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Un agost olímpic a Begues
El Club de Begues celebra la 20a edició de les
olimpíades bianuals que organitza
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Sumari
[ Nous treballs a la cova
de Can Sadurní ]

[ Treballant per a disposar
d’un centre de dia ]
[ La Festa Major del 2017,
en imatges ]

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 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

L’activitat que no
s’atura
Mercè Esteve i Pi

Alcaldessa de Begues

Amb l’arribada del
setembre tindrem la
possibilitat de veure com
seran nombrosos els
cursos, els tallers o les
temporades esportives

Aquest agost, com cada dos anys, hem tornat a gaudir amb les olimpíades que
ens ofereix el Club de Begues. No deixa de ser significatiu que un dels esdeveniments esportius més destacats que tenen lloc al nostre municipi se celebri durant l’agost i que, a més, aconsegueixi una participació que enguany
ha arribat a les 400 persones. La dedicació de l’organització i l’empenta de les
persones que s’hi han volgut sumar han fet novament que la proposta hagi estat
un èxit.
Aquesta capacitat de mobilització no és, en tot cas, exclusiva de les olimpíades:
amb l’arribada del setembre tindrem la possibilitat de veure com seran nombrosos els cursos, els tallers o les temporades esportives que es posaran en marxa. A
Begues comptem amb un teixit associatiu ampli i variat, i, el que és més important, els beguetans i les beguetanes som persones inquietes i amb voluntat
participativa.
D’aquesta manera, les actuacions municipals tenen un complement perfecte
en les entitats de la nostra vila, que ens ajuden a completar una proposta cultural, esportiva, lúdica i solidària que estigui a l’alçada de les expectatives
del conjunt de la població.
Sempre diem que el nostre és un poble que és molt més que un lloc on tenir
una llar: aspirem a fer que la nostra vila sigui un espai on fer una vida completa, on sentir-se realitzat com a persona en tots els sentits. Aquesta voluntat
fa que sigui tan important i valorem de manera tan especial totes aquelles qüestions que tenen a veure amb el lleure.
Ara ens preparem per començar una nova temporada, i voldria animar-vos a
totes les beguetanes i els beguetans a conèixer totes les possibilitats per a l’oci
que proposem al nostre municipi. Podreu constatar que, a més de disposar d’un
ventall amplíssim, de ben segur que existeix alguna activitat que coincideixi
amb els vostres interessos personals. La propera Mostra d’Entitats serà un bon
exemple d’aquesta realitat. Us convido a prendre-hi part, ho gaudireu. n
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L’ampliació
de l’hospital
de Viladecans
començarà
abans de
final d’any
L’inici de l’actuació
s’anunciava en una visita
del conseller de Salut
al solar on s’ubicarà
l’ampliació
Tan bon punt com quedi resolta la
licitació de les obres s’iniciaran els
treballs d’ampliació de l’hospital de
Viladecans, el centre hospitalari de
referència per al nostre municipi. Així
ho anunciava el conseller de Salut de

Moment
de la visita
realitzada
al solar on
s’ubicarà
l’ampliació

la Generalitat, Antoni Comín, en la
seva visita als terrenys cedits per a dur
a terme aquesta millora de l’hospital,
una visita que tenia lloc el passat 2
d’agost i en què també prenia part
l’alcaldessa de Begues, Mercè Esteve. D’aquesta manera s’espera que
els treballs tinguin el seu inici abans
que finalitzi aquest 2017. L’ampliació
suposarà una despesa total de 80

milions d’euros. Aquesta inversió
permetrà que l’hospital disposi de
més llits que l’actual, 150 en total, a
part de comptar amb un total de set
quiròfans. A més, el nou edifici que es
construirà allotjarà també el servei de
diagnòstic per la imatge, amb tecnologies com ara la TAC, mamografia,
ecografia, ressonància magnètica i
radiologia. n

Begues se suma al
rebuig dels atemptats
a Barcelona i Cambrils

Begues és l’impulsor d’un taller dedicat a formar persones que volen ajudar aquells col·lectius que es troben en situació de malaltia i que properament oferirà
amb dos municipis més com a prova pilot. A través de
la Fundació Paliaclínic i amb el suport de la Diputació
de Barcelona, s’oferirà un taller sobre l’acompanyament
de persones que afronten un moment complicat de la
seva vida. Per a més informació es pot contactar a través del correu electrònic llauradofm@begues.cat. n
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Buscant persones
voluntàries per a
acompanyar en la
malaltia

Aquest passat 18 d’agost l’Ajuntament de Begues promovia una concentració davant del consistori per tal
de mostrar el rebuig pels atemptats patits a Barcelona i Cambrils i per solidaritzar-se amb les víctimes que
aquests provocaren. Al voltant d’un centenar de veïnes i
veïns van sumar-se a la crida per condemnar uns fets que
van causar la mort de setze persones així com nombroses
de ferides. n

400 persones participen en les
Olimpíades del Club de Begues
Enguany s’ha celebrat la vintena edició d’un esdeveniment esportiu per
equips que s’organitza a l’agost de manera bianual
Els equips «Qüestió de pilotes» en categoria femenina i «Vaig molt cremat»
en la masculina han estat els guanyadors de les vintenes Olimpíades del
Club de Begues, celebrades del 18
d’agost al 2 de setembre. En tot cas,
una de les dades més significatives
per a l’organització d’aquest esdeveniment esportiu és l’alta participació
aconseguida: en total, foren 400 les
persones que hi prengueren part, repartides entre els 17 equips masculins
i 10 equips femenins que participaren
en les diferents proves establertes,
fins a un total de 21 esports, entre els
quals es trobaven el futbol sala, futbol
7, bàsquet, handbol, waterpolo, ciclisme, natació, tennis, pàdel, frontó, futbolí, dominó, billar i tennis taula. Com
a novetat, una de les proves centrals,
el cros, tenia lloc per primera vegada
pel nucli urbà.
Les Olimpíades han celebrat enguany la seva vintena edició des que es
posaren en marxa ara fa 38 anys. Coincidint amb els 25 anys de la celebració
dels Jocs Olímpics de Barcelona, durant la seva inauguració la torxa va ser
portada per esportistes d’aquell any. n

Fotos: Alfred Dot
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El Begues Jazz Camp torna a portar
músics internacionals al municipi
El conjunt de la població podia gaudir també amb els concerts de l’alumnat i
del professorat que tenien lloc a diferents espais
Del 30 de juliol fins al 5 d’agost la nostra vila tornava a acollir una edició
més del Begues Jazz Camp, la proposta formativa promoguda pel reconegut músic vinculat al nostre municipi
Jordi Rossy. A més de les diferents
master classes programades, el conjunt de la població també podia gaudir de la música gràcies als concerts
d’estudiants que cada nit tenien lloc
al restaurant del centre cívic El Roure
i a les jam sessions a Can Rigol.

de juliol a la terrassa del centre cívic El
Roure i el 5 d’agost al teatre El Goula.
Enguany el professorat estava compost per músics/ques de reconegut

prestigi com són Chris Cheek, Seamus
Blake, Peter Bernstein, Judy Niemack,
Michael Kanan, Putter Smith i Jimmy
Wormworth. n

Concerts del professorat
El Begues Jazz Camp, amb el qual
col·labora l’Ajuntament per tal de garantir-ne la continuïtat, també oferia
dos concerts de professors/es: el 30

Àlex
Verdejo,
or en els
Campionats
de
Catalunya
de natació
El nedador beguetà Àlex
Verdejo ha aconseguit
enguany obtenir una medalla d’or a la prova dels 50
metres lliures en el Campionat de Catalunya celebrat
a Lleida el passat juliol. El jove, de 15 anys, també
aconseguia la quarta posició als 50 metres papallona i
quedà setè als 100 metres lliures. Aquests bons resultats se sumen a les dues medalles de bronze aconseguides en anys anteriors als 100 metres esquena i als
200 lliures. n
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Es consolida la
Shopping Night
Aquest passat 7 de juliol se celebrava la segona edició
de la Shopping Night, l’esdeveniment promogut pel
consistori i els establiments comercials que permetia
poder gaudir de compres amb promocions i ofertes especials fins a la mitjanit. Des de l’organització es valora
molt satisfactòriament l’experiència, que va omplir les
zones comercials de gent i que va comptar amb una
important participació també d’establiments. La vetllada, que comptava també amb animació a peu de
carrer, es tancava amb el sorteig d’una estada en una
capital europea. n

La cova de Can Sadurní, un punt de
trobada d’estudiants de tot el món
Un any més, la cova ha estat objecte del WorkCamp amb joves que han
participat en les excavacions
Nigèria, Rússia, Taiwan, Armènia,
Mèxic, Corea del Sud, Dinamarca,
Polònia, Turquia, Itàlia, França, Anglaterra i també Catalunya són els llocs
des dels quals arribaven participants
al WorkCamp que tenia lloc a la cova
de Can Sadurní entre el 29 de juny
i el 13 de juliol. El camp de treball
«Archaeology in Garraf» estava organitzat per la Fundació Catalana de
l’Esplai i el Col·lectiu per a la Investigació de la Prehistòria i l’Arqueologia
al Garraf (CIPAG), amb el suport de
l’Ajuntament de Begues.

Estudiants
treballant
durant el
WorkCamp
celebrat
aquest estiu

Les actuacions

dos dies a l’interior de la mateixa cova
de Can Sadurní. D’aquesta manera
aprenien tècniques d’arqueologia a
més de gaudir de l’intercanvi cultural
que suposava l’experiència. En una segona part del camp de treball han vi-

Els treballs duts a terme durant aquest
temps s’han centrat en l’excavació realitzada durant 9 dies a la terrassa de
la cova, amb torns perquè les i els participants poguessin excavar durant

sitat l’espai 32 especialistes de la Universitat de Barcelona, de la Universitat
Autònoma de Barcelona, de Lleida,
Valladolid i de Durham per realitzar-hi
diferents treballs fins a l’inici del mes
d’agost. n

El municipi celebra la seva
desena Mostra d’Entitats
Tindrà lloc el 8 d’octubre, juntament amb la fira
d’artesania i el mercat d’oficis artesanals
El passeig de l’Església tornarà a reunir
el conjunt de les associacions amb què
compta el nostre municipi en la celebració de la Mostra d’Entitats aquest
proper 8 d’octubre. L’esdeveniment,
que arribarà a la seva desena edició,
ens permetrà conèixer en primera persona la tasca que desenvolupen les
entitats alhora que animarà les associacions a establir relacions entre elles
i a crear xarxes de col·laboració. Coincidint amb la mostra, també tindrà lloc

la Fira d’Artesania dels Parcs Naturals i
Mercat d’Oficis Artesanals de Begues,
amb el taller d’estampació «Impressionats per la natura» al carrer Major.
La jornada es completarà amb la celebració del recital de poesia i música
a càrrec de Laura Borràs i Montse Castellà, en el marc del programa cultural
«Viu el parc», a les 12 h a Cal Pere Vell.
Aquestes activitats paral•leles compten amb el suport de la Diputació de
Barcelona per a la seva realització. n
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Avancen els treballs per crear
el futur centre de dia
Ja ha estat encarregat un estudi tècnic per a establir com serà el servei que
es posarà a disposició de la nostra gent gran
L’Ajuntament de Begues ha encarregat a una empresa especialitzada la
redacció d’un estudi tècnic, funcional,
de recursos humans i econòmic per
establir com haurà de ser el servei del
centre de dia que es pretén crear a la
nostra població. Aquesta és una passa més en el treball encetat aquesta
legislatura per tal de disposar d’una
proposta d’acolliment diürn dirigida
principalment a persones majors de
65 anys en situació de dependència.
Els centres de dia permeten així complementar l’atenció familiar.
Paral·lelament, també es treballa
per a disposar de l’equipament. En
aquest sentit, la voluntat municipal
és adaptar a les necessitats actuals de

8

la nostra població un projecte previ
existent; d’aquesta manera, un cop
hagi estat modificat se’n podrà licitar
l’execució. D’altra banda, al llarg dels

darrers mesos s’han establert els contactes necessaris per tal de decidir
com haurà de ser la futura gestió del
centre de dia. n

La gent gran reprèn
l’activitat

Nova ubicació per a la
base d’ambulàncies

Al voltant d’una quinzena d’activitats componen el calendari de propostes que promou L’Espai Nou, el servei
per a la gent gran de Begues, en aquest primer trimestre
del curs. Entre aquestes trobem des d’una visita cultural
com la que es programa a la presó «La Model» a activitats
formatives i de memòria
com les tertúlies artístiques; d’altres físiques i de
coordinació com el taller
de meditació, o d’altres
relacionades amb les noves tecnologies. A més
s’ofereixen diversos serveis com el servei d’àpats
o el de podologia. L’Espai
Nou es troba obert, al centre cívic, de dilluns a divendres de 9.30 a 20 h. n

Al llarg d’aquest mes d’agost l’empresa concessionària
del transport sanitari, Falck, ha habilitat una nova base
per al servei d’ambulàncies. En concret, s’ha procedit
a situar aquest espai a l’aparcament d’usuaris annex al
CAP Pou Torre, accessible des del carrer Ferran Muñoz.
L’espai és un pavelló prefabricat amb vestidors, dutxes
i office – sala de descans per al personal i aparcament
cobert per al vehicle. n
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Festa gran de Begues

Gran
participació
a la Festa
Major 2017

Begues celebrava entre els passats dies 21 i 25 de juliol el gruix
d’actes de la Festa Major. Enguany la participació de la ciutadania fou un dels trets més destacats d’una celebració que tenia
entre les seves novetats la pintada de grafits al pas de Mas Ferrer,
impulsada pel Consell d’Infants,
o la presència de Toni Albà com a

pregoner i amb el seu espectacle
L’audiència i-real, que va aplegar
unes 270 persones de públic. De
la mateixa manera, també van
destacar activitats com la trobada
castellera, el tobogan aquàtic, el
cinema a la fresca, l’arrossada, el
Liceu a la fresca o les havaneres i
els focs d’artifici que van tancar la
celebració. n

El butlletí de Begues #143 SETEMBRE 2017

9

Begues Parc celebra la
seva Festa Major
Del 12 al 15 d’agost Begues Parc programava la seva Festa Major. La música en fou protagonista, tant amb els
diversos concerts en viu com amb la
Disco Beach Party. La jornada que assolia la màxima participació era el 14

d’agost, amb dues activitats especialment arrelades com són la sardinada
popular i el bingo, que tenia lloc a
partir de la mitjanit. El punt i final de
la Festa el posà el concurs de petanca
que se celebrà el dia 15 al matí. n

Convocat el Premi
Literari Delta
Ja es poden presentar obres a la IX edició del Premi
Literari Delta de narrativa per a dones que promou
l’Ajuntament de Begues conjuntament amb 12 municipis més de la comarca. Les obres, escrites per dones majors d’edat que no hagin guanyat prèviament
aquest guardó, es poden presentar al consistori fins
al proper 21 de setembre. L’obra guanyadora rebrà un
primer premi de 3.000 € i la
seva publicació en paper i
digital. A més s’escollirà una
obra finalista, guardonada
amb 1.000 € i l’edició digital. Cal recordar que fins al
23 de novembre també es
poden presentar candidates al II Concurs Literari El
Pot Petit per a relats sobre
una figura femenina relacionada amb l’economia local
o el desenvolupament del
municipi. Més informació al
web municipal. n
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Dos veïns de Begues
a la biennal de land art
d’Andorra
Víctor Mata i Josep Lluís Vendrell, veïns de Begues, han
participat a l’ALA*17, la biennal internacional andorrana
de land art, que es tancava a finals del mes de juliol. Mata
i Vendrell van presentar-hi l’obra Futur, feta amb més de
45 tones de còdols de granit formant 7 construccions,
que representen les 7 parròquies o municipis andorrans.
Aquesta és una de les dues úniques obres que quedaran
instal·lades de forma permanent. n

El butlletí

El Col·legi Sant Lluís-Bosch
participa en un projecte musical
Col·legi Sant Lluís-Bosch. El passat
dia 25 de maig, 140 alumnes de P-5
i cicle inicial del Col·legi Sant LluísBosch van anar a Barcelona a participar a: «LA FÀBRICA DE COLORS».
Es tracta d’un projecte musical per
als més petits, una cantata col·lectiva
en la qual participen altres escoles.
Està basada en una obra original composta pel mateix director i amb una
orquestra infantil formada expressament per a l’ocasió.
Durant uns mesos, els nens i nenes
van assajar les set cançons i les corresponents coreografies, que seguien totes la mateixa temàtica: ELS COLORS.
El dia del concert les famílies van
gaudir de la vistosa actuació dels seus
«petits cantants» al teatre dels Lluïsos
d’Horta.
Després de l’èxit, van continuar
aquest projecte fent una gimcana per

Més d’un
centenar
d’alumnes a la
llar d’infants
Aquests dies inicia la seva activitat l’escola bressol municipal El
Guinyol. Aquest curs el centre,
que ha programat una jornada
de retrobament i una presentació,
comptarà amb 106 alumnes de 0
a 3 anys. n

les botigues i els carrers del centre
del poble. Els infants, per equips de
colors, havien de superar cadascuna
de les deu proves: fer preguntes a la
gent, buscar aliments del color corresponent, demanar ajuda per resoldre

cada qüestió, fer jocs, trobar la solució
a les endevinalles… El fi de la festa es
va fer a la plaça de l’Ajuntament, amb
un aperitiu i una foto de tota la colla.
Entre tots van PINTAR EL MÓN DE
COLORS! n

Es posa en marxa el «Petó i
adéu» a les escoles
Durant el curs escolar
que comença aquest
setembre serà més
senzill per a les mares i pares deixar els
infants a les escoles
quan els hi acompanyen en cotxe, gràcies
a la creació de zones
de «petó i adéu». Tant
l’escola Sant Cristòfor
com el col·legi Sant
Lluís-Bosch disposen
d’aquests espais en els quals es poden deixar les filles i els fills en hora
punta sempre que s’hi estigui amb
el cotxe el mínim temps possible (en
concret s’estableix un màxim de dos
minuts). Els trams en què es poden
fer servir són les hores punta: de 8.45

a 9.15 h, de 12.45 a 13.15 h, de 14.45
a 15.15 h i de 16.45 a 17.15 h. Des de
l’Ajuntament de Begues s’incideix en
que per al correcte funcionament de
la proposta és imprescindible que els
pares i mares respectin l’estada màxima de dos minuts. n
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Notícies breus
Tornen les classes
per a adults
[ Aquest proper 21 de setembre a les 17 h hi ha convocada
al Petit Casal (Colmado) una reunió informativa sobre l’inici
del nou curs de les classes d’adults. Aquestes s’iniciaran
el 3 d’octubre al mateix Petit Casal de 15 a 17 h. Les
persones a les quals es dirigeixen aquestes classes tenen la
possibilitat d’ampliar la seva formació amb activitats com
exercicis de càlcul i de comprensió lectora, jocs d’enginy,
l’apropament a les tradicions populars o tertúlies, entre
altres propostes. Podeu demanar-ne més informació a
través de l’adreça de correu electrònic
yolanda@samductor.es o del telèfon 936 390 538. ]

L’esplai Uraka busca
monitors/es

La font de la plaça Camilo
Riu torna a funcionar

[ Un cop realitzats els treballs necessaris, ja torna a
funcionar amb normalitat la font situada a la plaça Camilo
Riu. Aquest element es trobava malmès per culpa del
mal ús i de diferents actuacions incíviques de què havia
estat objecte. Des de l’Ajuntament es recorda amb la nova
posada en marxa la importància que tothom s’impliqui en
el correcte manteniment dels elements que trobem a la
via pública. La font torna a lluir els seus característics
llums LED, instal·lats durant la seva remodelació a l’any
2015 i que permeten oferir diversos programes de colors
de llum. ]

Ple municipal ordinari
26 de juliol del 2017

[ Amb la voluntat de donar continuïtat a les activitats
educatives i lúdiques que desenvolupa, l’esplai Uraka es
troba a la recerca de persones que vulguin participar-hi
com a monitores i monitors. Per tal de formar-ne part al
llarg d’aquest curs, cal tenir entre 17 i 23 anys. L’esplai es
troba ubicat a l’edifici El Caktus (c/ Ferran Muñoz, 1) i s’hi
pot contactar també a través de l’adreça electrònica
esplai.uraka@gmail.com. Per a més informació se’n pot
consultar també el web. ]
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ORDRE DEL DIA

A FAVOR

Aprovació de l’acta de la sessió
anterior

PDeCAT,
TXB,
GdeB-CP

Designació de festes locals 2018

Tots

Aprovació inicial de la modificació
de crèdit 7/2017

PDeCAT,
TXB,
GdeB-CP

Pla de millora urbana c/ Teodoro
Bosch, núm. 13: verificació text
refós (Ca l’Escarpenter)

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

Aprovació definitiva de l’ordenança PDeCAT,
fiscal núm. 39, reguladora de la
TXB,
taxa per la prestació del servei de GdeB-CP
la llar d’infants

EN CONTRA

ABSTENCIÓ

ERC-AM,
EB-ICV, PP

ERC-AM,
EB-ICV, PP

PP

ERC-AM,
EB-ICV, PP

ag

Acte central
Setmana de la
Mobilitat

Begues

SETEMBRE 2017

11

DILLUNS

SETEMBRE

Diada Nacional
de Catalunya

A les 17 h a
l’aparcament de
l’antic Goula
Circuits sobre rodes,
xocolatada, jocs
inflables i punt
d’informació sobre
mobilitat sostenible i
segura. Vine a fer teu
el Camí Ral!
lllllllllllll

A la plaça de
l’Ajuntament
A les 11 h, ballada
de sardanes amb la
Cobla Sant Jordi
A les 12.30 h, lectura
del manifest, cant
d’Els segadors i
actuació castellera
lllllllllllll

16

DISSABTE

SETEMBRE

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

17

DIUMENGE

SETEMBRE

Actuació
castellera
A les 12 h al passeig
de l’Església
Amb Els Encantats
de Begues, els
Castellers de Gavà
i els Vailets de
l’Empordà

18

SETEMBRE

26

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

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

lllllllllllll

lllllllllllll

DILLUNS

SETEMBRE

DILLUNS 18 I
DIMARTS 19 DE
SETEMBRE
Campanya
gratuïta
prevenció del
glaucoma i
degeneració
macular
De 10 a 17 h al
passeig de l’Església
A càrrec de l’Institut
Oftalmològic Tres
Torres
lllllllllllll

21

DIJOUS

SETEMBRE

Reunió
informativa
classes per a
adults
A les 15 h al Petit
Casal
lllllllllllll

23

DIMARTS

28

Reunió
informativa
classes de
català per a
adults
A les 18.30 h al Petit
Casal
lllllllllllll

DISSABTE

SETEMBRE

Taller de
relaxació amb
bols tibetans
per a infants
A les 11 h a la
biblioteca La Ginesta

DISSABTE

Inauguració
exposició
Patricio Vélez
A les 12 h al centre
cívic El Roure

International
Beer&Food
Festival
A partir de les 18 h a
l’escorxador

lllllllllllll

lllllllllllll

A les 21.30 h al
teatre El Goula
Venda anticipada
d’entrades durant
les dues setmanes
anteriors
lllllllllllll

EXPOSICIONS
FINS AL 15 DE
SETEMBRE
Exposició
fotogràfica
«Viu el parc»

lllllllllllll

OCTUBRE 2017

6

DIVENDRES
OCTUBRE

SETEMBRE

Teatre: Fer
riure és un art,
amb Joan Pera

DIJOUS

SETEMBRE

30

DISSABTE 7
D’OCTUBRE

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

Al centre cívic El
Roure
lllllllllll

FINS AL 31
D’OCTUBRE
Pintures de
Patricio Vélez
A l’espai expositiu
Lina Font, del
centre cívic El Roure
lllllllllll

Fina Redondo Solís

Ramon Guasch i Viñas

Jaume Olivella i Riba

ppbegues@ppbegues.es
www.ppbegues.es

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

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

¿A qué llaman democracia?

Què determina l’interès
general?

La llei de transitorietat i
fundacional de la República

Hace algunas fechas me encontré las calles y los árboles de Begues con pancartas
y carteles donde se puede leer «democracia». La verdad es que cuando esa palabra
se utiliza para el monotema secesionista
da la risa. Lo más acertado es la palabra
«demagogia», porque el uso de «democracia» en este caso concreto significa degradarla hasta lo más bajo.
Definición de democracia: «Sistema
político que defiende la soberanía del
pueblo y el derecho del pueblo a elegir
y controlar a sus gobernantes». La soberanía recae en el pueblo español, que
mediante elecciones libres y abiertas elige a sus gobernantes. «La democracia es
una modalidad de gobierno y de organización de un Estado basado en unas
reglas que todos sus miembros deben
cumplir»: esta situación es la que se da
en toda España, a excepción del Gobierno
catalán.
No sé qué pasará en los días que quedan hasta el 1 de octubre, pero lo que
tengo clarísimo es que pase lo que pase
nada será igual al día anterior. La fractura
y las heridas que ya existen en Cataluña,
si sanan, tardarán mucho en olvidarse y
en dejar de doler. Hasta ese día asistiremos a una diada del 11 de septiembre en
que, como cada año, sólo están invitados
aquellos que son secesionistas e independentistas: el resto de los catalanes hace
mucho que no contamos.
Entiendo la legítima aspiración de algunas personas de buena fe a la independencia, pero lo que estamos viviendo es
una burla grotesca y una manipulación
indigna. La mentira es la base de todo este
proceso que promete un país idílico en el
que nadie va a dejarse nada, pero lo hacen
saltándose la democracia y la legislación
vigente. El resultado de todo será «frustración superlativa».
Espero que la ley, el tiempo y la historia den a cada cual su merecido y que
paguen por todo el daño causado, ya
irremediable. n

Enguany portem 7 modificacions de
pressupost; dues d’elles superen els 2 milions d’euros, sobre un pressupost anual
de 8 milions. La darrera ha estat per a
distribuir el romanent del 2016, més d’un
milió d’euros. Cal felicitar tothom: tenim
superàvit perquè paguem els impostos
puntualment.
De les 7, sols dues s’han debatut en
un ple municipal, obrint la porta perquè
ciutadania i oposició puguem opinar i fer
suggeriments. Les altres 5 s’han fet a porta tancada, per decret d’alcaldia, sense
notificar-ho, sense explicació, sense poder
opinar. La llei ho permet, però no promou
la transparència en la gestió municipal ni
la participació, ambdues responsabilitat
de govern.
Descobrim que es dediquen 25.000 € a
enderrocar l’Hostal del Bosc; que hem pagat 9.280,22 € pel nou rellotge de l’església;
que han desaparegut els 174.000 € per a
fer un Parc de la Prehistòria a la cova de
Can Sadurní i s’han assignat a rehabilitar
Cal Purrós.
La llei diu que el romanent sols es pot
destinar a inversions d’interès general. Es
dediquen 743.905,59 € al parc de la Parellada (Costeta) dient que és urgent. La
resta, fins a 1.300.000 €, la posa l’AMB. Es
dediquen 301.868,10 € a desplaçar les línies d’alta tensió. Com que no sabem què
dirà Medi Ambient (al 2010 va dir que el
soterrament era l’única opció viable), demanem que la partida s’anomeni «variant
de la línia d’alta tensió». Ni cas. I així fins a
2 milions d’euros.
Projectes als quals no s’assigna res i considerem més importants: centre de dia,
residència i habitatge tutelat per a la gent
gran, nou habitatge social, tarifes socials
pels serveis municipals.
Com s’ha determinat quin és l’interès
general? Demanem que l’equip de govern
promogui la participació de la ciutadania per saber quines són les seves prioritats, abans de decidir a què es destina el
romanent. n

És el marc jurídic que aprovarà el Parlament de Catalunya abans de l’1 d’octubre
per fer efectiu el procés constituent en cas
que guanyi el «sí» en el referèndum. Segons la llei, Catalunya es constituirà en una
República de Dret, democràtica i social.
Mentre no sigui aprovada la Constitució de
la República, la llei serà la norma suprema
de l’ordenament jurídic català.
El procés constituent: Un cop celebrat
el referèndum i en cas que guanyi el «sí», el
Parlament activarà un procés constituent
democràtic, transversal i participatiu, amb
l’objectiu de redactar i aprovar la Constitució de la República.
Seguretat jurídica: L’Administració de
la Generalitat succeeix l’Administració de
l’Estat espanyol. Les normes locals, autonòmiques i estatals vigents actualment
a Catalunya es continuen aplicant sempre
que no contravinguin la llei de transitorietat o hagin estat declarades inaplicables.
La nacionalitat catalana: L’atribució de
la nacionalitat catalana no exigeix la renúncia de la nacionalitat espanyola ni de
cap altra.
Llengua: No hi ha canvis respecte al que
preveu l’Estatut.
Drets i deures: Fins a l’aprovació de
la Constitució catalana, es garanteixen
com a drets fonamentals els reconeguts
en la Constitució espanyola i en l’Estatut
d’Autonomia, així com els de la Declaració
Universal dels Drets Humans.
Sistema institucional: El Parlament representa el poble català, legisla, aprova els
pressupostos i controla l’acció de govern.
El president o presidenta de la Generalitat
és el cap de l’Estat i n’assumeix la seva més
alta representació.
Sistema judicial: L’actual TSJC esdevé
el nou Tribunal Suprem de Catalunya. El
seu president és nomenat pel president de
la Generalitat, a proposta d’una comissió
mixta. Es crea una Sala Superior de Garanties, que farà de Tribunal Constitucional. 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

Acaba l’estiu, valoració
d’incidències

Allò que està ben après
mai es perd

Forts davant els grans
reptes

Ja hem acabat les vacances d’estiu, i la valoració que fem dels incidents i emergències a Begues és positiva. Es presentava
un estiu complicat pel que fa als incendis
forestals, amb unes circumstàncies climatològiques i un creixement del bosc adversos; només cal mirar els grans incendis de
Portugal, etc. Per sort, a Begues vàrem tenir dues incidències: un petit incendi provocat per un accident d’una furgoneta al
bosc i un altre a la zona de Cal Ros – Alzina,
de més importància, pel que fa a la zona
afectada, però que la rapidesa dels Bombers i els serveis d’emergències va fer que
no n’adquirís més. També, comentar un incendi en una nau que feia de taller il·legal;
no vàrem tenir víctimes, però sí danys materials importants. Pel que fa als accidents
de trànsit, comentar que ha estat un estiu
bastant favorable i sense conseqüències
greus per a les persones, amb una quantitat inferior a la d’altres anys. En aquests
tipus d’accidents comptabilitzem vehicles
com bicicletes, amb especial atenció a les
de muntanya (montauin bike). Pel que fa
als robatoris en habitatges cal mencionar
que no n’hi ha hagut un increment i se situen en paràmetres normals en el període
de vacances. Malauradament, hem patit
les conseqüències dels actes vandàlics,
que aquest estiu han estat una nota negativa (a l’ermita de Santa Eulàlia, al Mur, a
la zona esportiva, als parcs d’esbarjo, etc.).
No deixarem que ens guanyin; és per això
que incrementarem la vigilància d’aquests
tipus de delictes i iniciarem una campanya a nivell d’ensenyament amb xerrades
divulgatives per tal d’eradicar aquest tipus
de pràctiques a Begues. n

Hem anat a passejar al mur i he tornat molt
afectada a casa. Portava una colla de persones a visitar el parc destinat al silenci i
la contemplació. Sols entrar-hi hem trobat
unes pintades a les arcades; els he explicat
que ja havíem parlat amb el responsable de
manteniment per tal de netejar-ho de nou
i que no són gaire freqüents els actes vandàlics en aquest parc.
Tant de bo que no hagués dit res. En
baixar al mirador de la cova, les magnífiques pedres que han trigat anys a estar decorades per líquens de tots colors estaven
plenes de grafits que no es podran treure
com els del mirador: el gres ha absorbit la
pintura i, en el millor dels casos, es destruirà
tota la vida vegetal que lluïa la pedra.
El passeig de les olors està arrasat: han
trencat les lloses de la barana i n’han aprofitat els trossos per a esmicolar el bany —el
tros més gran de les peces del lavabo té
10 cm—. Més avall, al mirador que mostra
les muntanyes, el cartell ha rebut diversos
impactes de més trossos de mur arrencats.
Per sort, el cartell és antibrètols i ha resistit
l’envestida.
Quan es va fer l’arranjament a les zones
del camí anomenat del Pensament es van
protegir uns espais on el camí es feia estret i hi havia risc de caure —seguint una
proposta que van fer els mateixos jardiners
perquè no es veiés artificial— amb troncs
secs entrellaçats: una tasca artesanal que
ha estat trinxada pels mateixos brètols.
D’una tacada han destrossat l’essència
d’un espai públic que pertany a tothom.
Vaig tornar a casa amb el cor encongit, la
cara vermella de vergonya aliena i amb un
gran disgust per no saber transmetre a les
persones que han fet això el que és el bé
comú. Haurem de seguir insistint en el respecte, a les coses i a tots els éssers vius, perquè Gent de Begues creiem que allò que
està ben après mai es perd. n

Encetem el setembre encara colpits per
la barbàrie dels atemptats d’aquest estiu.
Com ja vam manifestar en el seu moment,
el PDeCAT Begues condemna els atacs i
se solidaritza amb les víctimes i les seves famílies.
Aquests atemptats han tornat a demostrar el pitjor de l’extremisme, però també
han fet aflorar el millor de nosaltres com a
societat i país: la solidaritat dels catalans i
també el millor de les nostres institucions,
amb una excel·lent resposta dels cossos
de seguretat i d’emergències i una gestió
política impecable que ha sigut objecte de
reconeixement internacional.
Però tota cara té, malauradament, una
creu, i aquells dies també van servir per a
destapar mostres de discriminació, intolerància i fins i tot catalanofòbia en forma
de declaracions o editorials periodístics.
La nostra condemna més rotunda i, com
se sol dir, pels seus fets els coneixereu.
La feina dels cossos d’emergències i seguretat va estar a l’alçada del repte, i per
això cal agrair-la, especialment pel que fa
als Mossos d’Esquadra, que a la pressió
d’aquells dies se li suma tot el que estan
suportant.
El país ha demostrat maduresa institucional i democràtica. I ara toca fer un pas
més endavant. L’1 d’octubre estem cridats
a votar en el referèndum per la independència de Catalunya. El Govern i el Parlament s’estan dotant dels mecanismes
legals, polítics i tècnics per a poder-ho fer
amb tota garantia. Abans, aquest Onze de
Setembre, haurem pogut tornar a manifestar el nostre anhel en una Diada Nacional de gran transcendència.
Encetem una tardor que marcarà el futur d’aquest país nostre, que vol esdevenir estat i que construïm plegats dia a dia;
també des de Begues, on l’empenta i les
capacitats de la seva gent constitueixen la
millor garantia del futur cap al qual caminem. Feliç Diada Nacional! n

Ajuntament de Begues

@PDeCatBegues
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