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Un nou impuls a les inversions municipals
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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 02 99
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

Invertir gràcies a
l’estalvi
Mercè Esteve i Pi

Alcaldessa de Begues

És tan important què
farem amb el paquet
d’inversions com
la manera en què
n’hem aconseguit el
finançament

Recentment, l’Ajuntament de Begues ha aprovat un paquet d’inversions que supera els 900.000 €. Aquests diners aniran destinats a actuacions en equipaments
municipals, a la millora d’espais públics o a la creació de plans d’ocupació. Tot i
que individualment es pugui pensar que són actuacions menors, la gran quantitat de millores previstes fa que en el seu conjunt hagin d’acabar per beneficiar, en major o menor grau, totes i cadascuna de les persones que vivim a
Begues.
Al llarg d’aquest any avançarem en el projecte dels nous vestidors al camp
de futbol, disposarem d’una nova caldera de biomassa que ens permetrà
donar servei a més equipaments i millorarem els patis de l’escola Sant Cristòfor. Aquests són, en tot cas, només tres exemples de les nombroses inversions
previstes, però exposen clarament l’abast de la mesura.
En aquest cas, crec que és important que destaquem, a més del que farem,
com hem aconseguit fer-ho. Per a una població de les nostres característiques
aprovar un paquet d’inversions proper al milió d’euros és tot un repte. En tot cas,
a Begues ha estat possible gràcies al sanejament dels nostres comptes públics i a l’estalvi que hem pogut assolir. Dit d’una altra manera: podem gastar
diners en allò que necessitem perquè hem fet un esforç comptable i de gestió
per a poder-los-hi dedicar.
D’altra banda, coincideix en el temps l’atorgament de 845.000 € d’una línia
d’ajuts de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a actuacions paisatgístiques,
diners amb els quals es finançaran tres projectes municipals de la importància,
per exemple, del futur parc de la Parellada. En aquest cas hem aconseguit el
suport econòmic d’una altra administració per tal de poder fer front a les
despeses previstes sense haver de carregar per sobre de les seves possibilitats
els nostres pressupostos.
D’alguna manera, així podríem definir la nostra política d’inversions: d’una
banda, mantenim la màxima cura amb els recursos propis per tal de posarlos allà on són més necessaris i, de l’altra, busquem totes aquelles ajudes extraordinàries que ens permetin créixer, fins i tot, més enllà de les nostres pròpies
possibilitats. n
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Les alcaldesses del
Baix Llobregat donaran
un impuls a les
polítiques de gènere
Aquest passat 30 de juny un total de 9 alcaldesses de
la comarca, entre les quals es trobava l’alcaldessa de
Begues, Mercè Esteve, es reunien en una sessió de treball celebrada a Sant Vicenç dels Horts. Les batllesses es
comprometien a establir en una propera reunió un decàleg comú destinat a impulsar les polítiques de gènere
als seus respectius municipis. Els diversos ajuntaments
participants es comprometen a executar les mesures
del decàleg en els propers dos anys. n

Begues se suma a la
celebració del Dia
d’Alliberament LGTBI
Aquest passat 28 de juny tenia lloc la celebració del Dia
de l’Orgull Lesbià, Gai, Trans-, Bi- i Intersexual. El nostre
municipi se sumava a la data amb la lectura del manifest commemoratiu elaborat per la Diputació de Barcelona a càrrec de l’alcaldessa de Begues, Mercè Esteve.
El text recordava els 40 anys transcorreguts des de la
primera manifestació LGTBI i destacava la voluntat del
nostre consistori de continuar donant suport a les activitats reivindicatives del col·lectiu. n

Garantit el servei de la llar d’infants
municipal
L’Ajuntament ha doblat al llarg dels darrers 10 anys l’aportació que realitza
per a mantenir aquest servei
Al llarg dels darrers anys, la crisi econòmica ha motivat que els ajuts econòmics a les llars d’infants municipals
s’hagin vist reduïts, i això ha provocat
que l’Ajuntament de Begues hagi hagut d’incrementar progressivament la
seva aportació al servei. Així, si l’any
2007 l’aportació municipal cobria el
25 % de la despesa de l’escola bressol,
aquest 2017 el consistori en farà front
a un 56 %. Per la seva banda les taxes
que han de pagar les famílies s’han
mantingut estables al voltant del 40 %
al llarg d’aquests anys. D’aquesta manera si l’any 2007 les persones usuàries
finançaven el 41 % del servei, al 2017
és el 44 %.
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Des de l’Ajuntament, en tot cas, existeix el compromís de continuar negociant amb la Diputació de Barcelona
per comptar amb el suport d’aquest

ens. La Diputació ja va realitzar aportacions els anys 2013, 2014 i 2015 per
tal de reduir l’impacte de la pèrdua
d’altres subvencions. n

La Comissió Territorial d’Urbanisme,
a favor del desviament defensat
per l’Ajuntament
L’ens de la Generalitat responsable d’urbanisme en l’àmbit metropolità se
suma a la proposta de desviament pel vessant nord
La proposta defensada des de
l’Ajuntament de Begues com a més
adequada per a fer desaparèixer les
línies d’alta tensió de la trama urbana del municipi continua sumant
adhesions. En aquest cas ha estat la
Comissió Territorial d’Urbanisme de
l’àmbit metropolità de Barcelona la
que, un cop estudiat l’informe elaborat per Red Eléctrica Española en què
s’estudien totes les possibilitats, coincidia que la millor proposta és la del
desviament de les línies pel vessant
nord. El projecte estudia i exposa també les opcions de soterrament total,
soterrament parcial, desviament pel
sud i desviament pel nord, i contempla la inclusió d’elements dissuasius
per a evitar l’impacte d’aus contra les
línies.

L’informe presentat
recollia totes les
opcions existents per a
fer desaparèixer l’alta
tensió de la trama
urbana

Fins al passat mes de maig s’havien
presentat al Departament de Territori
i Sostenibilitat diverses al·legacions,
les quals es tindran en compte en el
futur tràmit d’informació pública del
document. n

S’amplia la instal·lació de
LED a l’enllumenat públic
Al llarg dels darrers mesos s’ha actuat sobre més de 300
punts de llum de diferents zones
Continua l’aposta de l’Ajuntament de
Begues per promoure l’ús de tecnologia LED a l’enllumenat públic. Al llarg
dels darrers mesos s’ha procedit a la

Les darreres actuacions
han de suposar un
estalvi de més de
17.000 € en la despesa
energètica

implantació de noves llumeneres a
l’avinguda de la Costeta i al seu entorn,
a Cal Vidu, al carrer Pinyons i adjacents,
al carrer València i al seu entorn (la
Costeta), al carrer València i a les zones
pròximes (tram Mas Pasqual) i en un
tram del carrer Camp de Prats.
En total s’ha actuat sobre 307 punts
de llum, i això suposarà un estalvi
anual de 82.878 kw/h, equivalent a
17.238 €. n
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L’Ajuntament de Begues aprova
un paquet d’actuacions finançat
gràcies a l’estalvi de 920.000 €
En total són més d’una quarantena les actuacions previstes, entre les quals
destaquen aquelles destinades a la millora dels serveis i equipaments
cas, l’únic equipament esportiu que
serà objecte de millores, ja que també
s’han pressupostat actuacions en altres espais esportius del municipi com
la piscina municipal.
Els equipaments seran, d’aquesta
manera, una part significativa del paquet d’inversions aprovat. Així, també
cal destacar la inversió de 21.000 €
per a realitzar millores a l’escola Sant
Cristòfor, que se sumaran als 9.000 €
que ja estaven previstos en els pressupostos municipals i que permetran
afrontar diversos treballs acordats
amb l’AMPA del centre com la millora
dels patis i el condicionament del poliesportiu exterior.

La via pública

Els equipaments
municipals seran
objecte al llarg d’aquest
2017 de diferents
actuacions de millora
La construcció dels nous vestidors
del camp de futbol municipal, la
instal·lació d’una nova caldera de biomassa o la creació d’un punt de càrrega per a vehicles elèctrics són algunes
de les més de quaranta actuacions previstes en el paquet d’inversions que ha
aprovat recentment l’Ajuntament de
Begues. En total el consistori invertirà
920.000 € que se sumaran a les actuacions que ja estaven previstes en els
pressupostos per a aquest 2017. Això
ha estat possible gràcies al fet que
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les arques públiques compten amb
un romanent de tresoreria superior al
superàvit —un estalvi pressupostari—
per aquest valor.
La major partida, 250.000 €, anirà a
parar a la creació de nous vestidors al
camp de futbol municipal, i a aquests
diners se sumarà la subvenció per valor de 517.000 € atorgada per la Diputació de Barcelona. No serà, en tot

A banda dels edificis municipals,
l’espai públic també es veurà beneficiat per les despeses aprovades. Així,
es consignen 81.000 € a reparacions
i millores de la via pública, 10.000 €
al condicionament de jocs infantils i
5.000 a la reposició de l’arbrat.
Les mesures destinades a tenir cura
del medi ambient també estan previstes en la despesa. En aquest sentit, al
llarg d’aquest 2017 es crearà un punt
de càrrega per a vehicles elèctrics
(24.000 €) i es disposarà d’un altre
vehicle municipal d’aquestes característiques (10.000 €). Aquestes actuacions es veuran completades amb
la instal·lació d’una nova caldera de
biomassa.
Cal destacar també altres actuacions
com la creació del Pla de Protecció del
Patrimoni i Catàleg de Béns (11.680 €),
una eina que estarà dedicada a fixar
per a la seva preservació el més destacat del patrimoni de què disposem a
la població. n

Suport als centres
d’ensenyament
En matèria d’ensenyament cal destacar l’actuació a
l’escola Sant Cristòfor, on es pintarà el paviment i es
millorarà el pati amb paviment tou.

Nous vestidors al camp
de futbol municipal
Al llarg d’aquesta legislatura els equipaments esportius i les actuacions de promoció de la salut són una
de les prioritats municipals. Si recentment es creaven
nous vestidors per a les persones usuàries de la piscina
descoberta i de les instal·lacions de tennis, futbol sala i
frontó, ara és el torn del camp de futbol.

Prioritzant les polítiques
mediambientals
Gràcies a la instal·lació al centre cívic d’una nova caldera
de biomassa, l’ús d’aquesta energia renovable s’estendrà
a altres equipaments
municipals. De la
mateixa manera, es
finançarà el desplegament de mesures
d’estalvi energètic en
l’enllumenat públic
i es duran a terme
actuacions per a promoure l’ús de vehicles
elèctrics.

El Centre Cívic continua creixent
Al llarg dels darrers anys, el Centre Cívic El Roure s’ha
consolidat com un dels principals referents amb què
compta la nostra població pel que fa a les activitats
culturals. A més d’incorporar una nova caldera de biomassa, aquest equipament també serà objecte de diferents millores per valor de 45.600 € per a potenciar-ne
els serveis.

Modernitzant l’Administració

Una inversió per l’ocupació

Les noves tecnologies i
la seva aplicació des de
l’Administració formen part
també de la inversió prevista. Així, trobem partides
dedicades a la implantació
d’un sistema de telegestió
de les calderes, a la creació de noves aplicacions
municipals per a Android i
IOS o al manteniment dels
aplicatius informàtics de la
piscina.

Una de les vies de què disposa l’Ajuntament de Begues
per a lluitar contra l’atur són els plans d’ocupació. La inversió aprovada inclou un total de 40.000 € per a convocar plans d’ocupació municipals que permetran generar
llocs de treball i, a més,
reforçar diferents serveis municipals. Aquests
plans complementaran
els que ja han estat concedits enguany des de la
Diputació de Barcelona i
l’Àrea Metropolitana de
Barcelona.
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La gent gran dona la
benvinguda a l’estiu
El passat 14 de juny tenia lloc la festa d’estiu de la gent
gran de Begues, una activitat destinada a posar el punt
i final a les activitats del curs per a aquest col·lectiu. La
festa va constar d’una primera part durant la qual es
realitzaven tallers de bingo, dòmino o treballs manuals
organitzats per les persones que formen part de la comissió. Seguidament s’oferia un berenar acompanyat
d’un petit espectacle. La festa es va tancar amb el sorteig d’un lot de Sant Joan, una ballada de sardanes i
coca per a tothom. n

Recta final a la segona
fase dels treballs a
l’ermita de Santa Eulàlia
Aquest mes de juliol està previst que quedin enllestides les obres dutes a terme a l’ermita de Santa Eulàlia
i que han permès, entre altres qüestions, la restauració
del cor —que es trobava malmès en la seva estructura— i arranjar l’esplanada exterior. L’actuació s’ha de
completar amb la instal·lació elèctrica de LED alimentada per plaques fotovoltaiques. Amb anterioritat ja se
n’havia refet la coberta de la nau i la sagristia. n

Nova tanca a la zona de
jocs de la plaça Lina Font
A mitjan mes de juliol està previst que s’iniciïn els treballs de substitució de l’actual tanca perimetral de la
zona de joc infantil que hi ha a la plaça Lina Font. Durant aquests treballs ni la plaça ni l’espai de joc romandran tancats. Es preveu que l’actuació destinada a millorar la zona de joc estigui enllestida un cop passada
la Festa Major del municipi. n

El passatge de vianants
del carrer Major ja és
de titularitat pública
Aquest passat mes de maig se signava l’escriptura que fa
definitivament del passatge de vianants del carrer Major un espai de titularitat pública a canvi d’una parcel·la
a Can Sadurní. D’aquesta manera queda resolta definitivament la negociació mantinguda amb qui fins ara
tenia la propietat d’aquest passatge creat a través de la
planta baixa de l’edifici del número 42 del carrer Major
amb l’objectiu de millorar la mobilitat a la zona. n

8

El butlletí de Begues #142 JULIOL 2017

Entrevista a

Mercè Esteve

Alcaldessa de Begues

«En aquests dos
anys hem tornat
a incrementar
la qualitat de vida
a Begues»
Un cop superat l’equador de la legislatura,
l’alcaldessa, Mercè Esteve, reflexiona
sobre l’actual mandat. Amb ella repassem
allò més destacat que ha deixat de
si l’acció municipal i el seu futur més
immediat.

Aquesta és la seva segona legislatura com a alcaldessa. En què es diferencia de la primera?
L’esperit continua sent el mateix: continuem donant resposta a algunes de
les mancances en matèria de serveis
respecte d’altres municipis del nostre
entorn. Potser la principal diferència
és que hem pogut donar continuïtat
a propostes que venien de l’anterior
legislatura i que una part del camí ja
estava recorregut. Això ens ha permès
començar amb empenta i donar continuïtat a projectes de l’anterior mandat com, per exemple, la consolidació
de serveis al centre cívic.
Esmenta els serveis i aquesta és
una qüestió a la qual es refereix
habitualment.
Sí, perquè teníem la sensació que en
aquest àmbit estava massa estesa la
idea que a Begues no podíem tenir
uns serveis com els d’altres municipis propers. Som petits i no comptem
Continua en la pàgina següent
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Ve de la pàgina anterior

amb les facilitats de connexió d’altres
poblacions de l’àrea metropolitana,
però sempre hem pensat que això no
pot ser una excusa.
Quins són els principals objectius
en matèria de serveis, doncs?
Actualment estem fent una important
aposta per la salut i l’activitat física. Ja
hem assolit fites importants, com recuperar la gestió directa de la piscina
municipal per millorar-ne els serveis;
l’establiment amb la Diputació de
Barcelona d’un pla de millora de les
instal·lacions esportives; la creació de
vestidors a la piscina descoberta, que
es completaran properament amb els
nous vestidors al camp de futbol, o la
instal·lació d’un circuit esportiu urbà. I
no voldria deixar d’esmentar el treball
que realitzem pel desplaçament fora
del nucli urbà de les línies d’alta tensió
de l’avinguda Mediterrània. Treballem
per ser un municipi saludable.
Què és exactament per a vostè un
municipi saludable?
És un municipi que desenvolupa actuacions en la seva trama urbana per
a potenciar el passeig i la bicicleta,
com ho fa el Camí Ral, i que anima els
seus veïns i veïnes a adquirir hàbits
saludables. En tenim un exemple en
l’ús cada cop major que fan de la bicicleta els estudiants de l’Institut. Tant
les instal·lacions esportives com el
disseny del mateix poble ens han de
convidar a l’activitat física, i aquest és
el model que treballem per implantar.
Esmentava també el desviament
de l’alta tensió. Què ens pot dir
d’aquest procés?
Puc dir que podem ser optimistes,
perquè ja hem recorregut una part
important del camí per a fer-ho possible, i ho hem fet, a més, comptant
amb un important suport ciutadà i
de bona part dels grups municipals.
Mai no havíem arribat tan lluny com a
municipi. En tot cas, com sempre que
tractem sobre projectes per als quals
depenem d’altres administracions,
hem d’actuar amb prudència, ja que
encara ens queda un llarg camí.
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«Tant les
instal·lacions
esportives com el
disseny del mateix
poble ens han de
convidar a l’activitat
física»

«Continuem donant
resposta a algunes
de les mancances en
matèria de serveis
respecte d’altres
municipis del nostre
entorn»

La restauració de la part de
l’abocador del Garraf al nostre terme municipal seria una situació
comparable?
És una qüestió que només fins a cert
punt s’assembla a la situació de l’alta
tensió. La restauració depèn de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona com a
màxima responsable, i aquesta ha de
buscar la complicitat d’altres administracions. Aquesta situació ens obliga,
com a ajuntament, a fer un esforç de
negociació, diàleg... feina de despatx.
En tot cas, estic convençuda que, de
la mateixa manera que vam acabar
aconseguint la restauració de la pedrera Montau II, també hem de poder
fer realitat que es tanqui aquesta cicatriu del nostre paisatge. Tot és qüestió
de voluntat i treball, com hem demostrat amb el projecte de millora de la
carretera a Gavà, amb l’ampliació del
servei de bus o amb l’arribada de la
fibra òptica.
Fent un cop d’ull als projectes que
ha destacat, com resumiria aquesta
primera meitat del mandat?
Diria que hem tornat a incrementar
la qualitat de vida de la qual gaudim
al municipi, des de qüestions del dia
a dia —com l’accés a la fibra òptica—
a actuacions per a viure més i millor,
com les esmentades al voltant de la
salut i l’activitat física o els serveis que
s’han afegit i reforçat al centre cívic.
Què podem esperar per al futur
més proper?
M’agradaria destacar especialment
dos projectes: d’una banda, la creació del parc de la Parellada. Amb
aquest parc disposarem d’un espai
per al lleure saludable i, en especial,
per als infants, que són els que l’han
impulsat a través del Consell Municipal d’Infants. I de l’altra, també estem
posant en marxa el projecte per a disposar al poble d’un espai d’atenció a
la gent gran, el que també podríem
anomenar un centre de dia. Són dues
propostes que estan molt avançades,
que comencen a ser realitat i que
estan molt en la línia del treball que
duem a terme. n

L’AMB atorga subvencions
a Begues per 845.000 €
Els diners aniran al parc de la Parellada i a dos projectes urbanístics més
que es duran a terme properament
El nostre municipi ha aconseguit la
concessió de tres subvencions de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona
(AMB) que permetran el desenvolupament de tres projectes urbanístics relacionats amb l’adequació dels paisatges urbans i naturals. Així, el municipi
es beneficiarà d’un total de 845.000 €
en ajuts, una part destacada dels quals
(548.000 €) es dedicarà a la creació
d’un parc metropolità a la Parellada.
Aquest espai aprofitarà l’entorn natural per a la creació de jocs infantils i
altres serveis per al lleure a l’aire lliure.
D’altra banda, 205.000 € es dedicaran a crear a l’entorn de la variant les

infraestructures necessàries per a potenciar la presència de vianants i ciclistes amb actuacions com la creació
d’un camí de vianants. I, finalment, es

Trobada amb el
conseller de Territori
i Sostenibilitat
En el marc dels contactes
que manté l’Ajuntament
de Begues amb les diferents administracions per
tractar sobre el terme municipal i infraestructures,
l’alcaldessa, Mercè Esteve,
es reunia el passat 29 de
juny amb el conseller de
Territori i Sostenibilitat.
Entre les qüestions tractades en destacaven algunes com la voluntat municipal de desplaçar les línies
d’alta tensió o la situació de l’aeroport i els plans del
Govern català per a reduir-ne l’impacte en els municipis de l’entorn. A més també es posaven sobre la taula
la situació del transport públic al municipi i la voluntat
que es restauri la part de l’abocador del Garraf situada
al nostre terme municipal. n

destinaran 91.000 € a cobrir la part de
la riera de Can Figueres per urbanitzar
el tram que connecta el carrer Saragossa amb el Camí Ral. n

Bona participació a
l’Aplec de Bruguers
Coincidint amb la celebració de la Segona Pasqua, el
passat 4 de juny els municipis de Castelldefels o Begues
celebraven l’Aplec de Bruguers. Més de 140 persones
de les entitats del nostre municipi van prendre part en
l’esdeveniment que té lloc a l’ermita de Bruguers i que
consistia en una missa, un concert de cant coral amb
la participació de la Coral Montau, balls tradicionals i
una botifarrada. La ballada de sardanes que hi posava
el punt i final es va veure interrompuda per la pluja. La
jornada està organitzada pels ajuntaments d’ambdós
municipis i totes les activitats compten amb la participació d’entitats de totes dues poblacions. n
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Noves
pràctiques
a través del
Programa
de Garantia
Juvenil
Les persones
interessades a
beneficiar-se’n poden
informar-se’n a través
del Servei d’Ocupació
Local

L’Ajuntament de Begues oferirà properament contractacions en pràctiques
durant períodes de sis mesos a jornada completa a través de la subvenció del Programa de Garantia Juvenil
promogut pel Servei d’Ocupació de
Catalunya. L’objectiu és poder oferir
l’oportunitat de rebre una formació

mentre es treballa. Les persones beneficiàries han de ser menors de 30 anys i
han de trobar-se en situació d’atur.
Per a més informació sobre el programa de pràctiques, les persones interessades poden dirigir-se al Servei
d’Ocupació Local, que es troba ubicat
al centre cívic El Roure. n

madament 2.000 € per a la Fundació
Miquel Valls, referent a Catalunya de
l’Esclerosi Lateral Amiotròfica. El recorregut, de 12 quilòmetres, s’iniciava
a les 17 h al centre cívic El Roure i finalitzava a l’ajuntament, on s’oferia
un refrigeri. Un cop més, l’edifici de la

casa de la vila s’il·luminava de verd per
sumar-se a la celebració del dia mundial d’aquesta malaltia.
L’ELA és una malaltia degenerativa
que afecta les neurones motores del
cervell, el tronc encefàlic i la medul·la
espinal. n

La caminada
per l’ELA
recull prop
de 2.000 €
L’activitat oferia un
recorregut de 12
quilòmetres solidari amb
la lluita contra l’Esclerosi
Lateral Amiotròfica
Més d’un centenar de persones prenia
part el passat 17 de juny en la caminada per l’ELA que organitzaven a la
nostra vila Salta per l’ELA i el consistori i que permetia recaptar aproxi-
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La nit més curta de
l’any també se celebra
a Begues
Diferents activitats van omplir de tradició, llum i
pólvora els carrers del municipi
Begues tornava a gaudir de la revetlla
de Sant Joan amb una vetllada que
s’iniciava amb la rebuda de la tradicional Flama del Canigó, que va ser portada des de Sant Vicenç dels Horts pel
Club Ciclista. A la festa també es van
sumar els clubs de futbol i de rugbi.
L’encesa del peveter es va acompanyar
d’un recital a càrrec de Font de Poemes
i de la lectura del manifest d’Òmnium

La Biblioteca
fa tres anys
L’equipament s’ha
consolidat com un
referent cultural i
educatiu

Cultural. Ja a la nit va ser el torn per
al sopar popular, la dansa de bruixes, el beuratge màgic de les bruixes
i bruixots i l’encesa de fogueres, que
va donar inici a la revetlla amb el ball
que tingué lloc al passeig de l’Església
i la discomòbil. La jornada va comptar
amb el suport d’altres entitats com Els
Encantats, Font de Poemes i els grallers de Torrelles. n

Aquest passat 29 de juny la Biblioteca La Ginesta celebrava el seu tercer
aniversari amb un espectacle de titelles i el sorteig de dos lots de llibres.
L’equipament ha esdevingut un referent cultural per a la nostra vila al llarg
d’aquest temps incrementant any
rere any les activitats programades i
la quantitat de persones assistents.
Recentment celebrava la revetlla de
Sant Jordi amb la participació de 600
persones. n
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Notícies breus

Ple municipal ordinari
7 de juny del 2017

Iniciada la licitació de la
reforma de Cal Purrós
[ Properament està prevista
la reforma de Cal Purrós
i, per tal de desenvolupar
aquesta actuació, ja s’ha
iniciat el procés de licitació
de les obres. La rehabilitació
permetrà disposar de
dos habitatges de dues
habitacions. ]

Tractaments contra
els mosquits
[ El Servei de Mosquits del Consell Comarcal ja ha
iniciat les aplicacions intensives en embornals, que es
perllongaran fins al proper mes de novembre. En total
es realitzaran tres passades amb una periodicitat d’entre
quatre i sis setmanes. No es podran netejar els embornals
després de l’aplicació del larvicida perquè l’efecte
quedaria neutralitzat. ]

El guanyador del
segon Tapatast
[ La tapa realitzada pel Restaurant Arrels, «bombes de
l’Arrels», va ser la guanyadora de la segona edició del
Tapatast, que tenia lloc el passat 11 de juny a la plaça de
l’Ateneu. L’esdeveniment estava organitzat per l’associació
juvenil 6TRES9 i comptava amb música en directe amb
Juan Pastor, Fèlix Rossy, Jordi Pallares i Kris Tena. El servei
de begudes va córrer a càrrec de l’associació Chromo 22. ]

Concurs de petanca
[ Aquest passat 18 de juny l’associació Amics
Franco-Catalans de Begues celebrava la vuitena edició
del seu concurs de petanca a l’escorxador. Hi participaren
tant tripletes ja formades com d’altres creades el mateix
dia per sorteig. ]

EN CONTRA ABSTENCIÓ

ORDRE DEL DIA

A FAVOR

Aprovació de l’esborrany de l’acta de data
29/03/2017 ordinària

PDeCAT,
GdeB-CP, TXB

ERC-AM,
EB-ICV, PP

Ratificació del decret 386, de la resolució de
l’expedient sancionador núm. 201606 per
infraccions amb relació a la tinença de gossos
potencialment perillosos

PDeCAT,
GdeB-CP, TXB,
ERC-AM

EB-ICV, PP

Delegació del Ple a l’Alcaldia de la competència
en la resolució d’expedients sancionadors per
faltes greus i molt greus en matèria d’animals
potencialment perillosos

PDeCAT,
GdeB-CP, TXB

Elecció jutge/ssa de pau substitut/a de Begues

PDeCAT,
GdeB-CP, TXB,
ERC-AM

Modificació de la plantilla, relació de llocs
de treball i determinació dels criteris dels
complements de productivitat

Unanimitat

Aprovació definitiva de la modificació de crèdit
3/2017

PDeCAT,
GdeB-CP, TXB

ERC-AM,
EB-ICV, PP

Aprovació provisional de la modificació de
l’ordenança fiscal núm. 39, reguladora de la taxa
per la prestació del servei de la llar d’infants

PDeCAT,
GdeB-CP, TXB

ERC-AM,
EB-ICV, PP

Aprovació addenda conveni entre l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Begues

Unanimitat

ERC-AM,
EB-ICV, PP

EB-ICV, PP

Moció presentada pels grups municipals d’ERC-AM, PDeCAT,
EB-ICV i GdeB referent a la reinversió del superàvit GdeB-CP, TXB,
a l’Administració local per a la millora dels serveis ERC-AM, EB-ICV
públics i l’execució d’inversions prioritàries
(r. e. 3252)

PP

Moció de la Federació de Municipis de Catalunya i
l’Associació Catalana de Municipis presentada pels
grups municipals de CiU, GdeB, TxB i EB-ICV per
alliberar la reinversió del superàvit dels ens locals
(r. e. 3264)

PDeCAT,
GdeB-CP, TXB,
ERC-AM, EB-ICV

PP

Moció de la Federació de Municipis de Catalunya,
l’Associació Catalana de Municipis i Localret
presentada pels grups municipals de CiU, GdeB,
TxB i EB-ICV de suport al pacte nacional per a una
societat digital a Catalunya (r. e. 3265)

Unanimitat

Moció presentada pels grups municipals de
CiU, GdeB, TxB i EB-ICV d’aprovació del protocol
d’adhesió a la Xarxa de Memòria Democràtica del
Baix Llobregat (r. e. 3265)

PDeCAT,
GdeB-CP, TXB,
ERC-AM, EB-ICV

Moció del Consell Comarcal del Baix Llobregat,
presentada pels grups municipals de CiU, GdeB,
TxB i EB-ICV, de suport a les resolucions del Consell
Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat
(r. e. 3267)

Unanimitat

Moció dels grups municipals d’Entesa Begues – ICV Unanimitat
i GdeB de suport a la tasca dels municipis per a la
millora en la prevenció i en la gestió dels residus
municipals (r. e. 3297)
Moció del grup municipal d’Entesa Begues – ICV
i GdeB pel rebuig i combat dels comportaments
corruptes a les administracions públiques i la vida
política (r. e. 3298)

Unanimitat

Moció dels grups municipals d’Entesa Begues – ICV PDeCAT,
PP
i GdeB en defensa de l’autonomia local davant els GdeB-CP, TXB,
pressupostos generals de l’Estat del 2017
ERC-AM, EB-ICV
(r. e. 3299)
Moció dels grups Entesa Begues – ICV i GdeB a
l’Ajuntament de Begues amb motiu del 17 de
maig, Dia Internacional contra l’Homofòbia, la
Lesbofòbia, la Bifòbia i la Transfòbia (r. e. 3300)

Unanimitat

Moció dels grups municipals d’Entesa Begues – ICV PDeCAT,
PP
i GdeB contra la cosificació de les dones al circuit de GdeB-CP, TXB,
ERC-AM, EB-ICV
Barcelona-Catalunya (r. e. 3301)
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ag
Begues

JULIOL 2017

12

lllllllllllll

DIMECRES

JULIOL

Taller de
decoració de
samarretes
A les 18 h a la
biblioteca La Ginesta
lllllllllllll

15

Teatre:
Con-trolas
Mostra del taller de
pares i mares del
pla de prevenció
d’addiccions
A les 19 h a
l’escorxador

DISSABTE

JULIOL

Jornada de tir
al plat
A partir de les 10 h al
camp de la Bena
Organitzat per la
Societat de Caçadors
Juliol Musical
de la Coral
Montau
Cor convidat: Duba
Groove
A les 22 h a
l’escorxador

17

DILLUNS

JULIOL

Oficina Mòbil
d’Atenció al
Consumidor
De 10.30 a 13 h al
passeig de l’Església
Fira
d’atraccions
Fins al 26 de juliol
a les instal·lacions
esportives
lllllllllllll

19

DIMECRES

JULIOL

Taller de
construcció
d’un vaixell
A les 18 h a la
biblioteca La Ginesta
lllllllllllll

21

DIVENDRES

JULIOL

Hora del Conte:
Bibliòfilus,
l’amor a la
lectura
A les 18 h a l’exterior
de la biblioteca La
Ginesta
Liceu a la
fresca amb
coca i cava:
Il trovatore
A les 22 h a
l’aparcament de
l’antic Goula
Concert del
grup Soultans
A les 00.30 h a la
plaça de l’Ateneu

DIUMENGE

JULIOL

18a Caminada
Popular

22

20

DIJOUS

JULIOL

Sortida a les 18 h
de les instal·lacions
esportives

6a edició
Penyes de
Festa Major
Fins al dia 23 a la
zona de penyes
Dijous, a les 21 h,
sopar jove i concerts
lllllllllllll

Sardanes amb
la Cobla Ciutat
de Cornellà
A les 18.30 h al
passeig de l’Església

lllllllllllll

23

DIUMENGE

JULIOL

Esmorzar,
cercavila
popular i
trobada
castellera

Pregó de Festa
Major a càrrec
de Toni Albà

A partir de les 9 h es
va buscar al gegant
Martí, a les 10 h
esmorzar i a partir
de les 11 h cercavila i
actuació castellera

DISSABTE

JULIOL

Portes obertes
del CF Begues
A partir de les 10 h a
la zona esportiva
Tobogan
aquàtic

A les 21.45 h
a la plaça de
l’Ajuntament
Correfoc de
la Cuca Fera,
diables i
timbalers

FESTA
MAJOR DE
BEGUES
Tots els detalls de
la programació, al
díptic de Festa Major
o a begues.cat

Trivial de
Begues
A les 18.30 h al Petit
Casal

Discomòbil
i Festa de la
Llum
A la 1 h a la zona
esportiva

lllllllllllll

lllllllllllll

16

Pintada amb
grafits
A les 18 h al pas
subterrani de Mas
Ferrer
A càrrec del Consell
d’Infants del PEB

Partit de futbol
de veterans
A les 19 h al camp
municipal de futbol
Festival Holi

D’11 a 14 h al carrer
de Jaume Petit
Passejades
amb cavalls i
ponis
D’11 a 14 h a les
instal·lacions
esportives
Jocs de bitlles
catalanes
A les 12 h a la plaça
de Camilo Riu

A les 22 h pels
carrers del poble
Ball amb
l’orquestra
Sabor Sabor
A les 23.30 h a la
plaça de l’Ateneu

A les 19 h a la zona
de penyes
Teatre:
Audiència
i-real, amb Toni
Albà
A les 22 h al teatre El
Goula
lllllllllllll

24

DILLUNS

JULIOL

Inflables
infantils
D’11 a 14 h i de 17
a 20 h al carrer del
Doctor Molins
Animació
infantil amb
Jordi Tonietti
A les 18 h al passeig
de l’Església
Cinema a la
fresca i bany
nocturn: El
círculo
A les 22 h a la piscina
municipal
Preu: 2 €
lllllllllllll

25

Festa de les
Aigües
De 18 a 20.30 h a la
plaça de l’Ateneu
Havaneres i
focs d’artifici
A les 22 h a
l’esplanada de la
piscina
lllllllllllll

26

DIMARTS

lllllllllllll

6

DIUMENGE

AGOST

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

AGOST 2017

Taller de
disseny
d’aquaris
A les 18 h a la
biblioteca La Ginesta
lllllllllllll

DISSABTE

Festa medieval

4

DIVENDRES

AGOST

Xerrada del
cicle «Els
divendres…
història»
A les 19.30 h al Petit
Casal
Organitzat pel CIPAG
lllllllllllll

5

Missa i
benedicció de
cotxes
A les 12 h a l’església
de Sant Cristòfol
Arrossada
popular
A les 14 h al carrer
de Jaume Petit

Concert
inaugural del
Begues Jazz
Camp
A les 22 h a la
terrassa del centre
cívic El Roure
Organitzat per
Begues en Viu

DIMECRES

JULIOL

JULIOL

DIUMENGE

JULIOL

lllllllllllll

JULIOL

29

30

A les 22 h al teatre El
Goula
Organitzat per
Begues en Viu

DISSABTE

AGOST

Concert de
cloenda del
Begues Jazz
Camp
A partir de les 10 h al
raval de Sant Martí
Organitzada per
6tres9

DEL 18
D’AGOST
AL 3 DE
SETEMBRE

EXPOSICIONS
A PARTIR DE
L’1 DE JULIOL
«En el bosc»,
gravats de
Patricio Vélez
A l’espai expositiu
Lina Font del Centre
Cívic El Roure
lllllllllllll

DEL 3 AL 20 DE
JULIOL
Exposició
sobre Prudenci
i Aurora
Bertrana

Olimpíades
d’estiu
Al Club de Begues

SETEMBRE 2017

3

Al vestíbul del centre
cívic El Roure
lllllllllllll

DIUMENGE
SETEMBRE

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

FINS EL 31 DE
JULIOL
Fotografies de
Lesley Yendell
i escultures
de Consuelo
Bautistes
Al Centre
Experimental de les
Arts de Vallgrassa
lllllllllllll

lllllllllllll

La piscina a
l’aire lliure
obre les portes
Per 70 € les persones
adultes empadronades al
municipi hi tenen accés
tot l’estiu

16
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Ja ha començat la temporada de bany
a la piscina municipal a l’aire lliure. Es
poden adquirir abonaments per a tot
l’estiu al preu de 70 € per a persones
adultes, 51 € per a infants i joves i 49 €
per a les persones de més de 65 anys.
Les/Els menors de 5 anys, fills o filles
d’abonats/des, no pagaran entrada.
L’horari d’accés a la piscina descoberta és de 10.30 a 20 h tots els dies de la
setmana. n

El butlletí

Seguim amb l’impuls a
la llengua anglesa!
Escola Sant Cristòfor, alumnes de 3r
de primària. A l’Escola Sant Cristòfor
ja portem un temps posant en marxa
el nostre projecte AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües
Estrangeres) a les matèries de medi
social i natural i d’expressió artística.
L’alumnat de tercer de primària
hem estat treballant la unitat «The 3
R’s: reduce, reuse and recycle». Per
entendre bé la part de «reuse» vam
estar rumiant què podríem fer nosaltres per fer ús de les deixalles que generem cada dia. Cadascú de nosaltres,
de manera individual o en petit grup,
vam haver de pensar, dissenyar i dur
a terme la nostra idea de com donar
una segona oportunitat a materials
que normalment llencem o portem a
reciclar amb la consigna de reutilitzar
el màxim. Vam obtenir grans resultats: maquetes, naus espacials, caixes,

nines fetes amb molt d’amor, figures
de Lego gegants, una «ecocity» sostenible, aeroports amb avions que fan
servir combustibles ecològics... Un cop
pensat tot i posat en marxa, vam haver
de fer una presentació en anglès expli-

cant què havíem fet, quins materials
havíem reciclat i quina utilitat tenia
cada projecte. Al principi semblava difícil, però ens hi vam anar engrescant
tant que fins i tot la nostra mestra es va
quedar sorpresa! n

Nova campanya contra l’abús de
l’alcohol entre els i les joves
El grup d’agents de salut ha estat protagonista del desenvolupament
de la nova campanya
Des de la passada celebració de Sant
Joan fins a la Festa Major, l’Ajuntament
de Begues impulsa una nova edició de
la campanya «Veure abans de beure»,
destinada a evitar el consum abusiu d’alcohol entre joves. En aquesta
ocasió s’han realitzat quatre càpsules
audiovisuals que es distribueixen mitjançant les xarxes socials i que exposen els perills que es poden derivar
de l’alcohol. La iniciativa ha comptat
amb la participació de l’actual grup
d’agents de salut, que s’ha implicat en
la planificació dels missatges a transmetre i fins i tot en la realització de les
càpsules. Per fer-ho han comptat amb
el suport de professionals. n
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Fina Redondo Solís

Ramon Guasch i Viñas

Jaume Olivella i Riba

ppbegues@ppbegues.es
www.ppbegues.es

begues@iniciativa.cat
www.iniciativa.cat/begues
facebook.com/iniciativabegues

begues@esquerra.org
www.esquerra.cat/begues
esquerrabegues
@esquerra_begues

Fiesta Mayor de tod@s y no
sólo de l@s independentistas

Tant a dir en tan poc espai!

Necessitem més espais per a
la pràctica esportiva!

Este año el pregonero de la Fiesta Mayor
es el actor Toni Albà. Este integrante de
la ANC no ha perdido ocasión de mostrar su desprecio por las personas que no
piensan como él. Albà, al que pagaremos
entre tod@s, insulta a más del 50 % de la
ciudadanía de Begues que en las últimas
elecciones autonómicas votó por partidos
no independentistas.
En mi opinión, ESTE SEÑOR ESTÁ INCAPACITADO PARA DAR EL PREGÓN DE
NUESTRA FIESTA, una fiesta que lo que
debería pretender es la participación de
toda la ciudadanía de Begues y no sólo
la de la parte afecta al independentismo.
Este señor es conocido por insultar, sin
ningún tipo de pudor ni recato, a las personas que no se sienten independentistas y que por lo tanto no comulgan con
sus ideas rayanas en el racismo fanático
(para muestra ver YouTube).
Ya llevamos unos años en que nuestra
Fiesta Mayor, que debería ser inclusiva
y de tod@s, está presidida por cientos
de banderas esteladas en las farolas de
nuestras calles. Esta es una buena muestra de lo que el equipo de gobierno local
piensa de tod@s aquell@s que no están
en la deriva independentista: para ell@s
no contamos. En su carrera hacia ninguna
parte, este año dan un pasito más en la
campaña política más miserable que se ha
hecho nunca. Con nuestro dinero alimentan a estómagos agradecidos que no discrepan de su enfrentamiento abierto con
las leyes y con la democracia.
He pedido a la alcaldesa que se cambie
al pregonero porque la Fiesta es de tod@s
y para tod@s y el éxito de la misma está
en que la política se tiene que quedar al
margen. Integrantes del equipo de gobierno, queremos una Fiesta alejada
de la política, sin símbolos ni mensajes
separatistas que lo único que pueden
provocar es más crispación. Les pido
decencia con la labor que desempeñan y
respeto para los que opinan diferente. n

Us volem parlar de dos temes.
L’equip de govern ha aprovat un increment del 4 % de la taxa de la LLAR
D’INFANTS per al curs vinent. Novament
es tracta d’una pujada molt per sobre de
l’IPC —l’any passat es va encarir un 6 %—,
amb la qual no estem d’acord. Les famílies
paguen avui un 50 % més que al 2007,
però els sous no han pujat en aquesta proporció. Sembla que la llar d’infants es va
convertint poc a poc en un servei privat:
no tothom hi pot accedir. De debò que
l’Ajuntament, que gasta 10.890 €/any llogant bicicletes indoors a la Piscina Municipal, no pot assumir un 2 % de la taxa
de la llar d’infants, repercutint a les famílies l’altre 2 %? Ens sap greu.
També fa anys que demanem tarifes
socials. En aquesta societat tan desigual
és imprescindible que els serveis públics
actuïn com a factors d’equitat en comptes
de generar desigualtat. A les llars d’infants
de Barcelona s’han definit 10 preus segons
la renda. Begues està entre el 8 i 9, quasi la
més cara.
Durant la SETMANA DEL MEDI AMBIENT ens hauria agradat que, a més de
repartir kits de recollida de caques de gos
i donar consells, s’hagués iniciat el projecte de recollida selectiva porta a porta
que fa temps que proposem. Més de 100
municipis catalans ho fan, alguns des del
2000. Els avantatges són molts: redueix
contaminació i residus, augmenta la recollida selectiva, millora el reciclatge, un
municipi més net, sense contenidors als
carrers (evita el cost i la neteja, desbordaments, males olors), més espai públic, més
ingressos municipals per a generar nous
llocs de treball o reduir la taxa, conscienciació... Molts estem preparats i motivats
per a fer-ho. Equip de govern, som-hi!!
Us vam dir que fins i tot hi ha subvencions
per a engegar-ho.
Bona Festa Major i bon estiu!!! Segur
que ens veurem al carrer i ho podrem dir
de paraula. n

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
ja ha contractat la redacció del projecte
d’uns futurs nous vestidors, nou bar i nova
sala polivalent al camp de futbol, valorat
en més de 60.000 €; l’obra costarà més de
700.000 €. També contempla l’enderroc de
l’actual bar i sala annexa i de les dependències i els vestidors més antics del camp
de futbol.
Un cop valorat l’estudi previ, és urgent
que l’equip de govern aturi aquest projecte i convidi la ciutadania a repensarlo a través d’un procés de participació
ciutadana. Cal redefinir els objectius de
millora a la zona esportiva.
Segons el Mapa d’Instal·lacions Esportives (MIE) de Begues, el nombre d’espais
esportius (camp de futbol i pistes del poliesportiu) està correctament dimensionat
amb el nombre existent de vestidors. És a
dir, les necessitats bàsiques estan ben cobertes. Cal fer les inversions amb seny
i perspectiva de futur, no per lluïment
polític.
Entenem que calen nous espais de
gestió i de magatzem per als clubs; però
també creiem prioritari fer més terrenys
de joc, que són els espais essencials de
l’activitat de les entitats esportives. Per
això proposem un canvi d’assignació i
un de projecte per optimitzar al màxim
els més de 500.000 € que la Diputació de
Barcelona hi dedicarà.
ERC apostem per crear tres pistes multiesportives cobertes de lliure accés on
ara hi ha el camp de sauló, darrere les
pistes de tennis, o fins i tot un nou camp
de gespa artificial. Així guanyaríem espais per a la pràctica del futbol sala, bàsquet, patinatge, vòlei i/o futbol i rugbi,
etc. I s’aprofitaria per a donar millor ús
als nous vestidors de la Piscina d’Estiu
durant els mesos de setembre a juliol.
Si s’optés per un nou espai polivalent es
podria aprofitar per a celebrar-hi tot tipus
d’actes: fires, trobades i festes.
Molt bona Festa Major! ;-) n
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Vacances amb seguretat a
les llars

Entre les persones, el
respecte a l’altre és la pau

L’1 d’octubre votarem!

Ara que arriben les vacances d’estiu i molta gent marxa dels seus domicilis, us recomanem algunes mesures d’autoprotecció
per a evitar robatoris en els habitatges.
• Deseu els objectes valuosos en llocs
segurs.
• Comproveu que portes i finestres quedin ben tancades i connecteu l’alarma.
• Aviseu persones de confiança de la
vostra absència.
• Demaneu a algú que us reculli la correspondència i faci un cop d’ull de tant en
tant a l’habitatge.
• Sigueu discrets a l’hora de comentar
l’absència, eviteu donar-ne detalls a les
xarxes socials o comentar-ho amb gent
desconeguda.
• No tanqueu del tot les persianes o porticons ni deixeu senyals visibles que facin
pensar que sou fora de casa.
• No deixeu en el contestador automàtic
cap missatge en què es dedueixi que sou
fora. Podeu activar el desviament de trucades per a poder respondre sempre.
• És convenient que tingueu un inventari d’objectes amb el número de sèrie, la
marca i el model: facilita la identificació
dels objectes en cas de robatori.
• Si viviu en cases aïllades instal·leu-hi
temporitzadors automàtics d’encesa dels
llums interiors o exteriors del domicili.
• No deixeu les claus posades al pany
exterior, ni sota l’estora de l’entrada, ni a la
bústia, ni en cap altre amagatall extern al
domicili.

El darrer dimecres 28 de juny, a la plaça de
l’Ajuntament, es va fer la lectura del manifest del Dia de l’Orgull Lesbià, Gai, Transsexual, Bisexual i Intersexual. Algú pensarà: «Quantes etiquetes!». Precisament
n’hi ha moltes perquè el món és divers. I
el que persegueix la lectura d’aquest text,
com d’altres en pro de la no-discriminació
de la dona, és respecte.
Respecte vers l’altra persona, les seves
decisions i els seus gustos sexuals totalment legítims. Respecte per no abusar
de cap cos amb violència evident, com el
maltractament o la violència de gènere, o
més encoberta, com la prostitució i/o els
ventres de lloguer.
Per sort, al nostre municipi, s’han presentat diverses mocions al voltant d’aquests
temes aprovades per majoria absoluta,
o quasi absoluta, i anem avançant vers
la sensibilització i el reconeixement de
drets. Malauradament, totes les persones
que hem lluitat per aquests drets sabem
del retrocés que s’està produint en algun
sector jove. Està a les xarxes: escoltem
els disbarats d’algunes de les lletres del
reggeton; hi ha notícies de les escoles
alemanyes on alguns alumnes estan a
favor de castigar amb violència comportaments sexuals de les dones com mirar
un noi, i, per descomptat, els mateixos no
accepten cap tipus de diversitat sexual.
Molts cops tenim la sensació de fer un
pas endavant i tres enrere, però el més important és no desanimar-nos sinó veure
on hem comès les errades per corregir-les.
Gent de Begues aposta clarament pel
respecte a tots els éssers humans.
Gaudiu de la Festa Major, una bona festa per a mostrar el respecte vers la resta de
persones. n

La Policia Local i els Mossos d’Esquadra
són al vostre servei les 24 hores del dia tot
l’any: 936 391 090 PL BEGUES – EMERGÈNCIES 112.
Bon estiu i bona Festa Major 2017. n

Ajuntament de Begues

@PDeCatBegues

Que ningú ho dubti: l’1 d’octubre se celebrarà el referèndum per la independència de Catalunya. El compromís de
la majoria parlamentària, del Govern de la
Generalitat i del PDeCAT és ferm i inqüestionable. Els mesos que queden fins a la
cita amb les urnes seran complexos i no
exempts de traves. Ho demostren a diari el
Govern central i els partits contraris al dret
a decidir. Però el nostre compromís amb el
poble català i la democràcia és inalterable.
I quan dic el nostre em refereixo també al del PDeCAT Begues. Quan el Ple de
l’Ajuntament de Begues, al setembre del
2011, va decidir l’adhesió a l’Associació de
Municipis per la Independència —AMI—
es materialitzava, no només la vinculació
a una entitat, sinó també el mandat de
la voluntat majoritària de Begues de
canalitzar l’anhel sobiranista del nostre poble. És per això que ens sumem al
suport del món local en favor del referèndum. Perquè forma part de les nostres
conviccions polítiques, però també perquè tenim el deure, com a partit de l’equip
de govern municipal, de representar el
mandat majoritari de Begues i defensar
els drets de tots els beguetans i les beguetanes. I que no ens enganyin: expressar la nostra opinió a les urnes és un
dels nostres principals drets ciutadans.
L’1 d’octubre tots i totes estarem cridats a votar, els partidaris de la independència però també els que no ho
són. Perquè aquí és on els catalans demostrem la nostra fortalesa democràtica:
aquest país nostre el decidim tots plegats
i ningú ens podrà negar mai aquest dret.
Des d’ara i fins la celebració del referèndum, trobareu el PDeCAT Begues fent costat a cada acció que ens acosti a aquesta
fita, i fent front comú davant cada atac que
pateixi la nostra democràcia.
Mentrestant, visquem l’estiu i gaudim
tots plegats d’una bona Festa Major! n
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