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Lleure i natura al parc metropolità
Properament s’iniciaran els treballs de la primera fase per a la creació
del parc metropolità de Begues
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Sumari
[ Nous avenços per a disposar
del centre de dia ]

[ Solidaris amb La Marató
de TV3 ]
[ Torna el «rasca» del comerç local
per Nadal ]

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 76 76
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

93 744 06 56
93 639 00 00
93 639 25 04
93 639 03 29

900 70 07 20

Un nou referent per al
nostre lleure
Mercè Esteve i Pi

Alcaldessa de Begues

Es tracta d’un projecte
que ens ajuda a
completar la nostra
trama urbana
aportant-hi un espai
lúdic i preservant
el caràcter natural
d’aquesta zona

Properament s’iniciaran els treballs per a la creació a la nostra vila del parc urbà
de la Parellada, un parc que serà, de ben segur, un referent per al lleure a l’aire lliure del nostre municipi. Es tracta d’un projecte ambiciós, que podrem afrontar
gràcies al suport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i que està estretament
relacionat amb com veiem Begues i com volem que es continuï desenvolupant.
Aquesta és una proposta que neix de la participació, a través de la feina que
realitza el Consell Municipal d’Infants. Es tracta, a més, d’un projecte que ens ajuda a completar la nostra trama urbana aportant-hi un espai lúdic i que, a més, ho
fa preservant el caràcter natural d’aquesta zona. No podem demanar molt més a
un projecte d’aquestes característiques, que aplega participació, desenvolupament urbà, lleure, cultura i natura.
Sempre hem dit, i ens refermem, que Begues és un municipi que val la pena gaudir a peu. El nostre entorn natural i el nostre patrimoni cultural ens conviden
a no tenir pressa a l’hora de gaudir d’allò que ens envolta. El parc de la Parellada
serà, així, un espai per a gaudir de manera relaxada, per a entrar en contacte amb
la natura, però que també oferirà jocs per als infants i que podrà acollir propostes
culturals.
De la mateixa manera que treballem per fer dels espais naturals que ens envolten espais per a l’esport i l’activitat física, també ens esforcem perquè els nostres
boscos puguin ser zones per a la cultura i la diversió. Els nostres espais públics
ens permeten plantejar-nos fites que molts municipis no tenen la capacitat
d’afrontar, com és poder sumar l’atractiu de la natura a les activitats públiques
que s’hi duen a terme.
Finalment, no voldria acabar aquest escrit sense tenir en compte la proximitat de
les festes nadalenques. Per sobre dels moments socialment complicats que vivim,
us vull desitjar tota la felicitat i alegria possibles per a aquest any que vindrà
i el millor Nadal per a vosaltres i les vostres famílies. n
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Begues passarà a formar part de
la zona 1 del transport públic
L’AMB es compromet a integrar els 36 municipis de l’àrea metropolitana
en una zona única a partir d’aquest 2018
L’Àrea Metropolitana de Barcelona
(AMB), ens responsable del transport
públic, s’ha compromès que els 18 municipis que actualment formen part de
la segona corona de transport s’integrin
a la primera corona durant l’any vinent.
D’aquesta manera Begues veurà aconseguida una vella reivindicació. Aquest
fet suposarà, a més d’altres beneficis,
poder disposar de la Targeta Rosa o la
T-Verda entre altres títols de transport.

Millora del servei
Més enllà de la qüestió econòmica,
existeix també un compromís de millorar el servei de transport públic als
municipis afectats per la integració en
la zona única. Aquesta millora es realitzaria de manera progressiva fins a l’any

2020. Cal, en tot cas, tenir en compte
que, igual que a la resta de municipis,

Variacions dels horaris
durant el Nadal
Amb l’arribada de les festes de Nadal diversos serveis i
equipaments municipals es veuran afectats en els seus
horaris d’atenció al públic. Concretament, el centre cívic
El Roure romandrà tancat del 24 de desembre al 7 de gener, mentre que el seu bar tancarà les seves portes des
del 24 de desembre a l’1
de gener; a partir del 2
de gener es reprendrà el
servei d’àpats.
Finalment, pel que fa
a la Biblioteca, aquesta
no donarà servei el dissabte 30 de desembre
ni el divendres 5 de gener, però la resta de dies
mantindrà el seu horari
normal. n
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l’AMB establirà una taxa per a finançar
el servei. n

Representació institucional
a Brussel·les en l’acte
de suport al Govern
L’Ajuntament de Begues se sumava aquest passat 7 de
novembre a l’acte de suport al Govern de Catalunya que
tingué lloc a Brussel·les, en el qual participà l’alcaldessa,
Mercè Esteve. En total eren al voltant de 200 els alcaldes
i alcaldesses d’arreu de Catalunya que prengueren part
en la iniciativa promoguda per dues associacions de les
quals forma part la nostra població, com són l’Associació
Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis
per la Independència (AMI). El viatge va ser, en tot cas,
pagat per la secció local del PDeCAT. n

Un parc per al lleure a la natura
El parc està plantejat com un laboratori d’aprenentatge a l’aire lliure
per als més menuts, amb diversitat d’espècies i de vegetació però
també espais d’esbarjo i de jocs
El proper mes de gener s’iniciaran les
obres per a la creació del parc metropolità de Begues, ubicat entre els sectors de la Parellada i la Costeta i molt a
prop del centre cívic. Aquest projecte
neix directament de la participació
ciutadana, ja que és una proposta sorgida del Consell Municipal d’Infants
i que es desenvolupa a través de la
col·laboració amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
El parc és en si mateix un petit laboratori d’aprenentatge a l’aire lliure
per als més menuts, on es pot trobar
diversitat d’espècies i de vegetació
que es posaran en valor aprofitant els
recursos que ofereix la Xarxa de Parcs
Metropolitans de l’ Àrea Metropolitana. A més, aquest serà un espai de
connectivitat ecològica entre l’entorn
urbà i els diferents entorns propers,
com l’agrícola i el forestal.
En una primera fase es treballarà especialment en la creació dels camins
lineals i les dreceres que travessaran
el parc, i també s’hi realitzaran les actuacions necessàries per a disposar

En aquesta primera
fase els treballs se
centraran en qüestions
com la creació de
camins i la zona de joc
infantil

dels jocs infantils i els elements que
s’espera que aportin un atractiu especial per als més joves. Entre aquests
es troben els tobogans de grans dimensions i diferents jocs de corda tot
creant un llarg circuit. Aquests elements han estat especialment dissenyats per a la seva integració ambiental en l’entorn del parc i per a oferir
solucions d’entreteniment i oci imaginatiu i amb materials sostenibles.
D’altra banda, també gaudirem d’un
espai per a la pràctica esportiva, amb
itineraris per a caminar i córrer i aparells gimnàstics. A més, en diferents

indrets del parc es podrà practicar la
relaxació, el ioga o la meditació.

El finançament
de l’AMB
Pel que fa a la despesa prevista, es compta amb un pressupost
d’1.291.000 €, dels quals l’Ajuntament
n’aportarà 365.000 mentre que la resta correrà a càrrec de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) a través de
diferents vies de subvenció. Un cop
finalitzat el projecte de construcció,
l’AMB es farà càrrec de les despeses
de manteniment, així com de la gestió
integral del parc (vegetació, mobiliari,
il·luminació, instal·lacions, paviments,
etc.), i promourà, publicitarà i dinamitzarà el parc mitjançant activitats.
En una fase posterior està prevista
la creació d’un escenari amb grades
a l’aire lliure, per a potenciar les activitats culturals, i la construcció d’una
passarel·la sobre la riera que millorarà
la connectivitat entre el Camí Ral des
de la Barceloneta i el parc metropolita
i el centre cívic. n
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Begues aporta 28.000 € a projectes
de cooperació al 2017
L’ajuda a les persones refugiades o el suport a la feina que realitza
el Casal dels Infants del Raval reben la contribució beguetana
El consistori de Begues treballa al
llarg de l’any amb diferents entitats
per al desenvolupament de projectes de cooperació. Aquest 2017
l’Ajuntament haurà destinat 28.000 €
a aquestes actuacions, dels quals ja
se n’han invertit 25.500 en 7 projectes
diferents. Pel que fa a la inversió que
suposen, en destaquen el projecte
d’educació «Missió de Lobur», que
desenvolupa la Fundació Emalaikat a
Kènia i que rep 7.000 €; les actuacions
d’ajuda a les persones refugiades, del
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a les quals es dediquen
5.000 €; el projecte de construcció
d’una escola al Txad, de la Fundació
Esport Solidari Internacional, al qual
es destinen 5.000 €; la feina que es
fa amb la població nicaragüenca d’El
Sauce, amb 4.000 €, i l’aportació de

Fins el moment són 7 els
projectes a casa nostra i
internacionals que reben
suport municipal

3.000 € per al manteniment de la llar
d’infants que la Fundació Emalaikat té
a Gida, Etiòpia.
Finalment, cal destacar també el
suport donat a entitats del nostre

Comença la remodelació
de Cal Purrós
Aquesta primera quinzena de desembre està previst
que comencin les obres per a la remodelació de l’edifici
de Cal Purrós. L’objectiu dels treballs, que es preveu
que tinguin una durada de 12 mesos, és la
creació de dos habitatges dotacionals, un a la
planta baixa i un altre a
la segona planta. Atesa
la normativa vigent, es
mantindrà la façana i el
volum de l’actual edifici,
si bé se’n redistribuirà
tot l’interior. n
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territori, com les aportacions al Casal
d’Infants del Raval (500 €) i a l’ONG
Cooperació en Acció (1.000 €) per al
desenvolupament d’actuacions de
conscienciació social. n

Augmenta la seguretat
per als vianants al
carrer Major i al
passeig de l’Església
A finals d’aquest passat mes de novembre s’iniciava la
substitució de les peces d’acer situades al carrer Major i
al passeig de l’Església amb la voluntat d’incrementar la
seguretat dels vianants que fan servir aquestes vies. Les
peces originals d’acer, instal·lades l’any 2007, quan la
zona va passar a ser exclusiva per a vianants, han estat
canviades per d’altres fetes de morter. D’aquesta manera l’Ajuntament
satisfà la preocupació que compartia
amb els veïns i veïnes per fer aquests
espais més còmodes i segurs. n

Avança el projecte per a disposar d’un
centre d’atenció diurna al municipi
Ja ha estat acordat el retorn dels terrenys on anirà ubicat i es disposa
d’un estudi tècnic per a la seva gestió
El procés per a disposar d’un centre
d’atenció diurna per a la gent gran
del nostre municipi ha assolit recentment avenços significatius. Entre ells
cal destacar l’esforç de l’Ajuntament
de Begues per aconseguir el compromís per part de l’Institut Català del Sòl
(INCASÒL) de retornar els terrenys del
carrer Ferran Muñoz on anirà ubicat
l’equipament. L’Institut tenia a la seva
disposició aquest espai per l’acord assolit l’any 2009 que finalment no va
tirar endavant per manca de finançament. En tot cas, el retorn definitiu es
troba en suspens davant l’actual aplicació a Catalunya de l’article 155 de la
Constitució espanyola.
De la mateixa manera, ja es disposa
de les conclusions de l’estudi realitzat per una empresa especialitzada
en l’assistència a la gent gran per a
avaluar les necessitats tècniques, funcionals, de recursos humans i econòmiques del projecte adaptades al
moment actual. Aquestes aposten,
entre altres reflexions, per implantar
un servei que promogui la màxima
implicació possible de les persones
usuàries incentivant-ne la participa-

El centre d’atenció
diürna apostarà per
mantenir actives les
persones usuàries
implicant-les en les
tasques diàries

ció en les tasques habituals del centre,
com poden ser aquelles relacionades,
per exemple, amb la cuina
Davant d’aquestes noves necessitats
exposades s’encarregarà una reforma
del projecte amb què es comptava anteriorment per tal d’adaptar-lo. n
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Una exposició sobre els
megàlits al centre cívic
Fins al 15 de desembre es pot visitar a la nostra
vila la mostra «Quan les pedres ens parlen.
Megalitisme a Catalunya»
El Col·lectiu per a la Investigació de
la Prehistòria i l’Arqueologia del Garraf-Ordal (CIPAG), amb el suport de
l’Ajuntament de Begues, promou fins
al proper 15 de desembre la visita a
l’exposició «Quan les pedres ens par-

len. Megalitisme a Catalunya», que
es pot visitar al centre cívic El Roure.
Aquesta mostra, que va ser inaugurada al febrer del 2016 al Museu Arqueològic de Catalunya, gira al voltant d’un
dels elements més singulars del nostre
passat, com són els megàlits. Aquests
grans elements de pedra tenien una
funció principalment funerària, però
també podien servir per a delimitar el
territori o com a punt de reunió o de
culte religiós, i es troben disseminats
per tot el territori català. El seu origen
està datat entre 6.500 i 3.500 anys,
durant els períodes del Neolític mitjà
i Neolític final, el Calcolític i la primera
edat del bronze. n

La vida dels pastors i les
pastores, més a prop
«Vida, cançons i poesia dels pastors dels ramats
de cabres i ovelles» homenatjava la seva tasca

El pasturatge ha estat una activitat tradicional a Begues durant milers d’anys.
Per tal de recordar la relació del nostre
municipi amb la tinença i la cura de les
cabres i les ovelles, aquest passat 19
de novembre se celebrava al Mas Roig
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l’activitat «Vida, cançons i poesia dels
pastors dels ramats de cabres i ovelles», organitzada pel Centre d’Estudis
Beguetans (CEB), Òmnium Cultural i
Land Art. L’activitat comptava amb la
participació de Ferran Miralles, coautor dels llibres Camins de transhumància al Penedès i al Garraf i Mil anys
pels camins de l’herba, llegat d’un
món que s’acaba, de diversos pastors
en actiu del nostre municipi, així com
amb la intervenció de Víctor Mata, vicepresident del CEB, i d’altres. La proposta comptava amb la interpretació
en directe de cançons tradicionals de
pastors a càrrec del grup Gallfer i la degustació de coca i mistela. n

Presentat
el taller
«Acompanyar
en la
necessitat»
Encara estan obertes
les inscripcions per
participar-hi
Amb una xerrada al centre cívic El
Roure es presentava aquest 16 de
novembre el taller «Acompanyar
en la necessitat», una proposta
que es realitza en el nostre municipi com a prova pilot per part de
la Diputació de Barcelona. Les persones participants en el taller que
es durà a terme al voltant del mes
de març seran formades com a voluntàries en l’acompanyament en
la necessitat.
Aquelles persones que estiguin interessades a prendre part
en aquest projecte de voluntariat i disposin de temps com
a voluntàries, encara es poden
inscriure; únicament cal que contactin amb la Regidoria de Salut
de l’Ajuntament de Begues mitjançant l’adreça de correu electrònic llauradofm@begues.cat per
oferir-se a participar-hi. n

Es formarà les
persones participants
en l’acompanyament
de persones amb
necessitats específiques

El municipi se suma novament
a La Marató de TV3
Els dies 15 i 17 de desembre tindran lloc diferents activitats
destinades a recaptar fons
Les malalties infeccioses són les responsables d’una de cada tres morts
que es produeixen al món. Per tal de
combatre-les, aquest 2017 La Marató
de TV3 estarà dedicada a recollir fons
per a la seva investigació i tractament,
i Begues, un cop més, torna a sumarse a la iniciativa. D’aquesta manera, el
proper 17 de desembre trobarem al
passeig de l’Església, d’11 a 14 h, les paradetes d’entitats, algunes de les quals
realitzaran també diferents activitats.
Les associacions participants seran el
Club de Rítmica Begues, els timbalers,
els geganters i l’Associació de Fibromiàlgia. Coincidint amb la campanya
de La Marató, l’entitat +kritme realitzarà la recollida solidària de joguines i
el 15 de desembre a les 21.30 h la BigBandBegues oferirà al teatre El Goula
un ball amb música swing en directe.
La recaptació del concert, que es rea-

litzarà a través d’una «taquilla inversa»,
pagant els assistents a la sortida el que

considerin convenient, també es dedicarà a La Marató. n

En contra de la violència
masclista
Begues s’afegia a la commemoració del Dia Internacional
contra la Violència envers les Dones
El passat 24 de novembre tenien lloc
a Begues els actes centrals de la commemoració del Dia Internacional contra la Violència envers les Dones. Així,
el teatre El Goula acollia el lliurament
de guardons del concurs de creació en PowerPoint per a joves «Quan
l’amor fa mal».
En aquesta ocasió el primer premi
va ser per a Paula Martínez; el segon,
per a Bet Font i Ainara Rodríguez, i el

tercer va recaure en el treball de Laia
Vendrell, Míriam Samora i Cristina Fàbrega. Durant l’acte es van visionar
les creacions finalistes i es va realitzar
un debat. El mateix 24 a les 13.30 h
l’alcaldessa, Mercè Esteve, procedia a
la lectura del manifest de la jornada
davant de l’ajuntament. Finalment,
durant tota la jornada podíem trobar
al CAP una taula informativa sobre la
violència masclista. n
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«Aquest Nadal, rasca com cal!»
amb la campanya de comerç
Del 15 de desembre al 5 de gener es repartiran 15.000 «targetes rasca» de
premi directe entre les persones compradores
Un creuer de 5 dies pel Mediterrani
per a dues persones, tres xecs regal de
500 € per a gastar al comerç local, una
dotzena d’estades de dues nits per a
dues persones, bosses promocionals

de cotó i milers d’obsequis dels comerços de la vila són els premis que
podrem guanyar amb la nova campanya de promoció comercial que tindrà lloc aquest Nadal a Begues. Entre

el 15 de desembre i el 5 de gener es
repartiran 15.000 «targetes rasca» als
establiments participants en una proposta que enguany es promociona
amb l’eslògan «Aquest Nadal, rasca
com cal!» i que promouen els comerços de Begues i l’Ajuntament. La campanya comptarà amb activitats promocionals a peu de carrer els dies 23
i 24 de desembre i amb animació teatral també pels carrers el dissabte 30.
Els vals per valor de 500 € es podran
fer efectius el primer dissabte de rebaixes en una activitat en la qual les
persones guardonades seran seguides per una càmera durant les seves
compres. n

Gran participació
a la V Trobada de
Vehicles Clàssics
El passat 12 de novembre tenia lloc la V Trobada de Vehicles Clàssics de la nostra vila, organitzada pels Amics
dels Vehicles Clàssics de Begues. En total es van reunir
al carrer Alp, 90, cotxes als quals es van sumar les 25
motos que es trobaven exposades al saló del Club de
Begues. Des de l’organització es va valorar la trobada
com tot un èxit de participació i de visitants. n

Primera experiència
internacional del
voleibol beguetà
Entre el 29 de setembre i l’1 d’octubre el CV Begues prenia part en el torneig Tra le Estrelle a Torí en la que ha
estat la primera experiència internacional del club. Les
beguetanes, tot i quedar últimes, van rebre el premi Polvere di Estrelle. A banda de la seva sortida a Itàlia, el club
també participà aquest estiu en un altre torneig a Palma
de Mallorca. La voluntat del voleibol local és organitzar
una competició internacional per a l’any vinent. n
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Begues

DESEMBRE 2017

8

DIVENDRES
DESEMBRE

Inauguració
exposició de
pessebres
A les 10 h a la capella
de la Fundació Bosch
L’exposició es podrà
visitar fins el 8 de
gener

15

lllllllllllll

DIVENDRES

16

DISSABTE

DESEMBRE

Portes obertes
al jaciment de
la cova de Can
Sadurní
D’11 a 14 h
Organitza: CIPAG
i Ajuntament de
Begues
Informació
i reserves:
covacansadurni@
gmail.com
Música en
família
A les 11 h a la
biblioteca La Ginesta
Cal inscripció prèvia
Concert de
Nadal de la
Coral Montau

1a Trobada
Timbalera
Begues
Percussió

Relats eròtics
A les 20 h a la
biblioteca La Ginesta
A càrrec de Sandra
Rossi. Per a públic
adult
BEGUES PER LA
MARATÓ DE TV3
Ball de swing
amb la BigBandBegues

A les 21.30 h al
teatre El Goula
Recaptació per
«taquilla inversa»
i destinada a
la investigació
de les malalties
infeccioses
lllllllllll

A les 18 h a l’església
de Sant Cristòfor

17

lllllllllllll

DIUMENGE

Mercat de
Nadal
De 10 a 14 h al
passeig de l’Església
Organitza:
Associació
d’Artesans de
Begues
Recollida
de joguines
solidàries
De 10 a 14 h al
passeig de l’Església
Organitza: +kritme

Taller infantil
de Nadal
A les 17.30 h a la
biblioteca La Ginesta

20

DIMECRES

DESEMBRE

D’11 a 14 h al
passeig de l’Església
Organitza: Timbalers
de Begues

L’Hora del
Conte especial
Nadal
A les 17.30 h a la
biblioteca La Ginesta

23

lllllllllllll

BEGUES PER LA
MARATÓ DE TV3
Paradetes de
les entitats
de Begues

D’11 a 14 h
al passeig de
l’Església
Recaptació
destinada a la
investigació de
les malalties
infeccioses

DESEMBRE

3a Cursa
d’Orientació de
Begues
Sortides de 10 a
11.30 h de la plaça
de Camilo Riu
Organitza: Club
Excursionista Begues

DIMARTS

DESEMBRE

lllllllllllll

DESEMBRE

Inauguració
exposició
Calendari de
Begues 2018
A les 19 h al centre
cívic El Roure

19

Cinema infantil:
Gru3

DISSABTE

DESEMBRE

Ballada de
sardanes
A les 11.30 h al
passeig de l’Església
Organitza: Grup
Sardanista de
Begues
Nadales al
carrer
A les 12 h pels
carrers del poble
Organitza: Coral
Montau
2a Quina
Encantada
A les 19 h a
L’Escorxador
Organitza: Colla
Castellera Els
Encantats

A les 12 h al passeig
de l’Església
Missa del Gall
A les 00 h a l’església
de Sant Cristòfor

26

lllllllllllll

DIMARTS

DESEMBRE

Pujada al cim
del Montau
Sortida a les 10 h de
la Zona Esportiva
Organitza: Club
Ciclista de Begues

30

lllllllllllll

DISSABTE

DESEMBRE

Animació
comercial
De 10 a 13.30 h pels
comerços de Begues
Gaudeix de les teves
compres amb un
somriure

31

lllllllllllll

DIUMENGE

DESEMBRE

Cercavila de
l’Home dels
Nassos

lllllllllllll

A les 17 h al teatre El
Goula

18

lllllllllllll

DILLUNS

DESEMBRE

Festa de Nadal
de la gent gran
A les 16 h al teatre El
Goula
lllllllllllll

DEL 23 DE
DESEMBRE AL 5
DE GENER
PARC DE
NADAL
D’11 a 14.30 h a la
plaça de Camilo
Riu
lllllllllll

24

DESEMBRE

Cagatió

DIUMENGE

A les 12 h pels
carrers del poble
Festa de
Cap d’Any
Encantada
A partir de les 23 h a
L’Escorxador
Organitza: Colla
Castellera Els
Encantats

Festa de Cap
d’Any
A partir de la 1.30 h
al poliesportiu
lllllllllllll

Inici a les 18 h
Consulteu
recorregut al
programa de festes
o a begues.cat

6

lllllllllllll

GENER 2018

1

GENER
DILLUNS

GENER

Ballada de
sardanes del
Sol Ixent
A les 7.30 h al Mur
Organitza: Grup
Sardanista de
Begues
Foto solidària
amb el Reis
Mags
A les 17.30 h al
passeig de l’Església
Recaptació
destinada al projecte
de millora de les
escoles de Nicaragua
Organitza:
Cooperació en Acció
Recollida de
cartes als Reis
A les 18 h al passeig
de l’Església
Organitza: Joves pel
Nadal

4

lllllllllllll

Nit de ball
A les 22.30 h al Club
de Begues
Organitza: Begues
& Ball

7

lllllllllllll

DIUMENGE

GENER

Fira d’artesania
De 10 a 14 h al
passeig de l’Església
Organitza:
Associació
d’Artesans de
Begues

12

lllllllllllll

DIVENDRES

GENER

Taller
«Observant
com a
científics»
A les 17.30 h a la
biblioteca La Ginesta
Cal inscripció prèvia

14

lllllllllllll

DIJOUS

GENER

Recollida de
paquets
De 10 a 22 h a
L’Escorxador
Organitza: Joves pel
Nadal

5

DISSABTE

PROGRAMACIÓ DE
LA FESTA
MAJOR
D’HIVERN

llllllllllll

DIVENDRES

GENER

Cavalcada dels
Reis Mags
d’Orient

DIUMENGE

Mostra del
Taller d’Arts El
Colomar
D’11 a 14 h al
passeig de l’Església
lllllllllllll

DIMECRES

GENER

Taller «Internet
al mòbil»
A les 10 h a la
biblioteca La Ginesta
Activitat dirigida al
públic adult
lllllllllllll

Sardinada,
havaneres i
rom cremat

DIJOUS

GENER

L’Hora del
Conte especial
Festa Major
A les 17.30 h a la
biblioteca La Ginesta

19

lllllllllllll

DIVENDRES

GENER

Bitlles
catalanes
A les 12 h a la plaça
de Camilo Riu
Organitza: Amics
Francocatalans de
Begues
Cinema familiar
A les 20 h al teatre El
Goula
Festa Jove
A les 23 h amb
concerts i Dj
Organitza: 6tres9

20

lllllllllllll

GENER

17

18

Correfoc
infantil
A les 18 h pels
carrers del poble
Organitza: Cuca
Fera i Timbalers de
Begues

DISSABTE

A les 20 h al
poliesportiu
Organitza: Club de
Begues
lllllllllllll

21

DIUMENGE

GENER

Cercavila
popular
Inici a les 12 h
a la plaça de
l’Ajuntament
Amb la participació
dels Gegants,
Capgrossos i Grallers
de Begues i la
Colla Castellera Els
Encantats
Celebració
25 anys del
Taller d’Arts El
Colomar

GENER

Ballada de
sardanes
A les 12 h al passeig
de l’Església
Organitza: Grup
Sardanista de
Begues

FINS A L’11 DE
DESEMBRE
«Sex o no
sex»
Al vestíbul del
centre cívic El
Roure
lllllllllll

FINS AL 15 DE
DESEMBRE
«Quan les
pedres
parlen»
Al centre cívic El
Roure
Organitzada pel
CIPAG
lllllllllll

FINS AL 31 DE
DESEMBRE
«Monotípia»,
de Mercè
Bubaré
A l’espai expositiu
Lina Font, del
centre cívic El
Roure
lllllllllll

DEL 15 DE
DESEMBRE AL 31
DE GENER
Exposició de
fotografies
del Calendari
de Begues
2018
Al vestíbul del
centre cívic El
Roure
lllllllllll

Missa i
benedicció del
pa
A les 11 h a l’església
de Sant Cristòfor
Tallers infantils
A les 11 h a la plaça
de Camilo Riu
Organitza: Gegants
i Capgrossos de
Begues

EXPOSICIONS

En acabar la
cercavila, a La Nau
Jornada de portes
obertes i aperitiu
Concert de Sant
Sebastià
A les 18 h al teatre El
Goula
A càrrec de la Coral
Jove Montau
lllllllllllll

DEL 15 AL 26 DE
GENER
Exposició de
fotografies
del concurs
infantil
«Nadal a
Begues»
Al vestíbul del
centre cívic El
Roure
lllllllllll

El butlletí

«Estem molt emocionats amb el
nou instrument que ha arribat
a l’escola... el violí!»
Col·legi Sant Lluís. A l’educació infantil la música és un element clau en el
desenvolupament dels nostres infants,
ja que ajuda a adquirir una sensibilitat
que influeix en la formació general de
la seva personalitat. Per aquest motiu
creiem que la música ha d’estar present en molts moments del dia.
Al Col·legi Sant Lluís tenim la sort
de poder oferir dues sessions setmanals d’educació musical, un espai on
els nens gaudeixen de la música en els
seus diversos àmbits: audició, cançó,
dansa i interpretació. A més a més, facilitem que expressin emocions i sentiments alhora que reconeixen els dels
altres.
Aquest any, com a innovació, els infants del parvulari s’estan iniciant en

un instrument musical, el violí (un cop
per setmana toquen l’instrument en
petit grup): una nova experiència de
què els nens i les nenes estan gaudint
molt; esperen el moment amb moltes
ganes. A més a més, és un espai que
permet treballar tant la motricitat fina

dels infants com l’escolta, el ritme i el
llenguatge musical. Finalment, no podem deixar d’esmentar la nostra «Coral
Infantil»; aquest ja és el seu segon any
i segur que els heu pogut escoltar en
algun moment pel poble de Begues. Ja
són tots uns artistes!! n

Begues, present a les Jornades
Diàleg Escola-Universitat de la
Fundació Blanquerna
La Llar d’Infants Municipal va presentar el projecte desenvolupat amb el
centre Vallgrassa

Aquest passat 11 de novembre la Llar
d’Infants Municipal El Guinyol era un
dels centres convidats a participar en
les Jornades Diàleg Escola-Universitat
que, sota el nom «Infància, art i esco-

El projecte «Un
recorregut d’art»
implicava els infants
del centre i 13 artistes
plàstics

la», promovia la Fundació Blanquerna
de la Universitat Ramon Llull. La representació beguetana hi exposava el
projecte «Un recorregut d’art», que va
desenvolupar al 2014 amb una sèrie
d’artistes del Centre Experimental de
les Arts de Vallgrassa. Durant el projecte, que va servir per a inaugurar
la sala d’exposicions del centre cívic
El Roure, els infants van realitzar una
sèrie de treballs artístics que posteriorment van servir com a inspiració
als 13 artistes participants. A les jornades van participar també centres de
Barcelona, Ullastrell, Tàrrega, Terrassa
i Sant Boi de Llobregat. 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

Mans a la brossa!

Més i millor transport públic
a Begues: l’Exprés.cat

Amb Entesa a l’Alcaldia vam ser un poble
pioner en biomassa, silvopastura i gestió
forestal. Si no fos per la moció de censura de CiU+PP+TxB avui també tindríem la
línia soterrada, tarifes socials en serveis
i taxes, pressupostos participatius i una
recollida de brossa orientada al «porta a
porta», entre d’altres: polítiques amb les
quals tothom hi surt guanyant: persones,
entitats, medi ambient... el poble.
S’està preparant un nou plec de condicions per a treure a concurs el servei
d’escombraries. S’hi presentaran grans
empreses amb ofertes més competitives
que les que pugui fer el món local. Interessa afavorir la concentració de poder
econòmic en poques mans (sempre les
mateixes)? O volem potenciar el cooperativisme i l’empresa municipal per garantir un bon servei, continuïtat i bones
condicions laborals?
Enguany hem pagat un 2,5 % més en
la taxa d’escombraries. I s’ha aprovat un
increment del 3,2 % per al 2018 (les
pensions sols pugen un 0,25 %). Alcaldia
dispara la previsió de despesa: de 418.000
€ (2017) a 514.835 € (2018). Com és possible? D’altra banda, la recaptació real, el
que paguem entre tots, supera la despesa.
Enlloc s’inclouen els diners que
l’Ajuntament rep per la recollida selectiva: 42.000 € a mitjan novembre. Seria bo
emprar-los per a reduir la taxa, conscienciant que com millor fem la recollida
més hi guanyem tots. Però no es fa.
Fa anys que estem estancats. Cal un altre pas decidit: posar en marxa el «porta
a porta» a tot el nucli urbà i no com un
experiment aïllat. Ho fan més de 100 municipis, inclosa Barcelona a Sarrià. S’arriba
a reciclar un 90 % dels residus, es redueix
la generació de brossa, s’abarateix la taxa,
s’ingressa més per recollida selectiva,
s’eliminen contenidors i males olors i es
generen llocs de treball.
Posem mans a la brossa! n

Ara toca apostar per mesures que promoguin la mobilitat sostenible i el transport
públic, també a Begues! L’entrada en funcionament de la T-Mobilitat a la tardor del
2018 comportarà la inclusió dels municipis
que actualment són a la 2a corona tarifària,
com ara Begues, a la 1a corona. Esquerra
Republicana apostem per desenvolupar
polítiques en mobilitat sostenible i fomentar el transport públic; per això proposem
les següents mesures:
· Redissenyar la línia 902 del bus per a
millorar-ne les freqüències o reforçar les
18 expedicions actuals en dies feiners i
passar-ne a oferir 20.
· Crear la nova línia Exprés.cat Barcelona-Gavà-Begues-Olesa, que aposti per 6
expedicions en lloc de les 5 actuals en dies
festius, i en dies feiners incorporar 4 noves
expedicions semidirectes Begues-GavàBarcelona per la C-31 amb entrada per la
Gran Via. L’Exprés.cat forma part de les xarxes de busos d’altes prestacions de la Generalitat i es caracteritza per l’alta freqüència, l’ús de vehicles moderns i accessibles,
una velocitat comercial alta i informació en
temps real.
· Estudiar la possibilitat del Transport a
Demanda per a cobrir el transport nocturn
Begues-Gavà.
I per tenir un bon servei de transport
públic de qualitat apostem per aplicar el
Tribut de Transport Públic Metropolità, vinculat a l’IBI, i així gaudir de les tarificacions
socials ja presents en altres municipis de la
1a corona (la Targeta Rosa, la T-16, la T-Jove
o la T-Atur).
Així doncs, tenim un triple objectiu: garantir una mobilitat en transport públic de
qualitat, assegurar el dret a deixar el vehicle
privat a casa i fer desplaçaments de forma
eficaç per l’àrea metropolitana i, finalment,
cercar alternatives per a fer front als greus
episodis de contaminació atmosfèrica, les
quals suposaran restriccions de circulació
als vehicles més contaminants. n

Sin complejos y con
orgullo
En el PP de Begues estamos dolidos y muy
tristes por los acontecimientos de los últimos meses, que han llevado desazón a
muchos de nuestros ciudadanos y que han
provocado una importante fractura social,
casi irreparable.
A título personal, estamos muy dolidos
por la actitud adoptada por ciudadanos
que no saben separar la política de las relaciones personales y hasta nos han dejado de hablar, consecuencia de la situación
política provocada por aquellos que se han
saltado la legislación vigente y se han colocado al margen de la ley.
Pero nosotros seguiremos ahí, al pie del
cañón, como venimos haciendo en Begues
desde hace casi 15 años. Durante ese periodo de tiempo hemos sido los únicos que,
además de defender los intereses locales
de nuestros ciudadanos, hemos defendido
los valores de la legalidad constitucional
y de la unidad de España. Por ello, hemos
tenido que soportar insultos, amenazas y
todo tipo de escarnio, pero no hemos desfallecido, pese a ser los únicos en todo este
tiempo. Porque hemos sido los únicos, no
ha habido en ningún momento nadie más.
Y lo hemos hecho sin el apoyo expreso
de los ciudadanos de Begues que piensan
como nosotros, que son muchos y a pesar
de todo luego nos han votado en las urnas.
Pero no se han movilizado para reivindicar
sus derechos o creencias como sí han hecho
los independentistas; no sabemos si por temor o por no caer mal a los autóctonos.
Hemos sido los únicos y sin desfallecimiento, pese a habernos sentido, en
ocasiones, muy solos, a sentirnos como
quijotes o como el Cid Campeador ganando batallas sin ejército y después de
muerto.
Pero afortunadamente, tras las últimas
movilizaciones por la unidad de España,
hemos empezado a recibir el aliento de
muchas personas y a notar que ya no estamos tan solos.
El día 21, a votar sin miedo. n
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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

Eleccions 21D a Catalunya

Dies reivindicatius que no
sensibilitzen

El 21D: Junts x Catalunya!

Com tothom sap, el proper 21 de desembre
estan convocades les eleccions catalanes
per l’Estat espanyol després de l’aplicació
del famós article 155 de la Constitució,
unes eleccions que, després de tot el que
hem viscut, volen ser la solució al problema català; qui s’ho creu, això? El procés,
tristament, és etern. Unes eleccions en què,
malgrat que siguin «estranyes», cal anar a
votar com sempre hem fet, per a demostrar
a Europa i al món, un cop mes, qui és la Catalunya que vol i estima la democràcia. És
legítim defensar la unió d’Espanya, però no
a cops ni empresonant ningú, ni reprimint
la ciutadania; cal tenir-ho molt present, no
són les maneres.
Així doncs, ja s’han presentat oficialment
les llistes de les candidatures a les quatre
demarcacions per a les eleccions del 21 de
desembre a Catalunya: Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, Ciutadans,
PSC + Units per Avançar (antiga Unió),
Catalunya en Comú, PP, CUP + el Partit Pirata, el Partit Animalista, Recortes
Cero – Els Verds i dues noves formacions:
Diàleg Republicà i Per un Món Més Just.
A Barcelona només, Convergents del Germa Gordó.
Per tant, tenim per a triar i remenar; com
sempre hem fet, utilitzem el seny i no la
rauxa a l’hora d’anar a votar.
Bones festes de Nadal i bon 2018. n

Ajuntament de Begues

Escric el Dia Internacional per a l’Eliminació
de la Violència envers les Dones i no em
puc estar de fer una denúncia pública a
partir de la situació i de les conclusions a
les quals es va arribar en el Consell de les
Dones del Baix Llobregat. Bàsicament, el
concepte clar i concís és que ESTEM TIPES:
tipes d’aquelles persones —per sort, no
són totes— que contribueixen a perpetuar la violència masclista: presentadors/res que feu espectacle de la violència
masclista, els que informeu dient «dones
mortes» en lloc d’«assassinades», professionals de l’audiovisual i de la publicitat
que perpetueu els tòpics que atempten
contra les dones, empresaris/àries de
l’oci nocturn que utilitzeu les dones com
a reclam, professionals de la judicatura,
l’advocacia, la medicina en general i la
forense, mestres, professors/es, cossos
policials i treballadors/es municipals que
infravaloreu les denúncies de les dones...;
tipes que no es denunciïn els abusadors,
violadors i assetjadors.
Des del Consell de les Dones es destaquen algunes dades que en aquest espai
de Gent de Begues aprofito per oferir-vos:
l’any 2016 es van interposar 1.939 denúncies per violència masclista; es van registrar 170 mesures d’allunyament; més de la
meitat de les dones que van demanar una
ordre de protecció no la van tenir; el 50 %
de les víctimes de violència sexual tenen
menys de 20 anys!
Finalment, denunciar que: no hi ha
prou recursos residencials a la comarca
per a acollir les dones víctimes de violència masclista —2 places d’urgència per a
una població de 400.000 dones—; cal reforçar l’assessorament jurídic a les comissaries quan s’interposa la denúncia, i sobretot, cal dotar de recursos els jutjats de
violència masclista perquè els jutges/ses
tinguin temps per a documentar els casos.
Si us plau, no mirem cap a una altra
banda. n

@PDeCatBegues

Al PDeCAT Begues ho tenim clar: el 21 de
desembre anirem a votar! Ho farem per
respecte a la democràcia, en defensa del
nostre autogovern i per fer sentir la nostra veu. Al PDeCAT Begues ho tenim clar:
anirem a votar i ho farem per la candidatura Junts x Catalunya, la «llista del
president». I és que en Carles Puigdemont
continua sent el president legítim de la
Generalitat, el president de tots i totes, de
la mateixa manera que els consellers i conselleres (empresonats o a l’exili) continuen
essent el nostre legítim Govern.
Els esdeveniments dels darrers mesos
han precipitat una situació de vergonya
democràtica, de falta de garanties legals
i civils. Però les adversitats han servit
per a fer-nos encara més forts. I, lluny
de debilitar el sentiment de confiança i
orgull que sempre ha caracteritzat el poble català, ens ha servit per a demostrar la
capacitat que tenim per a reaccionar a les
injustícies, guanyar complicitats i generar
noves il·lusions.
És per tot això que el 21 de desembre
cal anar a votar; votar per allò que és nostre (les institucions, l’autogovern, la cultura, la cohesió social, la capacitat de créixer
i emprendre...), però també votar per allò
que volem esdevenir: una república sobirana i lliure, on les idees dels altres no es
facin callar a cops de porra o de sentència,
on la política es debati al Parlament i no
als jutjats; un país sense presos polítics,
sense boicots econòmics i sense repressió
policial. #Llibertatpresospolítics
Al PDeCAT Begues ho tenim clar, i
us demanem que ens ajudeu a convertir
el 21 de desembre en una gran jornada
de democràcia. Junts omplirem les urnes d’il·lusió pel futur. Junts retornarem a
aquest país nostre la dignitat injustament
segrestada. Junts x Catalunya!
Us desitgem unes bones Festes de
Nadal i un pròsper any nou!!! n
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