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Una proposta per a dir adéu a l’alta tensió
L’Ajuntament de Begues compareixia en un acte públic per a donar a
conèixer la proposta tècnica per a treure 7,5 quilòmetres de línies
de la trama urbana
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[ El Cor de Caramelles surt
als carrers ]

CARTIPÀS

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

TELÈFONS D’INTERÈS
Ajuntament de Begues 93 639 05 38
Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC)
Horari d’estiu: del 15 de juny al 15 de
setembre de dilluns a divendres de 9 a 14 h
www.begues.cat - begues@begues.cat
EMERGÈNCIES
Ambulàncies / Servei d’urgències
061
Ambulatori Begues - CAP Pou Torre
de 8 a 20 hores
93 639 23 56
Ambulatori de Castelldefels
93 636 66 60
Bombers de Begues
93 639 04 97
El Meu Veterinari
93 024 83 02
Farmàcia
93 639 05 86
Policia Local
93 639 10 90
Servei d’emergències
112
Veterinari Begues
93 639 12 91
SERVEIS
Arxiu Municipal
93 639 05 38 ext*219
Bar instal·lacions esportives
93 639 26 75
Biblioteca Pública La Ginesta 93 639 28 08
Centre Cívic el Roure
(Punt Jove/ Espai Nou/ SOL)
93 639 01 66
Correus Begues
93 639 21 15
Deixalleria de Begues
93 639 05 79
Jutjat i Registre Civil
93 639 12 70
ORGT - Recaptació Begues
93 472 92 46
Piscina Municipal
93 639 25 53
Recollida de mobles i trastets
93 639 10 17
Registre de Propietat
93 338 03 12
Renovació DNI Castelldefels
93 635 03 03
Serveis Socials
93 639 05 38 ext *401
Tanatori Gavà
93 633 34 10
CENTRE EDUCATIUS
Centre d’Educació Permanent
de Begues
93 639 01 31
Col·legi Sant Lluís de Pla i Amell 93 639 00 11
Escola Pública Sant Cristòfor
93 639 07 48
Institut de Begues
93 639 26 22
Llar d’Infants Municipal El Guinyol 93 639 11 66
Parvulari col·legi Bosc
93 639 01 85
AVARIES
Aigües de Barcelona (avaries)
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

Una passa més cap al
desviament de l’alta
tensió
Mercè Esteve i Pi

Alcaldessa de Begues

Comptem amb una
proposta de traçat que
acompleix a tots els
nivells les expectatives
que podíem tenir

Continuem avançant i acomplint requisits per a fer que sigui una realitat el desviament de l’alta tensió al seu pas per Begues. Aquest passat 28 d’abril compareixíem públicament per tal d’exposar les darreres novetats en aquesta qüestió,
per recordar el que s’ha fet al llarg del temps i per explicar el que encara tenim
per endavant. Entre el més destacat de les novetats presentàvem una proposta
de recorregut de desviament fruit del treball realitzat pels tècnics de Red
Eléctrica Española i els tècnics municipals. Amb l’assessorament d’aquelles
persones que més saben del tema, comptem amb un traçat que acompleix a
tots els nivells les expectatives que podíem tenir. Des d’aquest moment ja estem treballant per tal que aquesta proposta sigui una realitat tan aviat com sigui
possible.
Ens trobem davant d’un moment important per al desenvolupament de la
nostra trama urbana, comparable a altres fites assolides, com va ser en el seu
moment la creació de la variant. Com en aquell cas, aquesta és una reivindicació històrica amb un important abast entre els nostres veïns i veïnes. Per
aquests motius, precisament, hem volgut que aquest sigui un procés del qual
sigui còmplice i partícip el conjunt de la societat beguetana.
L’any 2015 començàvem amb els primers treballs que ens han portat fins al
moment actual. El desviament d’unes línies d’alta tensió no és procés senzill
i requereix nombrosos contactes, gestions, reunions i tràmits. Tot i que encara no podem donar per enllestida aquesta tasca, sí que hem de saber valorar el
punt en el qual ens trobem.
M’agradaria, per finalitzar, fer una crida al conjunt de la població per tal que es
mantingui activa sobre aquesta reivindicació i a continuar en una mateixa
línia amb les institucions. Tenim més proper el moment en què, des de qualsevol carrer de Begues, podrem mirar al cel i ja no veurem les línies elèctriques per
sobre dels nostres caps. n
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Begues, un referent al nostre
entorn en l’educació vial
Recentment es reunien al nostre municipi representants de l’Associació
pel Desenvolupament de l’Educació Viària a Catalunya
Aquest curs vinent, el 2017/2018, es
compliran els 25 anys des que s’iniciava
a Begues el programa d’educació vial
a les escoles, un programa que ha
convertit la nostra vila en pionera i
referent en aquesta qüestió. Posteriorment, fa 15 anys, es creava al municipi
l’Associació pel Desenvolupament de
l’Educació Viària a Catalunya (ADEVIC).
El passat 1 d’abril la Policia Local de
Begues acollia una trobada amb els
coordinadors dels monitors d’educació
d’ADEVIC en la qual es treballava, entre
altres temes, l’aplicació del model de
competències en matèria d’educació
per a la mobilitat segura. Els objectius eren realitzar una radiografia de

l’aplicació d’aquest model, dissenyar
com hauria de ser d’aquí a 10 anys i
traçar les línies de treball necessàries
per a aconseguir-ho. n

Més d’un milió d’euros en
la millora de la carretera
entre Begues i Gavà
La Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat de la
Generalitat de Catalunya feia arribar aquest mes d’abril
el projecte de millora que es durà a terme a la carretera
BV-2041, que uneix el nostre municipi amb el de Gavà.
Aquesta proposta contempla actuacions pressupostades en 1.150.186,66 euros per a donar resposta al compromís adquirit pel director general d’Infraestructures
de Mobilitat Terrestre, Xavier
Flores, amb l’Ajuntament. Els
treballs incrementaran la seguretat de la via amb la millora del ferm, de les cruïlles i
d’alguns punts estratègics, com
la intersecció de Can Espinós o
l’entrada a Bruguers, a més de
condicionar les cunetes i reforçar la separació entre carrils. n
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Aquest curs vinent es
compliran els 25 anys
des que s’iniciava
l’educació vial a les
escoles del municipi

Què fer davant les
notificacions del cadastre
Al llarg dels darrers dies, els veïns i veïnes de Begues
han començat a rebre a casa les notificacions del cadastre amb la proposta d’alteració cadastral propiciada
pel procediment de regularització cadastral del qual
era objecte la nostra vila per a detectar obres noves,
ampliacions, canvis d’usos, piscines, reformes i rehabilitacions sense declarar. Les persones afectades per
aquest procés promogut des de la Dirección General
del Catastro, dependent del Ministerio de Hacienda y
Función Pública del Govern espanyol, han de dirigirse al web www.catastro.meh.es i allà clicar a l’enllaç
«Sede electrónica del Catastro». A l’apartat «Destacados» cal entrar a «Consulta de expedientes de regularización catastral con CSV» i introduir el codi (CSV) que
s’ha rebut amb la notificació. Cada incidència suposa el
pagament de 60 € per propietat al ministeri i un increment del valor cadastral que provoca que les persones
afectades hauran de pagar l’IBI corresponent a aquesta
diferència, amb efectes retroactius de quatre anys. n

L’Ajuntament presenta públicament
la seva aposta per al desviament
de l’alta tensió
Durant l’acte obert a tota la ciutadania es donava a conèixer el traçat que
tècnicament es considera més adequat per a evitar-ne les línies al nucli urbà
Aquest passat divendres 28 d’abril es
convocava el conjunt de la població
a prendre part en l’acte públic informatiu promogut per l’Ajuntament de
Begues per a tractar sobre la situació
dels treballs per a aconseguir el desviament de les línies elèctriques d’alta
tensió del nostre municipi. Entre el
més destacat de l’exposició es trobava la presentació del traçat que tècnicament es considera més adequat
per a moure 7,5 quilòmetres de línies.
Aquest recorregut ha estat elaborat
per tècnics de Red Eléctrica Española
(REE) i tècnics municipals i està inclòs
en el document ambiental previ que
va ser lliurat pel delegat de REE, Lluís
Pinós, a l’alcaldessa de Begues, Mercè
Esteve, i que reflecteix totes les alternatives de què es disposa i n’avalua
l’impacte. Entre aquestes, el consistori
dona el seu suport a l’opció de desviar
les línies pel passadís existent a la cara
nord, a la zona Montau-Sotarro, entre
les línies actuals. Aquesta actuació es
completaria amb la implantació de
mesures compensatòries de protecció
de les aus en aquestes línies existents.
A la trobada, a la qual van assistir
nombrosos veïns i veïnes, va comparèixer l’alcaldessa acompanyada
pel regidor d’Urbanisme i Medi Ambient, Joan Molina, i dels tècnics municipals implicats en la qüestió. Entre
les diferents intervencions es va realitzar un repàs a l’evolució d’aquest problema i a les gestions que s’han dut a
terme al llarg dels anys per a trobar-hi
una solució.
Un cop finalitzada la presentació,
l’alcaldessa, Mercè Esteve, assegurava
que «ens trobem davant d’una possibilitat immillorable per a aconseguir treure les línies d’alta tensió

del nucli urbà i no la volem deixar
escapar. Per a l’Ajuntament, aquesta és una de les nostres principals
prioritats de la legislatura i estem

Durant la trobada
també es va fer un
repàs dels antecedents
i de l’evolució de les
reivindicacions

posant tots els esforços necessaris
per a aconseguir-ho».

El procediment administratiu
Pel que fa al recorregut administratiu
que ha de seguir la proposta per tal
de ser definitiva, el document previ
presentat per Red Eléctrica Española serà enviat des del Departament
d’Empresa i Coneixement a la Direcció
d’Avaluació Ambiental de la Generalitat, que demanarà els corresponents
informes a diversos organismes i entitats ecologistes. n

Moment de la recepció del document ambiental previ de REE
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Llum verda a l’ampliació de
l’hospital de Viladecans
Un cop aprovats els pressupostos, s’espera que els primers treballs del
projecte comencin al mes de setembre
En total són més de vuit milions d’euros
els que han quedat desbloquejats per
a l’ampliació de l’hospital de Viladecans amb l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per
a aquest 2017. D’aquesta manera es
confirma que enguany començaran
unes obres que van ser notificades
prèviament a l’Ajuntament de Begues
unes setmanes abans d’aquesta aprovació pressupostària. En concret, els
8.382.127,90 € es destinaran a la compra dels terrenys necessaris i a l’inici
dels tràmits per a l’execució de les
obres.
S’espera que aquesta primera fase
de l’ampliació comenci a partir del mes

Imatge
virtual de
l’ampliació
de l’hospital

de setembre, i tindrà com a objectiu
la reubicació provisional d’oficines
administratives i de personal. Un cop
s’hagi completat amb aquest trasllat es
procedirà a l’inici de la construcció del

nou edifici. Les millores, en tot cas, no
afectaran únicament les instal·lacions,
ja que s’ha incrementat el pressupost
que es destina al personal amb una
aportació d’1.127.000 €. n

Treballs per al
manteniment de les
rieres

Milloren diversos camins
forestals del municipi
Diversos trams de camins forestals situats al nostre terme municipal han estat objecte de millores del seu ferm
per tal de garantir-ne la bona conservació. Aquesta actuació s’ha dut a terme en el marc del Pla Municipal de
Prevenció d’Incendis Forestals (PPI) amb l’objectiu de
garantir l’accés a diferents punts del poble i a punts
d’aigua en cas d’incendi. L’actuació s’ha desenvolupat al
camí de Plana Novella fins a la creu, al camí de la Clota
fins al terme de Gavà, al camí de Ca n’Amell a la penya
del Moro i al camí del fondo de la Tronera. n
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Des d’aquest mes d’abril, dos operaris forestals treballen al nostre municipi, a través dels plans d’ocupació
locals que promou l’Àrea Metropolitana de Barcelona,
realitzant tasques de desbrossament de les lleres dels
trams de riera que passen per la trama urbana del municipi. Aquesta actuació té per objectiu disminuir el
risc d’inundació, d’una
banda, i, a llarg termini, recuperar les comunitats de riera i el seu
paper com a corredor
biològic. Paral·lelament,
els operaris també realitzen actuacions puntuals a les franges de
protecció contra incendis forestals. n

La Piscina incorpora 21 noves
bicicletes de ciclisme indoor
Aquesta activitat permet practicar ciclisme independentment de la
meteorologia, amb música i sota les directrius d’un/a monitor/a
Continuen incorporant-se novetats
i millores a la Piscina Municipal en el
marc de la nova etapa iniciada en la
gestió de l’equipament. Des de l’1 de
maig, la Piscina ofereix la possibilitat
de participar en sessions de ciclisme
indoor, després d’haver-se incorporat a l’equipament 21 noves bicicletes
dissenyades per a aquesta pràctica
esportiva.
Aquesta modalitat de ciclisme es
caracteritza per estar dirigida per una
persona especialitzada i per fer-se
amb suport musical. Concretament,
en cada sessió es proposa pedalar per
un itinerari fictici durant el qual es van
variant les condicions de dificultat, de
resistència i de pedalada. La música
que acompanya la sessió està destinada, juntament amb la motivació
de la persona responsable de dirigir
el grup, a promoure la superació dels
diferents trams de l’itinerari amb èxit.

Les bicicletes
Pel que fa al nou equip amb què
compta la Piscina Municipal, es tracta
de les noves bicicletes indoor K3 de la
marca Salter, les quals es caracteritzen

Les noves bicicletes
incorporen les darreres
millores per a la
pràctica del ciclisme
indoor

pel seu seient d’alt confort i per tenir
tiges d’alumini amb microrregulació
i indicadors de posició. També disposen de manillar amb doble boteller,
sistema de fre magnètic amb funció
de parada d’emergència i pedals de
doble funció. n
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Avança el projecte participatiu amb
les entitats del municipi
Les associacions prenen part activa en una iniciativa orientada a potenciar
el treball que desenvolupen

El passat 23 de març es presentava, a
través d’una trobada amb les entitats
i associacions de Begues, el projecte
municipal de participació destinat a

conèixer l’estat actual del nostre teixit
associatiu per a que les pròpies entitats s’impliquin en desenvolupar actuacions conjuntes de suport. Un dels

principals objectius que es persegueix
amb aquest projecte és potenciar el
treball en xarxa per donar un millor
servei a la població i per potenciar les
eines i recursos amb què compten les
associacions, entre altres beneficis.
Ara per ara s’està fent arribar a les diverses entitats una enquesta dividida
en cinc grans blocs temàtics que comprenen des de la gestió a la comunicació. Un cop es disposi de les respostes
i aquestes siguin analitzades, els resultats es traslladaran a les mateixes entitats per tal que sigui el mateix teixit
associatiu el que decideixi les passes a
seguir i les actuacions a desenvolupar
a partir d’aquest moment. n

Les Penyes de Festa
Major busquen
persones voluntàries
Entre el 20 i el 23 de juliol la zona de la Parellada tornarà a acollir enguany les Penyes de Festa Major en la
seva sisena edició. De cara a la seva organització es fa
una crida a involucrar-s’hi a totes aquelles persones
que vulguin prendre-hi part com a voluntàries, ja que
l’equip humà que ha realitzat aquestes tasques en els
darrers anys ha decidit deixar pas a noves generacions.
Les persones interessades poden contactar-hia través
del compte de Penyes Beguesa Facebook o per correu
electrònic a joventut@begues.cat. n

Els gegants celebren
el seu aniversari amb
una gran festa
Aquest proper 27 de maig a la tarda, a la plaça de l’Ateneu,
tot el municipi està convidat a celebrar el desè aniversari
dels gegants nous de Begues: el Tòfol i l’Eulàlia. La celebració comptarà amb la presència de 10 colles arribades
des de diferents punts de Barcelona en la que serà la primera trobada de gegants que té lloc al municipi. Els infants seran protagonistes en una festa que inclourà una
xocolatada, contacontes i una cercavila. n
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El Cor de Caramelles torna als
carrers amb la Pasqua
Els dies 15 i 16 d’abril el cor, que manté viva aquesta tradició a Begues,
va actuar a diferents espais públics del municipi
La celebració de la Pasqua al nostre
municipi té entre els seus protagonistes el Cor de Caramelles, que enguany tornava a portar la música als
carrers del nostre municipi els dies 15
i 16 d’abril. En concret, el dissabte dia
15 començaven les seves actuacions
al voltant de les 16 h fins arribar davant de l’ajuntament, on realitzaven
una cantada per als assistents que
s’hi havien reunit. L’endemà les seves
cançons començaven a escoltar-se a
partir de les 10 h i fins a les 13 h, quan
actuaven davant de l’església parroquial de Sant Cristòfor coincidint amb
la sortida de missa. Entre el repertori
del cor destaquen aquelles peces que
tenen com a protagonistes les vivències de la gent de Begues, sovint passades pel sedàs de l’humor i la ironia.

Entre el repertori del
cor destaquen aquelles
peces que tenen com
a protagonistes les
vivències de la gent de
Begues

No eren, en tot cas, aquestes les
úniques actuacions del Cor de Caramelles beguetà: el 23 d’abril també
prenia part en la trobada que promou
anualment la Federació de Cors de
Clavé i que enguany s’ha celebrat a la
Gornal. n

Bona acollida del «Tast de
Natura» entre els cirerers

Alta participació a les
proves del Consorci de
Normalització Lingüística

Aquest passat 9 d’abril Begues sumava al programa «El
SuperMes» del Consorci de Turisme del Baix Llobregat,
dedicat al turisme familiar, l’activitat «Tast de Natura.
Passejada pels cirerers florits», la qual tingué una gran
acollida, fins al punt que les sol·licituds per a participar-hi van doblar el nombre de places que hi havia
disponibles. La passejada, guiada per Agnès Manchón,
es completava amb un tast de cervesa i melmelada. n

Aquest curs són un total de 16 les persones que segueixen
els cursos de català per a adults que ofereix l’Ajuntament
de Begues, dividides concretament entre el nivell intermedi i el de suficiència. En aquesta ocasió destaca l’elevat
nombre d’estudiants que prendrà part en les proves del
Consorci de Normalització Lingüística: així, 7 d’aquestes
persones provaran de superar el nivell B2, mentre que 6
d’elles es presentaran a l’examen del nivell C1. n
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Una setmana dedicada
a l’activitat física
Amb l’eslògan «Gent Activa = Gent Feliç» s’organitzaven
diferents activitats al nostre municipi
Coincidint amb la celebració del Dia
Mundial de l’Activitat Física, el passat 6 d’abril, es programaven aquella
setmana diverses activitats al nostre
municipi amb l’objectiu de promoure l’exercici com a font de salut física
i mental per a totes les persones. Per
exemple, el mateix dia 6 podíem trobar un taulell informatiu amb recomanacions al CAP Pou Torre, que se sumava d’aquesta manera a la iniciativa.

L’obra de Miquel Muñoz
arriba al Centre Cívic
Ja es pot visitar al centre cívic El Roure la mostra d’obres
de Miquel Muñoz que es programa en el marc del projecte
«Un pont d’art vigent». L’espai expositiu Lina Font del centre rep d’aquesta manera la segona de les quatre exposicions que acollirà enguany a través de la col·laboració entre
el Centre Experimental de les Arts Vallgrassa i l’Ajuntament
de Begues. En aquest cas es tracta d’una sèrie de treballs
realitzats en tècnica mixta sobre paper que, en paraules del
mateix autor, reflecteixen «marques del temps que no deixen d’explicar-me experiències oblidades, records del passat que puc veure, sentir i reinterpretar en noves imatges».
Aquesta exposició es podrà visitar al llarg dels mesos
d’abril, maig i juny. A partir del juliol «Un pont d’art vigent»
s’obrirà al gravat a la punta seca de Patricio Vélez. n

L’endemà, el divendres 7, es programava una master class de balls llatins
al passeig de l’Església. Les propostes
es completaven a través de la difusió,
mitjançant els perfils municipals a les
xarxes socials, de recomanacions per
a mantenir un estil de vida saludable.
Per facilitar la pràctica d’exercici, recentment s’instal·lava al nostre municipi un circuit urbà d’aparells a la via
pública. n

Ple municipal ordinari
29 de març del 2017
ORDRE DEL DIA

A FAVOR

Aprovació de l’acta de les sessions
anteriors, de data 01.02.2017
extraordinària i 01.02.2017 ordinària

CiU, GdeB-CP,
TxB

EN CONTRA ABSTENCIÓ
ERC-AM,
EB-ICV, PP

Aprovació inicial de la modificació de
CiU, GdeB-CP, PP
crèdit 3/2017. Suplement de crèdit i crèdit TxB
extraordinari.
Moció presentada pels grups municipals de CiU, GdeB-CP, PP
CiU, GdeB, TxB, ERC-AM i EB-ICV d’adhesió TxB, ERC-AM,
al Pacte Nacional pel Referèndum
EB-ICV
Moció presentada pels grups municipals
de CiU, GdeB, TxB, ERC-AM i EB-ICV
d’adhesió a la campanya «Casa nostra és
casa vostra»

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

Moció presentada pels grups municipals CiU, GdeB-CP, PP
de CiU, GdeB, TxB, ERC-AM i EB-ICV en
TxB, ERC-AM,
condemna a la judicialització de la política EB-ICV
per part de l’Estat espanyol
Moció presentada pels grups municipals
de CiU, GdeB, TxB, ERC-AM i EB-ICV per
defensar els treballadors i treballadores
del sector de restauració de l’aeroport del
Prat-Barcelona

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

Moció presentada pel grup municipal del Unanimitat
PP per a demanar l’ampliació dels horaris
de la Biblioteca la Ginesta a la franja de nit
Creació d’una comissió informativa
especial que investigui els fets ocorreguts
i les possibles responsabilitats que es
puguin derivar dels antecedents del
contracte de gestió indirecta mitjançant
concessió del servei públic de la piscina
municipal
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PP, ERC-AM,
EB-ICV

CiU,
GdeB-CP,
TxB

ERC-AM,
EB-ICV

El butlletí

Projecte «5 al temple» al
Col·legi Sant Lluís-Bosch
Col·legi Sant Lluís-Bosch. Ja acaba
el segon trimestre del curs i per a nosaltres, alumnes de cinquè del col·legi
Sant Lluís-Bosch, ha passat volant.
El temps vola quan aprens de forma
divertida i funcional. Durant aquests
mesos hem treballat en un projecte
interdisciplinari i interescolar de forma telemàtica amb la resta d’escoles
Manyanet anomenat «5 al temple».
Treballar sobre la Sagrada Família i
compartir els nostres aprenentatges
amb alumnes d’altres escoles ha estat
molt interessant i engrescador. Cada
quinze dies realitzàvem una activitat
col·laborativa utilitzant els recursos
digitals que tenim al nostre abast. Algunes de les nostres activitats han estat: la creació d’un plànol digitalment
i en anglès, una expressió oral sobre

els símbols del temple en castellà, uns
quadrats màgics, construir fractals...
I sabeu què serà el millor? En un mes,
el 28 d’abril, els companys amb els
quals ens hem estat comunicant vindran a descobrir el poble de Begues i
el nostre col·legi. Quines ganes! n

Treballar sobre la Sagrada
Família i compartir els
nostres aprenentatges
amb alumnes d’altres
escoles ha estat molt
interessant i engrescador

Celebrat el concurs de pintura ràpida
Premi Lina Font
En aquesta tercera edició una beguetana, Laura García, va aconseguir
l’accèssit del concurs, que porta el nom de la crítica d’art
Aquest passat 2 d’abril era la data
triada per a la celebració de la que ha
estat la tercera edició del concurs de
pintura ràpida Premi Lina Font. El certamen, que ha crescut en participació
respecte de les anteriors ocasions en
què s’havia celebrat, atorgava el seu
primer premi a Aaron Pérez, mentre
que l’accèssit fou per a una beguetana, Laura García. Les persones participants, un cop s’inscrivien, tenien de
temps fins a les 13.30 h per a presentar les seves obres. Un jurat format per
representants de l’Ajuntament i dels
Artesans de Begues, com a organitzadors, i persones relacionades amb el
món de l’art era l’encarregat de triar
les obres guanyadores. n
El butlletí de Begues #140 MAIG 2017

11

Imatges: Alfred Dot

Cinquena edició de
la Fira de la Cervesa
Artesana
La música en directe tornava a acompanyar la
degustació de cerveses durant la jornada
La Fira de la Cervesa Artesana, promoguda des de Begues Beer Town i
l’Ajuntament, arribava a la seva cinquena edició aquest passat 29 d’abril. Al
llarg de bona part de la jornada, la plaça
de l’Ateneu acollia un esdeveniment

que es caracteritza per la promoció de
productes autòctons i artesanals. A la
possibilitat de degustar les diferents
cerveses artesanals que s’hi oferien, un
cop més, se sumava la música en directe amb la celebració de sis concerts. n

El CF Begues
aconsegueix
la lliga i
l’ascens
L’equip retornarà, un
any després, a la segona
catalana

12
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Només ha calgut una temporada al
primer equip masculí del CF Begues
per a retornar a la segona catalana
després d’aconseguir, en la jornada 29,
el títol de lliga del grup 12 de la tercera
catalana. El domini dels beguetans al
llarg d’aquesta temporada els ha permès assolir l’ascens matemàtic quan
encara quedaven 15 punts per disputar-se i ja els en separaven 17 del seu
immediat perseguidor, La Munia. n

ag
Begues

A les 14 h: dinar i
havaneres al teatre
El Goula
lllllllllllll

16

DIMARTS

MAIG

MAIG 2017

FINS EL 12 DE
MAIG
Període de
preinscripció
curs 2017-18
a la Llar
d’Infants El
Guinyol
De 8.30 a 17 h

9

DIMARTS

MAIG

Xerrada-col·loqui amb el
diputat Lluís
Llach

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

17

DIMECRES

MAIG

Xerrada sobre
educació viària
per a gent gran
A les 11 h al centre
cívic El Roure
Taller de
treballs
manuals
A les 17.30 h a la
biblioteca La Ginesta
lllllllllllll

20

lllllllllllll

25

DIJOUS

MAIG

Xerrada-col·loqui sobre
infraestructures
amb Ignasi
Sayol
A les 19 h al centre
cívic El Roure
Organitzat per l’ANC
Begues
lllllllllllll

26

DIVENDRES

MAIG

DISSABTE

Música en
família
A les 11 h a la
biblioteca La Ginesta

lllllllllllll

MAIG

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

3

JUNY 2017

DISSABTE

JUNY

L’Hora del
Conte amb
Sandra Rossi
A les 11 h a la
biblioteca La Ginesta

Cinema infantil:
Canta!

4

DIMENGE

JUNY

Aplec de
Bruguers

Taller
«Minimúsics»
A les 11 h a la
biblioteca La Ginesta
Celebració dels
10 anys dels
nous Gegants
de Begues

A partir de les 10 h a
l’ermita de Bruguers
(Gavà)
Fira d’artesans
de Begues
De 10 a 14 h al
passeig de l’Església
lllllllllllll

DIUMENGE

MAIG

Festa final de
la campanya
«Tenim
drets teixim
llibertats»
D’11 a 13 h a
la platja de la
Barceloneta
32a Festa de la
Gent Gran
A les 12 h: missa a
l’església de Sant
Cristòfor

A les 18.30 al teatre
El Goula
lllllllllllll

23

DIMARTS

MAIG

Taller de
treballs
manuals

6 de maig:

«Som migrants»

13 de maig:
«Desmuntant la
islamofòbia»

20 de maig:

«Camins d’acollida»

27 de maig:
«L’Europa dels
murs»

Les tres primeres
sessions es faran
a la cova de Can
Sadurní a les 19 h, i
l’última, al teatre El
Goula a les 18 h.

EXPOSICIONS

DISSABTE

lllllllllllll

14

DILLUNS

lllllllllllll

Taller de
creació d’un
hort urbà
A les 17.30 h a la
biblioteca La Ginesta

27

29

MAIG

MAIG

A les 19.30 h al
teatre El Goula
Organitzat per l’ANC
Begues

A les 17.30 h a la
biblioteca La Ginesta

A les 17 h:
plantada de colles
convidades, contes,
xocolatada i
posterior cercavila
pel raval de Sant
Martí amb ballada
final a la plaça de
l’Ateneu
Festa final de
curs Xarxa
d’Intercanvi
A les 17 h a
l’escorxador
lllllllllllll

TOTS ELS
DISSABTES DE
MAIG
Cicle de
xerrades
«L’Europa dels
murs»
En el marc
dels Fòrums
de l’Espluga,
organitzats pel
Centre d’Estudis
Beguetans i el
CIPAG

Fins el 31 de
maig
«Traum Raum
Trauma»,
d’Anna
Oswaldo Cruz
Al Centre
Experimental
de les Arts de
Vallgrassa
Fins el 31 de
maig
«Amazonía»,
de Béatrice
Sokoloff
Al Centre
Experimental
de les Arts de
Vallgrassa
Fins el 30 de
juny
«Tècniques
mixtes»,
de Miquel
Muñoz

A l’espai expositiu
Lina Font, del
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

Hem de soterrar

Línia elèctrica, procés participatiu i consulta popular

Hem estudiat el document de REE-Ajuntament: per eliminar menys de 3 km proposa una traça de 9 km per les muntanyes:
el Montau, Sotarro, la Beurada... condicionada al traçat de 4,5 km d’una nova línia
de 220 kV i doblant l’àrea de la subestació elèctrica.
Resoldre el problema de la línia és una
reivindicació; ciutadans i governs hi hem
treballat durant anys. Però desplaçar té un
cost massa elevat, les nostres muntanyes
no suporten més línies. Ja n’hi ha massa.
Al 2007 REE, ICAEN, Ajuntament, Medi
Ambient, tècnics municipals i població
vam rebutjar traçats similars però més
curts. Vam apostar pel soterrament sota la
línia actual (rasa 1 m x 1,5 m). Al 2012 REE,
ICAEN i Ajuntament van raonar que soterrar era la millor opció. Es va fer el projecte
d’obra civil pel tram de Begues Parc i costava 2.286.482 € sense IVA. Coincidia amb
els càlculs inicials. Avui tota la línia seria
soterrada. Però CiU ho va aturar i durant 4
anys no se’n va parlar. De sobte, a l’abril del
2016 CiU diu a REE que vol desplaçar-la
i li demana que redacti un document
justificant-ho. El que tenim damunt la
taula. Ple d’errades. Que descarta soterrar
a la pàgina 15 (de 264) dient que és 15-20
vegades més car. Ho diu molts cops, però
enlloc hi ha un càlcul. L’únic càlcul (2012,
REE) confirma que soterrar-ho tot pujaria
entre 6 i 7 M€: la xifra que al 2010 tots vam
aprovar.
Europa soterra i ho promou. Entén
que no pot continuar degradant la natura; aquí seguirem desplaçant. El «pacte
nacional per a la transició energètica de
Catalunya» (2017) promou renovables,
l’autoconsum, la generació distribuïda i
de proximitat; aquí seguirem passant noves línies cap a Barcelona.
Hem de soterrar. I hauríem de lluitar
i pressionar junts perquè el cost, o gran
part, l’assumeixi el principal beneficiat. Altres ho han aconseguit. n

A principis d’abril, l’Ajuntament ha posat
a disposició de tota la població una versió
digital del document inicial Modificación
de la línea aérea de transporte de energía
eléctrica a 220 kV Penedés-Viladecans:
variante zona urbana de Begues, indicant
que durant un període de 30 dies s’hi poden fer al·legacions.
Resoldre el problema de la línia d’alta
tensió que passa pel mig del poble és una
reivindicació en la qual, ciutadans i diversos governs municipals, hem treballat
intensament els darrers 15 anys. Recentment s’han creat dues plataformes ciutadanes: una en defensa el soterrament
mentre que l’altra defensa desviar-la.
Un dels mandats que els regidors tenim,
com a representants de la ciutadania, és
informar. I per fer-ho bé, en un projecte
d’aquesta complexitat, ens cal saber tots
els detalls tècnics, jurídics i econòmics.
Per aquest motiu, els grups municipals d’Esquerra Republicana i Entesa Begues – ICV hem demanat que s’ampliï
el termini d’exposició pública fins a
2 mesos, atesa la gran importància del
projecte. Aquesta ampliació és necessària
i convenient per a poder valorar a fons
no només el document inicial que ara es
presenta, sinó també els informes tècnics,
documents i avantprojectes relacionats,
com poden ser l’ampliació de la subestació elèctrica del Montau o el canvi de
traçat de la nova línia d’alta tensió que ha
d’arribar a la subestació i que passaria per
dins del terme de Begues, entre d’altres.
Recentment s’ha celebrat una sessió
oberta per a presentar aquest document
inicial. Entenem que aquest fet és el tret
de sortida d’un procés participatiu que,
segons el nostre entendre, hauria de culminar en una consulta popular perquè
la ciutadania opini i valori, amb tota la
informació al seu abast, quin ha de ser
el futur de la línia elèctrica al seu pas per
Begues. n

No dejemos pasar una
nueva oportunidad
En estos momentos existe la posibilidad
real de eliminar un gran problema que en
Begues se arrastra desde hace muchísimo
tiempo: eliminar las líneas de alta tensión
del núcleo urbano.
Esta situación se presenta, de nuevo,
después de diez años de espera. La propuesta más factible que existe actualmente es el desvío de la línea. Esto, el desvío o
compactación, es lo que desde el Partido
Popular de Begues hemos defendido desde el principio. Nuestros motivos para preferir esta opción se deben a la dificultad
que entraña optar por el soterramiento de
la línea: por un lado, por las características
del suelo de Begues; por otro, por todo lo
que podría encontrarse al realizar las excavaciones y que retrasaría las obras de
soterramiento por tiempo indeterminado.
Otra de las causas por las que desde
siempre hemos optado por el desvío o
compactación es el desconocimiento de
las afectaciones que el posible soterramiento pudiera tener para la salud de las
personas. Si en el futuro se demostrara
que la línea soterrada afecta perjudicialmente a las personas ya no habría marcha
atrás.
Sabemos que hay quien opina que el
desvío no es la mejor alternativa, pero lo
cierto es que lo que proponen, enterrar las
líneas, hoy en día es inviable. El coste de
la obra no se puede asumir por parte del
Ayuntamiento y el término de las obras se
dilataría por muchos años.
Si estamos en este punto se debe a que
el PP presentó, en septiembre de 2016,
una propuesta en el Parlament de Catalunya a la que se sumó el grupo de JxSí y
a la que votaron a favor todos los grupos
de la cámara a excepción dela CUP, que
se abstuvo. Esta postura representa el reconocimiento por parte de CiU de que el
desvío es la opción más realista para acabar con el problema. No pongamos trabas
y acabemos con el problema de una vez
para siempre. n

GRUPS MUNICIPALS
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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
PDeCat Begues

Línies elèctriques

La primavera la sang
altera

Idea, pla i acció

El mes d’abril és un clar exemple de
l’ebullició que genera la primavera. Un
bon grapat d’activitats omplen el municipi, començant pel «Supermés», on participa l’Ajuntament, entitats del poble i
el C. Comarcal. Enguany els artesans han
organitzat la seva fira mensual amb tallers
adreçats a famílies i el concurs de pintura
ràpida L. Font, l’accèssit del qual ha guanyat una veïna del poble. En el «Tastet de
Begues» inclòs al «Supermés», amb una
passejada pels cirerers amb tast de cervesa i melmelades artesanals de Begues, la
demanda va ser tan alta que es va haver
de tancar la inscripció quan anàvem pel
centenar. Malauradament, els cirerers no
sempre estan florits i no es pot repetir com
vam fer amb les barraques de vinya. Fins la
propera primavera!
Seguint amb les flors, per S. Jordi es va
omplir el passeig de persones que volien
gaudir d’un dia assolellat, rodejades de llibres i flors. Una diada entranyable.
Però no s’acaba aquí, ni és un catàleg
d’activitats, però el 29 celebrem la Fira
de Cervesa Artesana, amb músics novells
i músics consolidats, una fira que omple
els sentits tant de la ciutadania de Begues
com de persones que venen de fora a
gaudir-ne.
Però no tot és festa i disbauxa: hi ha la
trobada amb la ciutadania per a parlar de
les línies elèctriques, tema importantíssim
per a tothom. Cal prendre decisions amb
seny per tal de no perdre el carro que ara
ens passa pel davant: aconseguir que les
línies passin per fora del nucli urbà, que
passin per allà on hi ha les altres perquè
no impliqui cap més mal a la muntanya i
per evitar que usi la companyia l’espai que
volem fer servir per a desviar les que ara
travessen tot el poble. Reflexions llargues
per a arribar a conclusions, i GdB estem
convençuts que és l’única opció real.
Gaudim de la primavera, que ens alteri
la sang però no el seny! n

Arribem a la meitat de la legislatura i al
PDeCAT Begues mantenim la il·lusió per
acomplir les nostres promeses. N’hi ha qui
els anomenen «compromisos electorals»;
però nosaltres preferim dir-ne «compromisos personals» perquè són els compromisos que hem adquirit amb cada un
de vosaltres: el nostre contracte amb la
ciutadania.
Aquests dos anys ens han servit per a
embastar els grans projectes però sense
deixar de gestionar el dia a dia: solucionant imprevistos com la renovació del
sistema de gestió de la piscina, els contenciosos provinents d’altres legislatures o les
limitacions que l’Estat ens imposa.
En dos anys ja hem finalitzat les obres
del Camí Ral, la reforma del Petit Casal, la
instal·lació de fibra òptica a tot el poble
o la xarxa de desfibril·ladors. Però mirem
endavant per seguir complint el nostre
contracte: la rehabilitació de Cal Porrós, el
Parc Metropolità, la millora de la zona esportiva i de l’accessibilitat de les rotondes
de la variant, el desplaçament de les línies
elèctriques, el Centre de Dia...
Centrem part de la nostra energia en la
recerca de finançament. Els esforços que
esmercem a teixir complicitats a l’Àrea
Metropolitana, la Diputació o la Generalitat donen els seus fruits. I com que d’idees
no ens en falten, cada vegada que sorgeix
l’oportunitat de concórrer a una subvenció, algun dels projectes que guardàvem
al calaix acaba veient la llum. Sense anar
més lluny, en aquest mandat aconseguirem de l’AMB molts més diners dels previstos, a través d’un pla de millora del paisatge natural. Tot plegat, gràcies a aquesta
incansable tasca de situar Begues al lloc
que li correspon en el mapa metropolità i del país.
Des del PDeCAT Begues continuem treballant amb fermesa i empenta per millorar el poble que tant estimem, pensant,
per damunt de tot, en vosaltres! n

Era d’esperar, fa anys que patim el pas de
l’alta tensió per Begues, per motius estratègics de proximitat a Barcelona. Sempre
hem pensat que la solució és el desviament i la compactació de les línies, i així
ho hem presentat en els diferents programes electorals del 2011 i el 2015, així
com la nostra posició, que sempre ha estat
clara en aquest sentit davant els diferents
grups polítics. Però a part d’això, com a
ciutadans i ciutadanes sempre hem pensat que ens calia una solució, coherent
i viable, que fos real, per a treure la línia
d’alta tensió del bell mig del municipi, que
no ens fes perdre més el temps. I aquesta
solució la tenim a tocar i sense enganys.
Prematura encara, no podem pas anunciar
que ja està tot fet, queda treballar i moltes coses per lligar, però almenys podem
veure un final a una problemàtica que pateix tothom que viu a Begues. Ara bé, no
tot són flors i violes, no tot depèn de les
nostres voluntats o idees; ens trobem en
mans d’estaments com Medi Ambient, per
exemple, que hi ha de donar el seu vistiplau, o de Red Eléctrica, que confiem en la
seva posició, i, sobretot, fem valdre el desig del Parlament, dels partits polítics que
varen donar resposta afirmativa a la demanda, i que els grups municipals vàrem
recolzar al Ple, i a la Plataforma Veïnal Alta
Tensió, per totes les tasques que porten a
terme. Perquè les coses a vegades són les
coherents i les que toca fer per bé de tota
la ciutadania. Caminem, que anem a bon
pas, ara o mai!!!! n

Ajuntament de Begues

@PDeCatBegues
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Sant Jordi 2017

Cultura i
tradició,
protagonistes
de la diada
de Sant
Jordi

La celebració de Sant Jordi a Begues
va venir acompanyada de tot un
cap de setmana d’activitats amb la
cultura i la tradició com a principals
protagonistes. Així, la biblioteca acollia una revetlla amb diferents activitats, un taller familiar i la presentació
d’una novel·la entre els actes previstos. Aquests comptaven també amb
una ballada de sardanes, la projecció
d’una pel·lícula infantil o una vetllada de música i poesia a l’escorxador.
El moment central arribava, en tot
cas, el diumenge 23 d’abril al passeig
de l’Església amb la presència de llibres, roses i activitats paral·leles, com
l’espectacle de titelles promogut per
Òmnium Begues o la programació
especial de Ràdio Begues. n

