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Ambulatori Begues - CAP Pou Torre
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Ambulatori de Castelldefels
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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
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Veterinari Begues
93 639 12 91
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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
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93 639 05 79
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93 639 12 70
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93 472 92 46
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93 338 03 12
Renovació DNI Castelldefels
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Serveis Socials
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Centre d’Educació Permanent
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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

Prioritzem la salut
Mercè Esteve i Pi

Alcaldessa de Begues

Hem portat l’activitat
física a peu de carrer
amb la creació d’un
circuit urbà situat
principalment a l’entorn
del Camí Ral

Quan des de l’Ajuntament de Begues diem que treballem per elevar els nivells
de qualitat de vida de tots els veïns i veïnes ho fem tenint en compte nombrosos aspectes: l’ampliació i millora dels serveis, la preservació del nostre entorn natural, la cura pel nostre ric patrimoni... Però, probablement, a la base
d’aquest treball hem de col·locar les polítiques dutes a terme a favor de la salut
i del benestar físic.
Durant la present legislatura, aquesta idea de Begues com a municipi saludable ha esdevingut una de les principals línies d’actuació. L’exemple més
evident el trobem a les instal·lacions esportives: hem recuperat la gestió directa
de la piscina municipal; hem posat en marxa amb la Diputació de Barcelona un
pla de millora d’aquests equipaments, o hem creat nous vestidors a la piscina
descoberta. Però també hem fet avenços significatius en altres qüestions relacionades amb el nostre benestar com han estat les passes fetes per a aconseguir el
desplaçament de les línies d’alta tensió.
Som conscients, en tot cas, que una part important en l’aposta per la pròpia salut ha de néixer dels mateixos beguetans i beguetanes: sense la decisió individual d’incloure l’esport en el nostre dia a dia, o d’eliminar aquells hàbits que
sabem que són perjudicials, poc podem fer les administracions. Per aquest
motiu hem portat l’activitat física a peu de carrer amb la creació d’un circuit urbà,
situat principalment a l’entorn del Camí Ral, per tal que ni tan sols calgui anar a
un equipament concret per a millorar el nostre estat físic.
L’emplaçament no és, en cap cas, casual. El disseny mateix de la reurbanització del Camí Ral respon al model de municipi per al qual treballem, en què es
prioritza les persones, es facilita el contacte i les relacions veïnals i s’obren
espais a l’activitat física.
A Begues ens enorgullim dels nivells de qualitat de vida que hem assolit, així
que hem de fer tots els esforços possibles per a gaudir-ho el màxim nombre
d’anys possible. n
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El Consell d’Infants acomiada
el curs a l’ajuntament
En la trobada de l’òrgan participatiu prenien part també, en aquesta ocasió,
representants municipals del consistori
en tres projectes diferents com són la
creació d’un parc infantil a Nicaragua,
el disseny del dibuix per pintar el túnel
de Mas Ferrer i la creació del parc metropolità de la Parellada.

La seva creació

El passat 17 de maig el Consell d’Infants,
l’ens municipal de participació en el
qual prenen part alumnes de les escoles Sant Lluís i Sant Cristòfor, tancava
el curs amb una trobada que tenia lloc
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a la sala de plens de l’ajuntament de
Begues. En aquesta ocasió hi participaven també càrrecs electes i treballadors i treballadores municipals. Al llarg
d’aquest curs el Consell ha treballat

El Consell d’Infants va néixer l’any
2013 a partir de les conclusions extretes de la celebració del segon Fòrum
del Projecte Educatiu de Begues. L’ens
es reuneix un cop al mes entre els
mesos d’octubre a juny fora de l’horari
escolar i treballa en el desenvolupament de diferents projectes per al poble a més d’establir contactes amb infants d’altres municipis amb consells
similars. n

Begues se suma a la
concentració en suport a
la Mesa del Parlament

L’Obra Social “la Caixa”
aporta 18.000 € a les
activitats de la gent gran

El passat 12 de maig l’alcaldessa, Mercè Esteve, participava en la concentració per a mostrar suport a la Mesa
del Parlament i a la seva presidenta en la seva compareixença davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Carme Forcadell, Lluís Corominas, Anna Simó,
Ramona Barrufet i Joan Josep Nuet són investigats per
desobediència i prevaricació per permetre
un debat sobre el referèndum al Parlament.
L’acte fou convocat per
l’Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural,
l’Associació de Municipis
per la Independència i
l’Associació Catalana de
Municipis. n

Els projectes de formació, dinamització i socialització de la gent gran de Begues a través d’accions com
l’Espai Nou o el servei d’àpats es veuran reforçats amb
l’aportació de 18.000 € realitzada des de l’Obra Social
“la Caixa”. La donació tenia lloc el passat 5 de maig en
una trobada entre l’alcaldessa de Begues, Mercè Esteve,
la regidora de Gent Gran de l’Ajuntament de Begues,
Maria Llauradó, el director de l’oficina de “la Caixa” de
Begues, Francesc Macias, i Joan Jordi Blanch, director
del Centre d’Institucions a Barcelona de CaixaBank. n
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L’activitat física es posa a l’abast
de tothom
Es crea un circuit urbà per a l’activitat física amb la instal·lació de tres illes
d’aparells esportius al llarg del Camí Reial

Amb la voluntat de promoure l’activitat
física diària entre el conjunt de beguetans i beguetanes, s’han instal·lat diferents aparells d’exercici al Camí Ral.
En concret són tres noves illes que,
juntament amb la que ja es trobava a
l’entorn del centre cívic El Roure, formen un circuit urbà per a l’activitat
física. D’aquesta manera les persones
que estiguin interessades a fer-ne ús
poden fer servir un aparell concret,
utilitzar tots els que hi ha a la seva disposició o desplaçar-se d’illa en illa fent
servir només aquells que s’adaptin millor a l’exercici que vol realitzar.
Els nous equips han estat col·locats
a les confluències del Camí Ral amb
el carrer Jaume Petit, l’avinguda de la
Costeta i el carrer de Sant Domènec.
Els aparells permeten la pràctica de bicicleta, rem, twister de malucs, marxa
i bicicleta el·líptica. Aquesta activitat

està dirigida al conjunt
de la població en general, però es fa especial incidència en les
persones grans per tal
d’incrementar la seva
qualitat de vida.

Una campanya
La posada en marxa
d’aquest circuit urbà
també s’acompanya
de l’inici d’una campanya informativa destinada, d’una
banda, a donar a conèixer aquesta
iniciativa i, de l’altra, a recordar la importància que té l’exercici en totes les
franges d’edat. D’aquesta manera es
vol promoure l’activitat física recordant que, en general, per a les persones adultes es recomanen 30 minuts
d’activitat física durant cinc dies a la

setmana, i una hora d’activitat diària
per als infants i joves.
Amb la instal·lació d’aquests aparells, el Camí Ral esdevé un dels principals espais dedicats a la promoció
de la salut de la població. Cal recordar
que, després de la seva reurbanització,
aquesta via es dissenyà per a prioritzar-hi el pas de vianants i ciclistes. n
El butlletí de Begues #141 JUNY 2017

5

S’instal·len prop de 200 nous
indicadors a la via pública
La mesura permet la millora de la mobilitat urbana o incorporar els nous
equipaments municipals
Al llarg de les darreres setmanes s’han
incorporat als carrers i espais públics
del municipi un total de 191 indicadors destinats a actualitzar i millorar la
senyalització informativa que trobem
a la via pública. Aquest procés venia
marcat per la reurbanització del Camí
Ral. Aquesta actuació ha fet del camí
un carrer de sentit únic en direcció al
centre urbà i ha generat una connexió
entre l’institut i la zona esportiva a través del carrer València.
Amb la col·locació dels nous indicadors es vol aconseguir la millora de la
mobilitat urbana, la priorització de les
rutes de circulació més fluïdes o una
localització més senzilla dels barris,
dels nous equipaments municipals i
dels punts d’interès turístic.

Per tal de minimitzar l’impacte visual i reduir la inversió de la nova senyalització informativa s’han fet servir
els pals dels indicadors que ja existien.
En tot cas ha calgut la col·locació de

30 pals nous en aquells punts on no
n’hi havia o en substitució d’aquells
que es trobaven malmesos. La darrera
actuació d’aquestes característiques
es va dur a terme l’any 2000. n

Informació sobre la regulació
de les construccions auxiliars
Des de l’Ajuntament es recorda que existeixen una sèrie
de limitacions per a magatzems o garatges
El planejament urbanístic de Begues
classifica les construccions en dos
grups: les construccions principals,
destinades habitualment a habitatges, i les auxiliars, que normalment
fan funcions de magatzems, garatges o cambres d’instal·lacions. Des de
l’Ajuntament es recorda que, amb la
voluntat de preservar l’harmonia del
paisatge urbà, les normes urbanístiques estableixen algunes restriccions
pel que fa a aquestes construccions
auxiliars. Cal saber, per exemple,
que tan sols se n’admet una a cada
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parcel·la; que han d’estar destinades
a usos compatibles amb l’habitatge
però diferents d’aquest, i que han
de tenir unes dimensions reduïdes
i una ocupació no superior al 5 %
de l’admissible a cada finca. La seva
alçària no pot superar els 3,5 metres i
s’han de situar fora de la franja de separació obligatòria entre l’edifici principal i el carrer.
Aquests paràmetres són d’aplicació
obligatòria fins i tot en el cas d’edificis
prefabricats i casetes de fusta desmuntables. n

Gran participació a la
Festa de la Gent Gran
La festa que es dedica a aquest col·lectiu tenia
el seu moment culminant amb la celebració del
dinar al teatre El Goula
Un any més, Begues homenatjava la
seva gent gran amb la celebració de la
32a Festa de la Gent Gran el diumenge 14 de maig. La jornada s’iniciava
amb una missa amb la participació de
la Coral Montau i tenia el seu moment
central amb el dinar que acollia el
teatre El Goula. Allà l’alcaldessa, Mer-

cè Esteve, realitzava un brindis commemoratiu recordant la importància
d’aquest col·lectiu. L’àpat es tancava
amb el concert d’havaneres, amb Garbes i Rostolls, i amb l’homenatge a les
persones majors de 90 anys, conduït
per la regidora de Gent Gran, Maria
Llauradó. n
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Segona marxa solidària pels infants
de Nicaragua
Bona acollida de l’activitat solidària promoguda per l’ONGD
local Cooperació en Acció
Amb un recorregut de cinc kilòmetres
amb sortida i arribada del i al centre
cívic El Roure, se’ns tornava a convidar

a participar en la Marxa Solidària destinada a donar suport als infants de Nicaragua i promoguda per l’ONGD be-

Primera edició dels
Fòrums de l’Espluga
a Can Sadurní
Al llarg dels quatre dissabtes del mes de maig, el
Col·lectiu per a la Interpretació de la Prehistòria i
l’Arqueologia del Garraf-Ordal (CIPAG) i el Centre
d’Estudis Beguetans (CEB) han organitzat quatre xerrades a Can Sadurní sota el nom de «Fòrums de l’Espluga».
Les trobades tenien per lema «L’Europa dels murs» i estaven dedicades a les migracions. Tres d’elles van tenir
lloc a la cova de Can Sadurní i una, al centre cívic. n
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guetana Solidaritat en Acció. En total
110 persones s’inscrivien en l’activitat,
que proposava una marxa amb una
part destacada del seu recorregut pel
bosc. Els diners recollits a través de la
participació es destinaran a finançar
un parc infantil a la regió nicaragüenca de Sauce. El punt i final a l’activitat
arribava amb el sorteig que es feia, tenint en compte el número de dorsal,
en acabar la prova. Les persones agraciades rebien algun dels regals donats
pels espònsors de la prova.
Des de la seva posada en marxa,
Cooperació en Acció ha desenvolupat diferents activitats de cooperació
amb el suport de l’Ajuntament. n

La directora
dels Serveis
Territorials del
Departament
de Cultura
visita Begues
El nostre municipi compta amb
un ric i variat patrimoni cultural.
Amb la voluntat de conèixer millor alguns dels elements que
el componen, el passat 16 de
maig l’Ajuntament rebia la visita de la directora dels Serveis
Territorials a Barcelona del Departament de Cultura,
Maria Àngels Torras. Un cop finalitzat el recorregut per
llocs com el centre cívic, l’ermita de Santa Eulàlia o el
mur del silenci, Torras mostrava el seu interès en una
nova trobada per tal de conèixer altres indrets com ara
la cova de Can Sadurní. n

Punt i final al programa «Tenim
drets, teixim llibertats»
Al voltant de 300 persones participaven en l’acte celebrat a la platja Nova
Icària de Barcelona pel respecte als drets humans
El passat diumenge 14 de maig es tancava la campanya «Tenim drets, teixim
llibertats», promoguda per l’Àrea Internacional i de Cooperació de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona i en la
qual participava Begues amb la resta
de municipis metropolitans de menys
de 10.000 habitants. La proposta ha
estat dedicada a reivindicar el respecte pels drets humans de les persones refugiades. El moment central
de l’acte de clausura, en el qual prenien part unes 300 persones, era una
performance en què s’unien els set
llençols realitzats per cada municipi
amb els desitjos i reflexions de les persones que han volgut participar-hi.
La jornada també comptava amb la
participació del Begues Rugby Club i
de Cooperació en Acció, que, junta-

La proposta ha estat
dedicada a reivindicar
el respecte pels drets
humans de les persones
refugiades

260 alumnes participen
en una jornada de
sensibilització sobre els
accidents de trànsit
El teatre El Goula acollia els testimonis de professionals
dels cossos d’emergència, policia i bombers, en la jornada de sensibilització sobre els accidents de trànsit que
tenia lloc aquest passat 23 de maig. En l’activitat, que
porta per nom «Canvi de marxa» i està impulsada per
la Fundació Mutual de Conductors i el Servei Català de
Trànsit, hi participaven 260 alumnes de tercer i quart
d’ESO del municipi convidats per l’Ajuntament i la Policia Local. n

ment amb Proactiva Open Arms, van
escenificar un rescat simbòlic a la platja. Abans de celebrar el tancament del
programa, el 26 de març el nostre municipi acollia una jornada amb el nom
de «Llençols per al refugi» al passeig
de l’Església. n

El municipi dedica una
setmana al medi ambient
Entre els propers 5 i 11
de juny Begues celebrarà la seva primera
Setmana del Medi Ambient, coincidint amb
la celebració del seu
Dia Mundial. Al llarg
d’aquests dies els mitjans municipals difondran informació sobre
el tema i es distribuirà
material com ara bosses per a la recollida selectiva o kits per a la recollida de deposicions
dels gossos. L’acte central tindrà lloc l’11 de juny al
passeig de l’Església, on trobarem d’11 a 13 h una carpa informativa, la presència d’entitats pel foment de
la tinença responsable d’animals, plafons d’expressió
ciutadana i un photocall. n
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1.700 localitats venudes en la
temporada cultural d’El Goula
Entre els mesos de gener i maig el teatre de la nostra vila ha acollit quatre
espectacles i sis projeccions cinematogràfiques
El Teatre El Goula ha fet caure el teló a
la darrera de les seves programacions
culturals, amb propostes repartides
des del passat mes de gener fins al
maig. En total han estat 1.700 les localitats venudes entre les diferents activitats que ha acollit. Entre aquestes
es trobaven les representacions teatrals Minner Michael (263 localitats),
Frank Sinatra 100 anys (154 localitats),
L’electe (242 localitats) i La rateta que
escombrava l’escaleta (103 localitats).
D’altra banda, també s’hi han projectat sis pel·lícules, una part destacada
de les quals es dirigia al públic infantil,
com Cigonyes (248 localitats), Vaiana

(159 localitats), Ballerina (242 localitats), Batman, la legopel·lícula (78 localitats), Canta (113 localitats) i Lion (124
localitats). Les persones responsables
de la programació valoren molt posi-

tivament la rebuda, ja que aquest és
el tercer any que es disposa d’un programa estable al teatre, i se’n destaca
la diversitat, que ha permès gaudir de
teatre infantil, dansa o musicals. n

Participació local a la
trobada de la xarxa estatal
de municipis Cittaslow

La Xarxa d’Intercanvi de
Coneixements celebra
la seva gran festa
Tallers, demostracions i algunes de les diferents activitats que promou la Xarxa d’Intercanvi de Coneixements (XIC) de Begues formaven part de la festa que
tenia lloc el passat 27 de maig a l’escorxador. A més, durant la celebració es podien canviar euros per cuques,
la moneda social, per a consumir al bar que es posava a
disposició de les persones assistents. La festa comptava
amb les actuacions en directe de dos grups i amb un
sopar constituït pel menjar que aportaven les persones
que hi participaven. n
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L’Ajuntament de Begues participava amb la presència
de la tercera tinenta d’alcaldia, Margarida Camprubí,
en la trobada celebrada a Saragossa de la Red de Municipios Cittaslow, de la qual forma part la nostra vila.
Durant la reunió de coordinació celebrada s’acordava
l’elaboració d’un pla estratègic per a difondre la cultura dels municipis que aposten per la qualitat de vida.
De la mateixa manera, la junta valorava la incorporació
de Begues, Morella i Balmaseda al comitè de coordinació internacional en la trobada celebrada el mes de
març a Pals. n

El butlletí

La Fira de Matemàtiques,
Ciència i Tecnologia
Institut de Begues. L’Institut de Begues, juntament amb l’Escola Sant
Cristòfor, va portar a terme el dia 12 de
maig al passeig de l’Església la vuitena edició de la Fira de Matemàtiques,
Ciència i Tecnologia. Aquesta fira forma part de les activitats que porten a
terme l’Escola i l’Institut en el procés
de traspàs de primària a secundària. A
través d’una sèrie de jocs i proves, els
nois i noies de sisè de primària i de primer d’ESO s’acosten al món científic
d’una manera divertida i alhora posen
en pràctica els seus coneixements. Hi
participa també l’alumnat de tercer
d’ESO de l’Institut, que porta a terme
les tasques d’orientació i control de
les proves. Un total de més de cent
cinquanta alumnes al passeig resolent
problemes!
A l’Institut fem aquesta activitat
com a complementària de la de Sant

Jordi, i per això durant tot el dia es
fan tallers i xerrades, que enguany va
fer Antoni Cuenca, professor jubilat
de l’Institut. Els actes a l’institut van
acabar amb una gimcana científica
amb els alumnes de segon i quart.
Per primera vegada, aquest any es va
proposar un repte matemàtic cada dia
d’aquella setmana. n

A través d’una sèrie
de jocs i proves,
els nois i noies de
sisè de primària i
de primer d’ESO
s’acosten al món
científic

El col·legi Sant Lluís-Bosch
celebra el seu 47è cros
Un cop més, el col·legi Sant Lluís-Bosch convidava la
resta de centres educatius del municipi a participar en
la que ha estat la quaranta-setena edició del seu cros.
L’esdeveniment compta amb l’organització del centre i
de la seva AMPA. n

El beguetà Bernat Font,
a la selecció espanyola
de ciclisme
La passada Vuelta a Madrid comptava amb participació beguetana. Concretament, Bernat Font hi prenia
part amb la selecció espanyola de ciclisme. Aquesta ha
estat la primera ocasió en què Font participava en una
prova professional de ciclisme internacional. n
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En Cristòfol i l’Eulàlia
celebren els seus
10 primers anys
L’aniversari dels coneguts com a «gegants nous»
va aplegar a la nostra vila una vintena
de gegants i gegantes
Amb una gran festa ciutadana, els gegants nous de Begues, en Cristòfol i
l’Eulàlia, celebraven aquest passat 27
de maig la primera dècada de la seva
creació. A la celebració, s’hi sumaven
una vintena de gegants i gegantes
de les colles de Llavaneres, Calafell,

12
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Sitges, Castelldefels, la Llacuna, Viladecans, el Prat, Olesa de Bones Valls
i Poble Espanyol. La festa comptava
també amb una xocolatada i contacontes per als infants i tenia el seu
moment central en la cercavila que va
recórrer el raval de Sant Martí. n
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DIJOUS

JUNY

L’Hora del
Conte amb
Sandra Rossi
A les 17.30 h a la
biblioteca La Ginesta
lllllllllllll

10

DIMECRES

JUNY

Festa d’estiu de
la gent gran
A les 17 h al teatre El
Goula
lllllllllllll

16

DIVENDRES

JUNY

L’Hora del
Conte especial
Sant Joan
amb El Cargol
Barbut
A les 17.30 h a la
biblioteca La Ginesta

A les 22 h al passeig
de l’Església,
organitzada pel
Grup Sardanista de
Begues
lllllllllllll

18

DISSABTE

Laboratori de
lectura portàtil
A les 11 h a la
biblioteca La Ginesta
lllllllllllll

Reunió
informativa
Casal d’Estiu
A les 18 h al Club de
Begues
lllllllllllll
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DISSABTE

JUNY
DIUMENGE

JUNY

Acte central
Setmana del
Medi Ambient

Música en
família
A les 11 h a la
biblioteca La Ginesta
Caminada per
l’ELA

DIUMENGE

2a edició
Tapatast

lllllllllllll

8è Concurs de
petanca
A les 10 h a
l’escorxador,
organitzat per
l’Associació d’Amics
Franco-Catalans de
Begues

lllllllllllll

Sortida a les 17 h
del Centre Cívic El
Roure, en acabar,
encesa de llums a
l’Ajuntament
A partir de les 12 h
a la plaça de
l’Ajuntament,
organitzat per
l’associació de joves
6tres9

Recollida
de plantes
remeieres,
taller de rams
i venda de
tiquets del
sopar de Sant
Joan
A partir de les 9 h al
passeig de l’Església,
organitzat per
Òmnium Cultural

Concert La
Coral Montau
canta Disney
Doble sessió: 17 i 19 h
al teatre El Goula

D’11 a 13 h al
passeig de l’Església

Sopar de
bruixes i
bruixots
A les 20.30 h a El Mur

21

A les 19 h a
l’escorxador,
organitzada per
l’ANC Begues

Fira d’artesans
de Begues
De 10 a 14 h al
passeig de l’Església

lllllllllllll

lllllllllllll

REVETLLA DE
SANT JOAN
Divendres 23
de juny
Consulteu els
horaris a la
pàgina 12

DIMECRES

29

DIJOUS

Espectacle
de titelles
3r aniversari
Biblioteca
A les 18 h a la
biblioteca La Ginesta
lllllllllllll

DIVENDRES
30 DE JUNY I
DISSABTE 1 DE
JULIOL
Llobregatassu:
trobada de
casals de joves
de la comarca
Instal·lacions
esportives,
organitzat per
6tres9 i Casals de
Joves de Catalunya

JULIOL 2017

Xerrada-col·loqui sobre
el futur de
Catalunya amb
Vicent Partal

DIVENDRES

JULIOL

Taller de
capgrossos
A les 17 h a la
biblioteca La Ginesta

2

8

DISSABTE

JULIOL

Gimcana Jove
A les 22 h al pati
de l’escola Sant
Cristòfor
lllllllllllll

9

DIUMENGE

JULIOL

Mulla’t per
l’esclerosi
múltiple
De 10 a 14 h a la
piscina municipal
lllllllllllll

CICLE JULIOL
MUSICAL
Organitzat per la
Coral Montau

1

DISSABTE

JULIOL

DIUMENGE

JULIOL

Unitat mòbil
de donació de
sang
De 10 a 14 h a la
plaça de l’Ateneu

JUNY

Taller de
treballs
manuals
A les 18 h a la
biblioteca La Ginesta
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lllllllllllll

JUNY

JUNY

JUNY

11

14

Ballada de
Sardanes

Ball de swing
amb música en
directe
A les 12 h al teatre
El Goula, organitzat
per BigBandBegues

Concert Coral
Montau i
Cor B-Side A
Cappella
A les 20 h a
l’escorxador
lllllllllllll

9

DIUMENGE

JULIOL

Concert
Christina Koch
i Trinitat Mujal
A les 20 h a
l’escorxador
lllllllllllll

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

Centre de dia, casal i
habitatges

Per la millora dels serveis i
inversions prioritàries

Sembla que el govern municipal vol reactivar la construcció del centre de dia, casal i 16 habitatges dotacionals davant del
CAP (c/ Ferran Muñoz). Estem contents,
per a nosaltres és un projecte necessari,
més que enderrocar la sala annexa o fer
un parc urbà.
L’any 2009 vàrem modificar el Pla General d’Ordenació Urbana per fer-ne possible
la construcció, es va signar un conveni amb
l’INCASÒL —que assumia el cost dels 16 pisos— i es va fer el projecte d’execució amb
els plànols detallats de les instal·lacions.
També vam estalviar 1.173.000 €, la part
que corresponia a l’Ajuntament. Durant
la legislatura en què vam governar (20072011), aquest era un dels projectes que
consideràvem prioritaris.
En canviar el govern de la Generalitat van canviar els càrrecs polítics de
l’INCASÒL i van retirar la proposta. Mentre
estudiàvem com avançar els diners restants, CiU va passar a governar a Begues
amb PP i TxB, mitjançant una moció de
censura. El projecte es va desar en un calaix, part dels diners van anar a altres despeses. Durant aquests sis anys, cada cop
que s’han aprovat els pressupostos hem
demanat que es recuperés el projecte, i
hem obtingut sempre un NO per resposta.
I és que, si bé organitzar activitats, dinars,
passejades per als nostres grans és bo i
necessari, cal també donar l’oportunitat
perquè tothom que ho vulgui pugui envellir aquí sense haver de marxar i deixar
enrere un entorn conegut i els amics. Forçar aquesta petita migració a l’edat en què
un és més feble i té més dificultats per a
adaptar-se a un nou entorn ens sembla
poc sensible.
Per això estem contents que l’equip
de govern ho hagi entès i reprengui el
projecte. No era un projecte car i estava bé. Prova d’això és que se n’ha encarregat l’actualització al mateix equip
d’arquitectes que en va fer el disseny l’any
2009. n

L’entrada en vigor, l’any 2012, de la Llei
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera va suposar per als municipis una evident pèrdua d’autonomia en
la gestió dels seus recursos. D’una banda,
l’estabilitat pressupostària, entesa com
l’equilibri entre ingressos i despeses no
financers, va suposar una forta restricció
en els primers anys de consolidació dels
comptes municipals. D’altra banda, la prioritat absoluta del pagament d’interessos i
deute públic, derivada d’una modificació
de la Constitució que posava els interessos
dels bancs per davant de l’interès públic.
La conseqüència de tot plegat és que
els ajuntaments, com ara el de Begues,
porten cinc anys consecutius acumulant
superàvits que després només poden destinar a reduir endeutament o bé tenir-los
aturats als bancs. L’any 2016 el superàvit
de les administracions locals va ser de
7.083 M€, un 0,64 % del PIB. En aquest
sentit, reivindiquem que els ajuntaments
que compleixen els requeriments en matèria d’endeutament i tinguin romanent
de tresoreria positiu puguin utilitzar
lliurement els seus superàvits i posarlos a disposició de la ciutadania, ja sigui
en forma de polítiques socials, promoció
econòmica i ocupació o bé per dur a terme aquelles inversions necessàries per al
municipi.
Creiem que el Govern de l’Estat hauria
d’autoritzar, de manera urgent, que els
ajuntaments com el de Begues poguessin reinvertir, sense cap limitació, els
superàvits resultants de la liquidació
del pressupost 2016 i que aquesta reinversió no computés en els càlculs per al
compliment de la regla de la despesa ni
l’estabilitat pressupostària. Cal cercar les
eines que permetin retornar aquests
recursos a la ciutadania, en forma de
millors serveis públics i inversions prioritàries, garantint la sostenibilitat de les
finances municipals. n

Enséñame a pescar…
A veces sorprende la facilidad que algunos
tienen para adaptar el mensaje a su conveniencia. Desde el gobierno de Begues
se está vendiendo que los impuestos locales se han congelado este año. Nada más
lejano a la verdad. Para todo aquel que
lo ponga en duda que mire lo que pagó
de IBI el año pasado y mire lo que pagará
este año. Es cierto que otros impuestos y
tasas sí que se han mantenido, pero son
aquellos que no pagamos todos. Lo que
el gobierno local se calla es que llevamos
años pagando aumentos de estos impuestos siempre por encima del IPC. Lo que el
gobierno se calla es que la bajada de IBI no
se hace por una decisión de ell@s, sino por
una bajada del valor catastral de todos los
inmuebles de Begues después de realizar
una revisión (revisión que nosotros solicitamos hace tres años). Lo que ni se atreven
a mencionar es que la supuesta bajada se
hace cuando la economía empieza a recuperarse, lentamente pero a recuperarse.
Lo que no dicen es que durante lo «gordo»
de la crisis los impuestos y tasas locales
han subido sin compasión.
Lo que el gobierno dice también es que
están consiguiendo financiación externa
para llevar a cabo sus proyectos. La financiación externa también procede de los
impuestos de la ciudadanía de Begues.
Se jactan de que este pueblo mejora por
las ayudas externas. Según como se mire
tiene su lado positivo, pero no creo que
sea lo mejor. De todos es sabido que es
mejor «enseñar a pescar que dar peces»,
y las personas que nos gobiernan parece que prefieren que les den los peces a
crear recursos locales que contribuyan al
desarrollo de Begues cuando la financiación externa se acabe. Entonces, y con la
previsible mejora económica, harán lo que
mejor saben hacer: subir impuestos inmisericordemente. n

GRUPS MUNICIPALS
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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

Responsabilitat en la
política local

A la dona i a l’home major,
dona’ls honor

El paper actiu dels infants
a Begues

Sovint, els càrrecs electes locals, emmarcats en els grups municipals que representem, ens trobem en circumstàncies en què
ens cal prendre decisions, i no parlo de les
del dia a dia, que aquestes són part de la
nostra tasca: em refereixo a certs posicionaments dels grups municipals davant
projectes o idees transcendentals d’àmbit
local.
A Begues s’han pres decisions històriques. En nomenaré algunes: el referèndum del canvi de comarca, la modificació del Pla General, la construcció de la
variant, etc. I ara, sens dubte, una altra: el
desviament de les línies elèctriques pel
nucli urbà.
Cada un pensa el que pensa, només faltaria, i cerca el seu posicionament polític,
molt legítim també, en funció de molts
factors que et porten a prendre el camí
triat.
Però en aquest camí, personalment,
opino que hi ha dues premisses més importants que la teva creença personal, la
ideologia de partit o els vots: són la coherència i la maduresa necessària per a
optar per una decisió o una altra pel bé del
poble, no pas per tossuderia.
Abans em referia a alguns exemples que
hem tingut a Begues; en alguns, aguantar
la posició errònia i tossuda ha dut a un canvi de govern municipal, però els projectes
han continuat; curiós, oi? Serà perquè eren
coherents i necessaris per al municipi.
Ho diré més clar: l’important no és quin
equip de govern està de torn o qui s’endú
les medalles; el triomf és que Begues pugui desviar les línies elèctriques d’un cop,
per sempre més, i no s’entri en debats
electorals populistes. Cal ser responsable i
pensar en global, en el bé de tothom.
Com a conclusió, demano cohesió política, i no posar pals a les rodes per a aturar
projectes, seguint directrius ideològiques
de partits; és confondre la ciutadania.
Diuen que rectificar és de savis. n

El passat 14 de maig vaig poder tornar a
gaudir de la companyia de la gent gran, al
dinar que es va celebrar en el seu homenatge al Goula. Haig de dir que és un dia
alegre. Veure totes aquelles cares rialleres,
amb ganes de gaudir de la vida, de delectar-se amb el menjar i el beure, de ballar,
de compartir alegries i penes amb la resta
de persones de la seva edat o més joves!
Els cants de la coral entonant l’Ave
Verum de Mozart durant la celebració de
la missa i les havaneres de Garbes i Rostolls són uns clàssics en aquest acte. La
música ens porta al ball i ens fa bellugar
les articulacions i els músculs, cosa que
és molt útil per a arribar a grans amb el
màxim de mobilitat possible.
El Sis va fer un menú equilibrat per seguir cuidant la salut de les persones grans,
que s’ho mereixen tot. Per més cura que en
tinguem, mai els ho agrairem prou. Volem
fer especial esment de totes les persones i
empreses que fan aportacions per a donar
obsequis per endur-se a casa com a recordatori, que enguany s’ha incrementat amb
un present de l’associació d’artesans.
Com us deia, tot un plaer, un dia esperat, ben reservat a l’agenda.
A títol d’anècdota, us vull explicar
que enguany uns bons amics, membres
de Gent de Begues, no hi podien assistir, ja que a ell l’havien d’operar. Els va
arribar una notificació de l’hospital que
s’endarreria l’operació. Una notícia que
normalment es viu de manera enutjosa,
a ells els va donar una alegria: «Si és una
setmana més tard, podrem anar a la festa
de la gent gran!»
Una il·lustració del que significa per a
moltes persones aquesta diada. Des de
Gent de Begues us desitgem que per molt
anys pugueu gaudir-ne i que nosaltres
puguem compartir-ho! Gràcies, de tot cor,
per la vostra companyia! n

A Begues no hi ha ciutadania de primera
o de segona; totes les aportacions tenen
el mateix pes a l’hora de construir plegats
el poble que volem i la societat a la qual
aspirem: famílies, gent gran, infants, rendes més altes o més modestes, beguetans
de soca-rel o nouvinguts… Les nostres
funcions com a administradors públics
passen per escoltar totes les opinions i
prendre les decisions en base a l’interès
col·lectiu.
Per això, quan sentim altres formacions
polítiques menyspreant el paper que han
de tenir els infants en el nostre poble no
podem fer altra cosa que mostrar el nostre rebuig. L’opinió dels petits i joves és
fonamental per a nosaltres, perquè són
la base de la nostra societat i el futur d’un
poble que hauran de sentir-se seu si volem que el continuïn estimant.
El Consell d’Infants és una eina
excel·lent per a fer-los partícips de la presa de decisions i involucrar-los en la vida
pública. D’aquí sorgeixen propostes concretes a les quals intentem donar sortida
en els projectes que desenvolupem. Si
mirem enrere trobarem molts exemples
d’accions que van tenir el seu embrió en
propostes nascudes d’aquest òrgan
de participació del Projecte Educatiu
de Begues, com el cinema familiar, els
camins escolars, l’obertura dels patis, la
col·laboració en campanyes solidàries o
l’estat del túnel de Mas Ferrer... I d’altres
veuran la llum aviat amb l’important finançament extern aconseguit, com el
Parc Metropolità de la Parellada, que
recull la proposta de creació d’espais d’oci
feta pels infants.
No només treballem per a ells i elles,
sinó que ho fem en base a les seves aportacions. Per això continuarem defensant el
paper actiu que han de tenir en la governança municipal. I no tolerarem que ningú menyspreï les seves idees, anhels i
somnis per a construir un Begues millor. n

Ajuntament de Begues

@PDeCatBegues
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