los grupos
menos votados en las dos últimas elecciones municipales. Gent de Begues, que es
quien abandera la Cittá Slow, ya estuvo
gobernando en el pasado mandato (20112015) y en las últimas elecciones obtuvo
sólo el 7,29 % de los votos.
Esta circunstancia, en cualquier lugar
del mundo, se habría entendido como
que su proyecto no cuenta con el respaldo
de la ciudadanía. Pues bien, lejos de abandonarlo, nuestros gobernantes se empeñan en hacernos comulgar con ruedas de
molino y siguen empeñados en conseguir
la «ciudad lenta». A partir de aquí sólo
cabe hacer una interpretación, y es que
CiU necesita desesperadamente aferrarse
a un proyecto porque ellos no tienen programa ni ideas.
Esta deriva está retrasando de manera irrecuperable la proyección turística
de Begues. Sin ir más lejos, en el mes de
abril se celebra el «Super-Mes». Se trata
de una iniciativa turística impulsada por el
Consell Comarcal del Baix Llobregat para
potenciar los 30 pueblos de la comarca.
Begues no tiene ni una cama que ofrecer
a los posibles visitantes que no quieran albergarse en Can Rigol.
Así es como entienden los que nos gobiernan en Begues la democracia; votemos lo que votemos, ellos, a lo suyo. Este
ejemplo es una clara muestra de cómo se
pervierte la voluntad popular a favor de
los que dicen hablar en nombre de todos.
Se anteponen los intereses particulares a
los deseos de la mayoría. Ellos lo llaman
«CREAR CONSCIENCIA», como si todo
aquel que no piensa como ellos fuera un
inconsciente.
Dejen de crear consciencia. Lo único
que tienen que conseguir es arraigar el
VALOR DEL RESPETO. Con este valor no
necesitamos nada más, y ustedes nos están faltando al mismo. En este aspecto y
en muchos más. ■
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Ajuntament de Begues

Sadurní Vendrell i Masip

Margarida Camprubí i Vendrell

Mercè Esteve i Pi

vendrellms@begues.cat
facebook.com/TotXBegues/

gentdebegues@gentdebegues.cat
www.gentdebegues.cat

begues@ciu.info
PDCBegues
@PDCBegues

Lurdes Griñó

El nostre compromís amb
les persones refugiades

Nova senyalització
general
Després de les obres de millora del Camí
Ral, ara calia la senyalització informativa
general del municipi, proposta del nostre
programa electoral i que era de vital importància per al bon funcionament de la
mobilitat viària: senyalització i informació dels llocs d’interès, de la situació dels
barris i la seva direcció i del nucli urbà.
El projecte, redactat pels serveis tècnics
municipals, té un cost d’uns 40.000 euros i es desenvoluparà en breu en tot el
municipi. També destinada a la millora
de la mobilitat, la nova àrea de «Kiss and
Ride» (‘Petó i adéu’) per a facilitar la parada a l’escola Bosch; ara, juntament amb
la Regidoria d’Ensenyament, estem estudiant la possibilitat de fer-ho també a
l’escola St. Cristòfor, on pensem que pot
ser de gran ajuda per a facilitar l’operació
d’acompanyament dels infants. A més, cal
repintar el carril bici en diversos trams, i
millorarem certs passos de vianants, seguint el Pla de Seguretat Viària elaborat
pel Servei Català de Trànsit. ■

Ajuntament de Begues

Avui, dia 15 de març, a l’edifici emblemàtic de l’escorxador, moltes persones
s’acomiadaran de la Lurdes. Per motius de
salut, no podré estar entre elles, però us
asseguro que hi seré. Hi seré perquè, malgrat que la nostra relació ha estat plenària,
és a dir, a la sala de plens, i breu, per a mi
ha estat intensa i interessant.
Sempre la recordaré amb paraules
calmes, sense intenció d’ofendre ni provocacions gratuïtes, ans al contrari, amb
reflexions que et feien pensar, que alguns
cops posaven en dubte algunes decisions
preses. Podies no estar d’acord en l’anàlisi,
però el que estava clar és que era una
anàlisi meditada.
Que les seves paraules fossin amables
no vol dir que no fossin punyents. En el
seu discurs al Ple quan va deixar l’acta de
regidora així ho va mostrar. Precisament
d’aquella seva intervenció, en finalitzar
li vaig dir que m’agradaria que en parléssim. I ella va respondre: «A mi també
m’agradaria».
Mesos més tard —el temps a cops passa
lent i a cops massa ràpid— la trobo al c/
Major i li dic somrient: «Tenim una conversa pendent. Ho sé.» Llavors, mirant la seva
expressió, li comento: «Estàs molt prima,
t’has de cuidar més.» Que poca-soltes les
meves paraules benintencionades en dirme com n’estava, de malalta.
«La nostra conversa pot esperar. Posa’t
bé i després seurem.» Ens vàrem fer dos
petons que crec que van ser el resum de la
futura conversa.
Li volia dir que havia dignificat el Ple
amb les seves observacions sempre acurades, amb el seu treball rigorós, que en
som més que pensem que la política és
un bé comú i que el partidisme fa molt
mal. No puc dir que ella pensés el mateix,
però sí que hi va haver molts moments de
complicitat, una davant de l’altra, quan les
aportacions semblaven monòlegs en lloc
de diàlegs, fossin del partit que fossin.
Recordem-la avui i en cada ple. ■

A Begues no vivim d’esquena al drama
humanitari que està patint la Mediterrània. Ja fa massa mesos que ens arriben
imatges colpidores de diferents pobles
colpejats per la guerra i el terrorisme, i la
inacció d’una Europa i uns estats que no
estan reaccionant de la manera que Catalunya i la seva ciutadania reclama. Fa
mesos que mostrem la nostra voluntat de
voler acollir, però, mentre l’Estat no articuli les vies per a fer-ho possible, des
del Govern de la Generalitat i els ajuntaments només podem emprendre accions
de sensibilització, divulgació i compromís.
Així ho hem fet a Begues recentment
amb l’adhesió a la campanya «Tenim
Drets, teixim Llibertats», organitzant
activitats de divulgació i implicant-hi
entitats, ciutadania i escoles. I és que
l’educació és, ara com ara, una de les eines
fonamentals que tenim per a garantir un
futur de respecte vers els drets humans de
les persones. Apostem per una educació
que tingui una arrel comuna, ferma i consistent, que faci realitat que la justícia i
els drets humans imperin per sobre de
tot.
Des del PDeCat Begues continuarem
treballant, com a partit i des de les institucions, per una societat més justa i compromesa, amb igualtat d’oportunitats per
a tothom i on la qualitat de vida de les persones sigui un bé fonamental i un comú
innegociable arreu del planeta. Perquè
som un país d’acollida, però també una
societat compromesa i educadora; un
país que aspira a comptar amb les eines d’estat necessàries per a canviar les
coses i posar fil a l’agulla a un problema
que, tot i que pugui semblar llunyà, ens el
sentim molt proper. Drets humans, compromís i sensibilització. Perquè, com deia
Nelson Mandela, «l’educació és l’arma
més poderosa del món». I amb ella podem canviar-ho tot. ■
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Carnestoltes 2017

Begues
es
disfressa

El passat 25 de febrer Begues celebrava el seu Carnestoltes. Un dels
moments culminants va ser el concurs de disfresses. Aquest guardonava amb el primer premi de
carrosses els Víkings, mentre que
el segon premi fou per als Picapiedra. Pel que fa a les comparses
el primer premi va ser per a Sant
Divendrín, el segon per al Gran
Ramat i el tercer per a Alaska i els
Beguerizos. També es van concedir
premis especials a Gòspel Begues,
les Animadores de Begues i «No
me pises que llevo chanclas». ■

