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El Petit Casal es fa gran
L’equipament municipal inaugura els treballs de rehabilitació de què ha
estat objecte per a incrementar els serveis que ofereix
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CARTIPÀS

Alcaldia, Hisenda, Protocol i Recursos Humans
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 i Política Lingüística
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

El Petit Casal és un
símbol del municipi
Mercè Esteve i Pi

Alcaldessa de Begues

Per a l’Ajuntament de Begues la inauguració de la reforma del Petit Casal ha estat un símbol d’una part important de com entenem l’acció municipal. En primer
lloc ha significat posar a disposició de Ràdio Begues, de les entitats relacionades
amb la difusió del territori i de les activitats educatives que desenvolupem un espai
tan adequat com necessari. Des del consistori entenem que hem de disposar
d’una xarxa d’equipaments que estigui a l’alçada de les nostres necessitats,
i en aquesta línia hem assolit fites tan destacables com la posada en marxa del
Centre Cívic i de la Biblioteca.

És important destacar
que aquesta recuperació
del Petit Casal en
potenciarà l’ús públic

Però, a més, la reforma d’aquest edifici ens permet posar en valor una part important del nostre patrimoni. A Begues ens preuem de comptar amb un entorn
natural envejable i amb un passat ric que ens ha deixat un llegat important.
Els treballs duts a terme a l’ermita de Santa Eulàlia o aquests de què ha estat objecte «el colmado» neixen precisament també d’aquesta voluntat de passar a les
properes generacions en les millors condicions possibles allò que a nosaltres ja ens
van llegar els nostres pares i els nostres avis.
I finalment és important destacar que aquesta recuperació del Petit Casal en potenciarà l’ús públic. Som conscients que la nostra població és participativa, oberta i
propera. Aquests són uns valors que, tot i que estan instal·lats en el nostre dia a dia,
hem de saber cuidar. El nou equipament és un punt de trobada i un espai per a
compartir experiències per als que volen aprendre, per als que volen explicar-nos
coses des del micròfon de la ràdio o per als que prenen part en les entitats. Serà un
lloc més per a teixir complicitats i establir nexes entre les persones que vivim en
aquest municipi.
Per tots aquests motius no podem més que sentir-nos satisfets amb el que suposa aquesta actuació, ja que en ella s’inclouen algunes de les claus del govern
municipal al qual aspirem: millora dels equipaments i serveis, recuperació i
preservació del nostre patrimoni i convivència. Així entenem que és Begues. n

El butlletí de Begues
n Edita: Ajuntament de Begues n Disseny, redacció, maquetació i impressió: Quid Comunicació S.L. | Imprès en paper ecològic
n Fotografies: Ajuntament de Begues n Dipòsit legal: B-38486-2007 D’aquesta revista, se n’editen 3.000 exemplars i es distribueixen
gratuïtament per tots els habitatges de la població.
www.begues.cat | premsa@begues.cat |

facebook.com/ajuntamentdebegues |

@ajbegues

El butlletí de Begues #144 OCTUBRE 2017

3

La població consolida una reducció en el
consum d’aigua
Tot i la recuperació econòmica, el consum es troba un 17 % per sota dels
valors de consum d’abans de la crisi
Els beguetans i les beguetanes han
consolidat en els darrers anys una
baixada en el consum d’aigua a les seves llars, com es constata a través de
les dades que aporta l’empresa subministradora, Aigües de Barcelona.
Aquest estalvi, d’una gran importància mediambiental, ha permès passar
dels 154,75 l/hab/dia del 2009 fins als
120,93 del 2014. Tot i que amb la recuperació econòmica s’ha constatat
un cert increment del consum, aquest
està encara un 17 % per sota dels valors de consum d’abans de la crisi.
Aigües de Barcelona, a través dels
acords assolits amb l’Ajuntament,
ha impulsat al llarg dels darrers tres
anys una sèrie de millores en el servei d’abastament d’aigua potable al
municipi. Aquestes s’han concretat en
inversions com la renovació de dues

de les quatre centrals de què disposa
Begues o amb la renovació de més
de 4,5 quilòmetres de xarxa. Gràcies
a la col·laboració amb l’Ajuntament,
s’està renovant el parc de comptadors

per a permetre la telelectura a tot el
municipi i s’establia un protocol entre
ambdues parts per a evitar la pobresa
energètica que ha atorgat 540 ajuts
des del 2013. n

Avança el procés per a eliminar les línies
d’alta tensió de la trama urbana
El consistori ja disposa de l’informe d’abast de l’Estudi
d’Impacte Ambiental
Recentment, l’Ajuntament ha rebut
l’informe d’abast de l’Estudi d’Impacte
Ambiental del projecte de modificació
de la línia aèria de transport d’energia
elèctrica de 220 KV al seu pas per
l’avinguda Mediterrània, emès per la
Direcció General de Polítiques Ambientals de la Generalitat.
De l’anàlisi del seu contingut, que el
consistori valora positivament atès que
recull les diferents sensibilitats del territori, es desprèn que l’Estudi d’Impacte
Ambiental que en breu començarà
a redactar-se per part de Red Eléctrica Española, SA, haurà d’aprofundir
en l’opció del soterrament. Això que-
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da justificat en el fet que és aquesta
la millor opció per a la protecció de
l’àliga cuabarrada. En tot cas, l’informe
incideix en la necessitat d’incorporar
també un estudi econòmic de detall
i realista que avaluï tant la viabilitat
econòmica d’aquest soterrament (total o parcial) com les possibilitats reals
que el consistori, que haurà d’assumir
l’execució de l’obra, pugui fer front a la
despesa que suposaria.
L’informe d’abast també aporta una
nova alternativa aèria de desplaçament de la línia, que és pràcticament
igual a la presentada i defensada des
de l’Ajuntament de Begues. La prin-

cipal excepció és la incorporació de
dos petits trams amb compactació
de línies a la sortida de la subestació
del Montau. Aquestes compactacions
permeten reduir l’espai d’afectació de
l’àliga cuabarrada i permetria assumirne econòmicament l’execució per part
de l’Ajuntament de Begues, atès que
no existeix cap compromís per part
de la Generalitat de fer front al soterrament. Properament s’iniciaran les reunions de treball per a la redacció del
document d’Avaluació d’Impacte Ambiental que definirà quin és el projecte
que tècnicament i econòmicament es
podria arribar a executar.

Inaugurada la remodelació
realitzada en el Petit Casal
L’equipament municipal acull instal·lacions com l’estudi de Ràdio Begues,
espais per a entitats relacionades amb el territori o una aula per a la formació
Aquest passat 22 de setembre tenia
lloc la inauguració oficial de la remodelació de què ha estat objecte el Petit
Casal, popularment conegut com «el
colmado», amb la voluntat d’acollir
diversos serveis municipals i oferir un
espai per a les entitats. A la inauguració es convidava el conjunt del teixit
associatiu del municipi.
Els treballs s’han dut a terme a la
primera planta, on s’ha procedit a la
instal·lació de paviment de parquet a
la zona de l’aula i els despatxos, a més
de treballar-se en la creació d’un magatzem sota l’escala d’accés al terrat
i en l’adequació dels dos magatzems
que ja hi ha en aquest. L’actuació s’ha
completat amb la renovació dels quadres i la instal·lació elèctrics així com
de la xarxa de dades de tota la planta
i la de part del mobiliari. En aquesta
primera planta conviuran la ràdio que
dóna veu als beguetans i beguetanes,
entitats i associacions que treballen pel
municipi relacionades amb el territori
com el Centre d’Estudis Beguetans, CIPAG i Centre Excursionista de Begues,
o cursos com el del català i altres per
als adults que es dediquen a la nostra

Amb els treballs
realitzats el Petit Casal
incrementa els serveis
que ofereix a la nostra
població

formació. A la planta baixa de l’edifici
es troba ubicat el centre d’informació
del Parc del Garraf. n
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Finalitzada l’ampliació del pati de
l’escola Sant Cristòfor
Els treballs han suposat el condicionament de la pista esportiva i l’ampliació
del pati en més de 300 metres quadrats

El curs ha començat a l’escola Sant
Cristòfor de Begues amb novetats pel
que fa als espais de què disposa. En
concret, a finals de setembre quedava totalment enllestida l’ampliació del
seu pati en més de 300 metres quadrats i el condicionament de la pista

Els jocs han estat
aportats des de
l’AMPA del centre,
que s’ha implicat amb
l’Ajuntament de Begues
en la millora d’espais

La beguetana Maria
Guasch publica Els fills
de Llacuna Park
Després de La neu fosa (El Toll, 2012) i Olor de clor sota
la roba (La Magrana, 2014), l’escriptora beguetana Maria Guasch acaba de publicar la que és la seva tercera novel·la, amb el títol
Els fills de Llacuna Park
(L’Altra Editorial). L’obra
tracta sobre la Clara,
una dona de trenta-dos
anys que treballa com a
professora en una presó,
on sentirà la necessitat
d’iniciar un viatge de retorn al poble de la seva
adolescència. n
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esportiva. Pel que fa al pati, s’ha creat
un nou espai de lleure en una de les
zones lliures exteriors de l’escola, annexa a la pista esportiva. Aquesta ampliació compta amb taules exteriors,
jocs de corda i un nou espai de jocs
per a primària. Els jocs han estat aportats des de l’AMPA del centre, que s’ha
implicat amb l’Ajuntament de Begues
per tal de consensuar les actuacions a
dur a terme.
Per la seva banda, el condicionament de la pista ha consistit en el segellament de fissures, el tractament
de les juntes de dilatació i l’aplicació
d’un nou revestiment. La inversió
del consistori, que també es responsabilitzarà del manteniment futur
d’aquests espais, ha estat de 35.000 €
per al conjunt de l’actuació. n

En marxa
el concurs
fotogràfic per
al calendari
municipal
Fins aquest proper 22 d’octubre podem presentar propostes al concurs fotogràfic que servirà per a triar les
13 imatges que il·lustraran el calendari per a l’any 2018
que editarà l’Ajuntament de Begues. El tema triat per
a aquesta ocasió és «Paisatges de Begues» i s’obre a
qualsevol instantània d’un paisatge natural o urbà que
la persona que realitzi la fotografia consideri d’especial
interès. Les candidates es poden fer arribar, en format
jpg i amb unes dimensions de 24x24 cm, a l’adreça de
correu electrònic begues@begues.cat. Més informació
al web municipal. n

Begues promou la mobilitat
sostenible i segura
El consistori convocava, el 17 de setembre, a un acte lúdic en el qual
es podien provar bicicletes elèctriques o rebre educació viària
La Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura és una proposta que
anualment convida el conjunt de
municipis de Catalunya a reflexionar
sobre la manera en què ens desplacem. L’Ajuntament de Begues tornava a sumar-se un cop més a la crida i
ho feia amb una jornada lúdica que
tenia lloc el passat 17 de setembre a
l’aparcament de l’antic Goula i al Camí
Ral. Allà s’aplegaven més d’un centenar de participants que tenien la possibilitat de prendre part en algunes de
les activitats organitzades.

bici com els que des del passat mes
d’abril es poden fer servir al Camí Ral.
El lema sota el qual enguany s’ha celebrat la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura ha estat «Mobilitza’t
per un aire més net!». Amb aquest
missatge es vol recordar a la població
que una part important de la pol·lució
que es troba a l’aire prové de l’ús dels
vehicles amb els quals ens desplacem,

i que fent servir alternatives podem
contribuir-ne de manera significativa a
la reducció. n

La Policia Local de
Begues va participar-hi
oferint informació i un
taller d’educació vial

Les activitats
Entre les possibilitats que oferia la jornada, es posà a disposició de la ciutadania les bicicletes elèctriques amb
què compta el consistori, per tal que
tots els veïns i veïnes poguessin provar-ne el funcionament; en total en va
fer ús una trentena de persones.
A més de promoure formes de desplaçament respectuoses amb el nostre
entorn, la proposta municipal també
incidia en la importància de desplaçarse de manera segura. En aquest sentit,
s’instal·là un punt d’informació i es
féu un taller per als infants dedicat a
l’educació viària i amb la participació
de la Policia Local de Begues. Cal tenir
en compte que el nostre cos de policia
és un referent en aquest àmbit i que
desenvolupa al llarg de l’any diferents
actuacions educatives i de conscienciació en els centres d’ensenyament
de la vila.
En tot cas, l’activitat es va organitzar
amb una voluntat lúdica. Per això, els
infants tenien la possibilitat de gaudir
amb l’inflable que s’instal·là i la xocolatada que se’ls va oferir. També podien
posar en pràctica els seus coneixements sobre la manera més adequada
de circular. Begues disposa de carrils
El butlletí de Begues #144 OCTUBRE 2017
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Comença a caminar
l’Associació Tot per la
Gent Gran

Punts verticals per a
promoure les entitats
L’Ajuntament de Begues ha instal·lat a diferents espais
del municipi una sèrie de punts verticals destinats a permetre que les entitats de la nostra vila puguin anunciar
les seves activitats. Les associacions podran, d’aquesta
manera, dissenyar i confeccionar lones publicitàries que
el consistori col·locarà i retirarà. Per a més informació les
entitats poden adreçar-se al Servei de Suport a Entitats
mitjançant el correu electrònic (begues.entitats@begues.cat) o el telèfon (936 390 538, extensió *252). n

Begues compta amb una nova entitat gràcies a la recentment creada Associació Tot per la Gent Gran. Aquesta associació neix amb la voluntat de donar resposta a les necessitats de les persones, específicament quan aquestes
arriben a l’anomenada «tercera edat». Aquelles persones
interessades a conèixer millor l’activitat de l’associació
poden posar-s’hi en contacte a través de l’adreça de correu electrònic totelsgrans@gmail.com. n

Una exposició a peu de carrer que
apel·la a la pau
Begues rebia la mostra «Living on the Edge. Conflictes i reconciliació en
ciutats dividides d’Europa»
Coincidint amb la celebració del Dia
Internacional de la Pau, el passeig de
l’Església era l’escenari en el qual es
podia veure l’exposició «Living on the
Edge. Conflictes i reconciliació en ciutats dividides d’Europa», produïda per
l’Institut Català per la Pau. La mostra
és un treball periodístic realitzat per
Marco Ansaloni i Angelo Attanasio
que se centra en la realitat de quatre
ciutats europees dividides pels conflictes: Belfast (Irlanda del Nord), Mitrovica (Kosovo), Mostar (Bòsnia i Hercegovina) i Nicòsia (Xipre).
A través de textos i imatges teníem
la possibilitat, des del 13 fins al 26 de
setembre, de conèixer l’empremta
que han deixat entre la seva gent els
conflictes viscuts en aquestes quatre
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L’exposició
tal i com es
podia veure
al passeig de
l’Església

ciutats. En tot cas, més enllà de les tragèdies viscudes, la mostra reflecteix
el treball de persones que s’esforcen
diàriament per superar les barreres
que els han imposat els diferents conflictes que s’hi recullen. n

L’exposició recull un
treball periodístic
realitzat a quatre ciutats
víctimes de conflictes
com han estat Belfast,
Mitrovica, Mostar i
Nicòsia

La llar d’infants municipal
incorpora l’aula multisensorial
A més, el centre ha estat convidat enguany a participar en les Jornades
Diàleg Escola-Universitat
La Llar d’Infants Municipal El Guinyol
ha començat el curs amb novetats.
Entre les més destacades es troba la
inversió duta a terme en material sensorial com ara una taula de llum, un
cub d’exploració fosc, safates de mirall
i rajoles o bastons sensorials. Aquest
material està repartit en dues aules
per a permetre’n l’ús de tot l’alumnat
per promoure l’aprenentatge sensoriomotriu, predominant en l’etapa
dels 0 als 3 anys.
Paral·lelament, cal destacar la invitació que ha rebut el centre a participar
en les Jornades Diàleg Escola-Universitat organitzades per la Universitat
Ramon Llull. La Llar d’Infants hi realitzarà una presentació sota el títol «Un

recorregut d’art: de la llar d’infants
al taller de l’artista», al voltant de
l’experiència que va realitzar conjuntament amb el Centre Experimental

de les Arts Vallgrassa. Aquesta és la segona vegada que el centre del nostre
municipi és convidat a prendre part
en aquestes jornades. n

El Centre Cívic El Roure
s’exposa a Seül

Música, cervesa i menjar
al segon Beer&Food
Festival

Des d’aquest 1 de setembre fins al 5 de novembre,
l’Institute for Advanced Architecture of Catalonia i l’Àrea
Metropolitana de Barcelona prenen part com a institucions convidades en la primera biennal d’arquitectura
i urbanisme de Seül amb la mostra «Mixed Use, Mixed
Time, Mixed People». Entre els treballs que es poden
veure en aquesta exposició, centrada específicament
en espais multiusos, es troba el Centre Cívic El Roure
de Begues. n

Aquest passat 23 de setembre tenia lloc a L’Escorxador
la segona edició de l’International Beer&Food Festival,
que organitza Begues Beer Town amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Begues. L’esdeveniment oferia la
possibilitat de degustar diferents cerveses artesanes,
com la Dolina-Begues, i de gaudir amb la música en directe del grup Swing Out!. La proposta es completava
amb la possibilitat de degustar el menjar que es podia
adquirir en un food truck. n
El butlletí de Begues #144 OCTUBRE 2017
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La Biblioteca La Ginesta reprèn
la seva activitat habitual
Els clubs de lectura, l’Hora del Conte, les xerrades o els tallers infantils
formen part de la programació de la Biblioteca
L’inici del curs suposa també la represa de les nombroses activitats lúdiques i educatives que es programen
periòdicament a la Biblioteca La Ginesta. D’aquesta manera, la represa
de l’activitat després de les vacances
d’estiu suposa també el retorn dels
clubs de lectura. La Biblioteca compta concretament amb quatre clubs
d’aquestes característiques: el de català (un dimarts al mes a les 18 h), el de
francès (un divendres al mes a les 19 h),
el de lectura juvenil (un dilluns al mes) i
el de lectura infantil.
Els infants són protagonistes d’una
part important d’activitats. És també
a ells, a partir dels 4 anys, que s’adreça
l’Hora del Conte (dos divendres al mes),
la Música en Família i altres propostes

Una de les
activitats
dutes a
terme a la
biblioteca

per a nenes i nens d’entre 0 i 3 anys, així
com tallers com el de treballs manuals
(un o dos cops al mes) i el d’escacs (els

Torna el taller
d’escriptura municipal
Des d’aquest passat 20 de setembre, ja es troba novament en marxa el taller d’escriptura, una activitat que es
centra a promoure l’escriptura creativa i que enguany,
com a novetat, comptarà amb un blog on es publicaran els textos redactats
per les diverses participants. Els treballs realitzats s’orienten en alguns
casos a poder participar
en alguns dels concursos
literaris que es duen a
terme, com el concurs «El
Pot Petit», que organitza
el consistori, o el Premi
Delta de narrativa escrita
per dones. n
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divendres a les 18.30 h). La programació es completa amb les diverses xerrades que hi tenen lloc al llarg de l’any. n

Alan
Teixidó,
campió de
Catalunya
de triatló
El jove beguetà Alan Teixidó ha sumat un èxit esportiu més en proclamar-se a
Banyoles campió de Catalunya de triatló infantil en
la categoria aleví. Teixidó
s’imposava després d’encapçalar els tres sectors (natació, ciclisme i cursa a peu) de què constava la prova
en la qual prenien part més d’un centenar d’atletes. Es
dona la circumstància que la seva germana, Brenda, assolia la quarta posició en la categoria infantil femenina
d’aquesta mateixa competició. n

El butlletí

El projecte «Xplore Health»
a l’Institut de Begues
Direcció de l’Institut de Begues.
«Xplore Health» és un programa
educatiu europeu per a promoure la
salut facilitant la presa de decisions
basades en el raonament científic.
L’Institut de Begues va ser seleccionat com a centre pilot per a participar
en aquest programa. Al llarg del curs
passat, l’alumnat de biologia de 4t
d’ESO, coordinat per la professora Loli
Díaz, va estar treballant en el projecte «Co-ResponsaVIHlitat», de governança participativa de la recerca i la
innovació per a l’eradicació del VIH (el
virus de la SIDA).
L’objectiu d’aquest projecte ha estat crear una agenda de prioritats en
recerca i investigació sobre aquesta
malaltia, per a després passar-la a governança per tal que es pugui portar a
terme. Entre altres activitats, l’alumnat
va poder participar en videoconferèn-

cies amb investigadors i en un acte
final al Cosmocaixa on es van presentar els resultats del treball i es va
reconèixer la feina feta per part dels
centres participants. Amb aquest projecte s’aconsegueix un doble objec-

tiu: conscienciar sobre la importància
d’aquesta malaltia i permetre que les i
els alumnes entrin en contacte directe
amb investigadors i coneguin la seva
feina. Aquest projecte tindrà continuïtat al llarg del curs 2017-2018. n

«Veure abans de beure» arriba
a prop de 100.000 persones
La campanya ha comptat en la seva darrera edició amb la participació
del grup d’Agents de Salut
La darrera edició de la campanya dedicada a promoure el consum responsable d’alcohol entre el col·lectiu jove del
municipi ha aconseguit una important
difusió. Concretament, les xifres de què
es disposa mostren que la proposta ha
arribat a 94.421 persones a través de
les xarxes socials que es feien servir
per a la seva difusió. En total han estat
21 les publicacions realitzades a Facebook del 22 de juny al 30 de juliol, amb
un increment del 9,5 % registrat en
l’audiència de la pàgina durant aquest
període. La campanya ha estat realitzada, en aquesta ocasió, amb la participació del grup d’Agents de Salut. n
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El municipi celebra la diada
de l’Onze de Setembre
La plaça de l’Ajuntament va ser l’escenari de l’acte
institucional que tenia lloc a Begues
Aquest passat 11 de setembre la nostra vila tornava a convocar la ciutadania a la commemoració de la Diada
Nacional de Catalunya. Els actes programats se celebraven a la plaça de
l’Ajuntament, on a les 11 h tenia lloc
una ballada de sardanes amb la cobla

Sant Jordi. Posteriorment, a les 12.30 h
es procedia a la lectura del manifest de
la jornada i s’interpretà el cant d’Els segadors. El punt i final venia de la mà de
l’actuació castellera protagonitzada
per la colla castellera local, els Encantats de Begues. n

Notícies breus
Restes romàniques a
l’ermita de Santa Eulàlia

Renovació d’un
vehicle policial

[ L’Ajuntament de Begues ha decidit ampliar en 75.000 €
la inversió destinada a la restauració de l’ermita de
Santa Eulàlia amb l’objectiu de realitzar-hi els treballs
necessaris per a preservar les restes romàniques que s’hi
han trobat recentment. Aquesta ampliació servirà, a més,
per a restaurar-ne el retaule, treballs que se sumaran
a la reparació ja realitzada del cor. Les obres previstes
inclouen també la instal·lació de llums LED alimentats
amb plaques fotovoltaiques. ]

[ Recentment l’Ajuntament
de Begues ha procedit a la
renovació d’un dels vehicles
que té a la seva disposició la
Policia Local. La voluntat és
que aquest nou cotxe millori
les prestacions del parc
mòbil gràcies a la seva versatilitat, ideal per a la vigilància
rural.]
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Soterrar les línies, la millor
opció

Ajuda’ns a fer front a les sancions imposades per l’Estat

Des de finals de juliol, l’equip de govern
té, oficialment, l’informe vinculant de la
Direcció General de Polítiques Ambientals
i Medi Natural de la Generalitat.
El Servei de Fauna i Flora del Departament de Territori i Sostenibilitat descarta
totes les opcions de desviament plantejades per REE i l’equip de govern, en no ser
ambientalment viables, encara que s’hi
posin salvaocells. Conclou que el projecte
presentat «no aporta cap millora ni canvi
substancial respecte a les propostes aèries
de l’any 2007» i que, per tant, la conclusió
ha de ser forçosament la mateixa: l’única
opció viable és el soterrament». A més,
agafant com a referència altres projectes
aprovats de REE, demostra que el cost de
soterrar no és ni de lluny 15 o 20 vegades
més car que desplaçar; s’assemblaria al
cost que REE va donar al 2010.
Descartades totes les opcions de desplaçament, l’informe planteja una nova
possible alternativa aèria indicant que,
encara que té un impacte força més elevat
que el soterrament, no crea un impacte
afegit excessiu.
L’informe vinculant obliga a tenir en
compte aquestes consideracions i d’altres
provinents de les al·legacions d’un gran
nombre d’entitats, i obliga a incloure
l’opció de soterrament que es va aprovar al 2010, indicant que continua sent
la millor alternativa per a resoldre el
problema, així com la nova alternativa aèria plantejada.
Estem contents que s’avali el nostre treball i de poder-vos-ho comunicar.
Recordeu la rapidesa amb què l’equip
de govern ens va informar, al juny, que la
Comissió Territorial d’Urbanisme avalava
la proposta de desviament? Ens mereixem
un govern que sols informa d’allò que li
convé? Els mitjans de comunicació que
paguem entre tots no han d’estar al servei
dels que manen, sinó al servei de la ciutadania, per explicar-ho tot. n

La caixa de solidaritat permet fer front a
les represàlies econòmiques que reben
persones físiques com a conseqüència
d’actuacions emmarcades en el procés
cap a la República Catalana per participar
en accions unitàries, cíviques, pacífiques i
democràtiques. Aquestes actuacions han
de respondre a iniciatives acordades per
les entitats i/o partits sobiranistes o bé per
seguir el mandat de les urnes i els acords
del Parlament de Catalunya i el Govern de
la Generalitat en favor del procés independentista. Els responsables d’aquesta
caixa de solidaritat són dues persones
de l’Assemblea Nacional Catalana i dues
d’Òmnium Cultural. A més, té com a auditors externs i independents els tres expresidents del Parlament de Catalunya Joan
Rigol, Ernest Benach i Núria de Gispert. La
creació d’aquesta «caixa de resistència» és
un gest potent de solidaritat, transversalitat i unitat de l’independentisme. Llança
també un missatge internacional i crea un
problema a l’Estat en la mesura que la seva
capacitat de coerció queda disminuïda.

Pasa palabra
CON LA S: Alzamiento público y tumultuoso para impedir, por la fuerza o fuera
de las vías legales, la aplicación de las leyes o de cualquier autoridad, corporación
oficial o funcionario público, el legítimo
ejercicio de sus acuerdos o de las resoluciones administrativas
SEDICIÓN
CON LA T: Acometer una acción peligrosa
con valor e imprudencia
TEMERIDAD
CON LA U: Injuria, ofensa o desprecio que
se hace a alguien o algo
ULTRAJE
CON LA V: Sentimiento de pérdida de dignidad causado por una falta cometida, por
una humillación o insulto recibidos
VERGÜENZA
Para el día después del 1 de octubre,
«PASA PALABRA».
Lo único cierto es que el año que viene
pagaremos más en concepto de impuestos. Es lo único donde no se PASA PALABRA. Eso sí: no hay que perder la oportunidad de contribuir a pagar las multas que
ponen a los políticos por delinquir.
«Cosas vederes, Sancho, que non crederes». n

GRUPS MUNICIPALS
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Transferències bancàries als números
de compte:
ES78 2100 5000 5102 0017 2439
ES41 3025 0002 4514 3338 9791
o també pots pagar amb targeta:
https://caixadesolidaritat.cat/
Tanmateix, des d’Esquerra Republicana
de Catalunya volem agrair el ferm compromís i la gran tasca voluntària de l’ANC
Begues i del grup d’Òmnium Cultural de
Begues durant aquests darrers anys. I també volem donar les gràcies de tot cor a totes aquelles persones voluntàries, entitats i
grups polítics beguetans que han defensat
el dret a decidir a través de la Taula pel Sí
al nostre poble. Per una República catalana
nascuda del vot de la seva ciutadania i per
una democràcia plenament participativa
que posi la gent al centre de les decisions
sobre el seu futur: per sempre més, salut i
República! n

Ajuntament de Begues

Sadurní Vendrell i Masip

Margarida Camprubí i Vendrell

Mercè Esteve i Pi

vendrellms@begues.cat
facebook.com/TotXBegues/

gentdebegues@gentdebegues.cat
www.gentdebegues.cat

begues@ciu.info
PDeCat Begues

Mobilitat sostenible i
segura

Agafar la paella pel
mànec

Ser lliures, per treballar
sense pals a les rodes

L’Ajuntament de Begues es va sumar a la
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura de Catalunya, que va tenir lloc del 16
al 22 de setembre: més de 600 activitats
per a totes les edats arreu del país, des de
caminades fins a pedalades, jocs i dinàmiques sobre qualitat ambiental. La bicicleta hi té un protagonisme especial, ja que
es varen realitzar més de 300 activitats relacionades amb el món de les dues rodes.
A Begues es va fer en l’aparcament del
Goula, on vàrem organitzar diverses activitats en forma de festa: inflables per
als infants, xocolatada, bicis elèctriques,
taller d’educació vial i punt d’informació
de la Policia Local. Cal tenir en compte
que el nostre cos de policia és un referent en aquest àmbit i que desenvolupa
al llarg de l’any diferents actuacions educatives i de conscienciació en els centres
d’ensenyament de Begues.
Enguany el lema de la Setmana de la
Mobilitat era «Mobilitza’t per un aire més
net»: amb aquest missatge es vol recordar
a la ciutadania que ens cal un veritable
esforç per a millorar l’aire que respirem, a
més de vetllar per una vida saludable, sostenible i segura, que ens afecta greument
tot el planeta; per això moltes ciutats, el
22 de setembre, varen realitzar el Dia sense Cotxes en el marc de la Setmana de la
Mobilitat.
Acabo l’article agraint la col·laboració
de la Regidoria de Participació, de la Policia Local, de la Brigada Municipal i de
totes les persones que varen assistir a la
festa.
Moltes gràcies a tothom. n

Molta gent creu que la sensibilitat i els temes que afecten el cor de les persones no
és política. Parlo en nom propi i també en
nom de Gent de Begues quan dic que mai
hem cregut que això sigui així.
Enguany, en aquest temps que ens ha
tocat viure, precisament els sentiments estan a flor de pell, i jo vull —sempre amb el
vistiplau de Gent de Begues— compartir
amb vosaltres un sentiment.
Em sento orgullosa del meu poble, i de
la nostra gent. I m’emociona fins a les llàgrimes que el jovent prengui part activa
—de forma massiva i no minoritària— en
un procés de canvi, que torni a valorar la
seva implicació en política, que s’adoni
que és important tenir opinions pròpies,
que ha de defensar allò que creu, i que ho
porti a la pràctica.
Sigui el que sigui el que pensa, cerca
complicitats per dur-ho endavant, comprèn que no pot delegar en els altres i que
ha de prendre partit.
Que per què m’emociona tant? Perquè
tinc la seguretat que els que ja rondem els
60 hem fet la feina ben feta; que les nostres lluites per aconseguir la democràcia,
drets i valors compartits no han passat
sense pena ni glòria.
No vull dir amb això que només ha de
ser el jovent qui faci política, no. Només
vull expressar que em sento feliç —i segur
que és un sentiment compartit amb moltes persones de la mateixa generació—
que agafin la paella pel mànec.
Endavant! n

Imagineu un poble amb un endeutament
municipal del 43 % l’any 2011. Imagineu
un govern municipal que fa els deures,
i redueix aquest deute fins al 19 % en poc
més d’un mandat. I no només això: ara
imagineu que, malgrat l’extrema situació
econòmica de crisi, i sense deixar de millorar el poble, aquest equip aconsegueix
tancar l’any 2016 amb un romanent de
tresoreria de més de 2 milions d’euros,
dels quals no pot destinar la part del superàvit, 1 milió d’euros, fins que el Govern central ho permeti. Imagineu quantes millores extres podríem arribar a fer?
Doncs ara imagineu un govern central
que, en comptes de premiar la bona gestió
econòmica, el que fa és bloquejar aquests
diners. Imagineu un govern central que,
en comptes de dir «Felicitats! Aquests diners que els han sobrat els poden invertir en allò que considerin millor», no, al
contrari: traves administratives i legals
que només permeten destinar els diners
dels beguetans i les beguetanes a inversions financerament sostenibles «perquè
ho diuen ells» però que, a més, queden
congelats fins que aquest govern central
aprovi els seus pressupostos.
I és clar, com que van tard, ens plantem a
l’octubre. I ens queden tan sols tres mesos
per a projectar i executar totes aquelles inversions que sufragarem amb aquest milió
d’euros de superàvit. I sort que nosaltres sí
que fem els deures, i tenim idees, projectes i feina avançada.
En aquest darrer trimestre començarem a desenvolupar tots els projectes
que finançarem amb aquest superàvit:
el parc metropolità de la Parellada, la integració de la riera de Can Figueras, actuacions d’estalvi energètic, la millora de les
connexions entre barris a través de la variant, reparacions a l’ermita de Sta. Eulàlia
i tants d’altres. Us imagineu que bé que es
treballaria sense més pals a les rodes? n

Ajuntament de Begues

@PDeCatBegues

GRUPS MUNICIPALS
El butlletí de Begues #144 OCTUBRE 2017

15

