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Creix l’oferta esportiva
La Piscina Municipal incorpora una pista de pàdel per tal de
continuar incentivant l’activitat física
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Sumari
[ El Pressupost municipal

incorpora 1,7 milions d’euros ]
[ Coneixent els detalls del Centre
d’Atenció per a la Gent Gran ]
[ Begues ja disposa d’una nova
aplicació mòbil ]

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
Horari d’hivern: de dilluns a divendres de 9
a 14 h i dimecres tarda de 17.30 a 19.30 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

Transparència i
proximitat
Mercè Esteve i Pi

Alcaldessa de Begues

Aquesta legislatura està suposant un abans i un després pel que fa a les polítiques de transparència de l’Ajuntament de Begues. Cada cop són més els recursos
que tenim per a explicar a la ciutadania allò que fa el seu consistori i com ho fa.
Recentment hem posat a disposició de tots els beguetans i beguetanes una nova
aplicació per a mòbils que permet tenir un accés directe a l’Ajuntament en tot
moment i des de qualsevol punt en què ens trobem.
L’app permet des de conèixer l’actualitat municipal a enviar un avís sobre una
incidència a la via pública, passant per la possibilitat de contactar directament
amb mi per a compartir alguna reflexió al voltant del nostre poble. Les noves

Cada cop són més els
recursos que tenim
per a apropar a la
ciutadania allò que fa
el seu consistori i com
ho fa

tecnologies ens permeten explorar noves formes de relació entre el consistori i els veïns i veïnes, i ja fa temps que hi treballem per tal de crear vincles
ferms i efectius. La nostra presència a les xarxes socials, la renovació del web
municipal o la posada en marxa del portal de transparència són algunes de les
actuacions recents que hem fet en aquesta línia.
Paral·lelament treballem per tal de mantenir el contacte cara a cara programant trobades informatives sobre els principals projectes municipals, com
la que recentment tenia lloc al voltant del funcionament del que serà el Centre
d’Atenció per a la Gent Gran o la que s’organitzava sobre el nou parc metropolità.
L’esforç dut a terme s’ha vist recompensat amb l’atorgament del Segell Infoparticipa. Aquest reconeixement acredita la qualitat i la transparència de la
comunicació pública local del web municipal i és atorgat pel Laboratori de
Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la UAB.
Tot i que ja no som el poble petit que fa uns anys érem, ens preocupa mantenir
la mateixa proximitat que ens ha caracteritzat sempre com a municipi. Les noves
tecnologies i la voluntat de transparència són les principals eines amb què
comptem per a aconseguir-ho. n
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Llum verda al
nou projecte
de restauració
de l’abocador
El calendari previst estableix
que la primera fase dels
treballs s’iniciarà al 2019
El passat 20 de març el Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, entitat responsable de la
titularitat de la gestió dels residus i de
la restauració de l’abocador del Garraf,
aprovava definitivament un nou Projecte Bàsic de Restauració de les Zones
III i IV del dipòsit controlat de la Vall
d’en Joan.
El nou projecte de restauració afecta els sectors situats al nostre terme
municipal i l’inici dels treballs es durà
a terme durant el primer trimestre del
2019 amb una inversió prevista de

27,7 milions d’euros. En total seran set
fases, planificades per a ser completades al llarg de vuit anys. Les tasques
de restauració començaran per la part
superior de l’abocador per tal que les
aigües pluvials no s’infiltrin i puguin
afectar les zones ja segellades, evitant
la generació de lixiviats. Es dona així
compliment per part de l’AMB a una
de les exigències municipals.

La primera fase de
restauració compta
amb un pressupost
de 3 milions d’euros,
finançats per la
Generalitat de Catalunya

Ha estat imprescindible la implicació econòmica de la Generalitat de Catalunya aportant a través de l’Agència
de Residus de Catalunya (ARC), que finançarà la primera fase, amb un pressupost de tres milions d’euros. n

Nous avenços per al
desviament de l’alta tensió
Una vegada informat per part de la
Generalitat l’Estudi d’Abast realitzat
l’any 2017 sobre el desplaçament de
la línia d’alta tensió de l’avinguda Mediterrània, s’inicia una segona fase que
consisteix en la redacció del document
d’Avaluació d’Impacte Ambiental. Red
Eléctrica Española ha encarregat el do-

cument a la consultoria d’enginyeria
ambiental Consulnima, SL. Aquest determinarà l’opció mediambiental més
adequada per a evitar el pas de l’alta
tensió pel nucli urbà de Begues i haurà
de ser aprovat per la Generalitat. Posteriorment es procedirà a l’elaboració
del projecte executiu. n

Millora contínua en
l’enllumenat públic
L’Ajuntament de Begues ha previst per
al 2018 diferents actuacions en la millora de l’enllumenat públic, amb una
inversió prevista de 119.000 €. La incorporació de la tecnologia LED, més
respectuosa amb el medi ambient,
arribarà als barris de Begues Parc, la
Parellada i la Barceloneta, i també s’im-
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plantarà aquesta tecnologia en tots
el nous projectes, com els destinats a
millorar els passos de la Variant a Mas
Ferrer i Cal Vidu o els nous vestuaris de
la zona esportiva. Altres actuacions se
centraran a potenciar la il·luminació
deficient de barris no urbanitzats com
la Collada o la Rectoria. n

L’Ajuntament
obté un
romanent de
tresoreria d’1,7
milions d’euros
La bona gestió dels fons
públics durant el passat
exercici permetrà la
inversió en nous projectes
al 2018
El passat 4 d’abril el Ple Municipal de
l’Ajuntament de Begues aprovava inicialment la incorporació al seu Pressupost d’1,7 milions d’euros a través
d’una modificació de crèdit. Aquesta
actuació permet incorporar-hi el romanent de tresoreria, aquells diners
que, gràcies a l’optimització de la gestió econòmica ara poden dedicar-se
a completar inversions per a aquest
2018.

Les principals partides
En l’aprovació inicial de la modificació
de crèdit es detallaven aquells projectes que es finançaran amb l’ampliació
pressupostària. Entre aquests destaca la reserva de 300.000 € que des de
l’Ajuntament es posen a disposició del
desviament de les línies d’alta tensió
del nostre nucli urbà. L’alcaldessa, Mercè Esteve, manifestava durant el ple

Entre les partides previstes en
destaquen algunes com les
destinades al desviament de l’alta
tensió o a l’ampliació del cementiri

que aquest fet evidencia el compromís
de l’equip de govern municipal per a
fer possible aquesta reivindicació històrica de la nostra població.
Entre les més de setanta actuacions
previstes, també es preveu destinar
200.000 € a l’ampliació del cementiri
municipal, 100.000 € a la millora del
pas subterrani de Mas Ferrer i 100.000
€ més a actuacions de millora i reparacions a la via pública. L’ocupació també es troba en un lloc destacat de la

95.000 € de la
Diputació per a
la millora dels
equipaments
La Biblioteca o els
equipaments esportius
se’n beneficiaran

despesa pública, amb una previsió de
120.000 €, que es destinaran a la creació de plans d’ocupació municipals.
A més trobem inversions en equipaments municipals com ara 55.000 €
per a millorar la llar d’infants, 25.000 €
per a la reparació i ampliació de la pista
de skate, 20.000 € per a la zona esportiva i 25.000 més per a la restauració de
l’ermita de Santa Eulàlia. La resta anirà
a àmbits tan diferents com cultura, serveis socials o turisme. n

L’Ajuntament de Begues ha obtingut
95.000 € de la Diputació de Barcelona
a través del programa complementari
de reforma i millora d’equipaments locals de l’ens supramunicipal. Aquests
diners es destinaran a finançar en un
80 % diferents projectes com ara la
compra d’ordinadors per a la Biblioteca, la millora de l’enllumenat a la
zona esportiva i diverses actuacions a
l’ermita de Santa Eulàlia. n
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El web municipal és distingit
amb el segell Infoparticipa
a la transparència
El segell reconeix per tercera vegada les bones pràctiques
en matèria de transparència del portal municipal
El passat 25 d’abril l’alcaldessa de Begues, Mercè Esteve, recollia a la sala
d’actes del Rectorat de la Universitat
Autònoma de Barcelona el segell Infoparticipa, atorgat al web municipal,
begues.cat. Aquest distintiu, desenvolupat pel Laboratori de Periodisme i
Comunicació per a la Ciutadania Plural
(LPCCP) de la UAB, reconeix la qualitat
en la transparència i en la informació
que ofereix el web a la ciutadania. El
portal municipal ha aconseguit satisfer el 94,23 % dels cinquanta-dos
indicadors que són analitzats per a

obtenir un reconeixement d’allò que,
enguany, només un 10 % dels ajuntaments d’arreu de Catalunya seran
mereixedors.
A més de destacar-se durant l’acte
de lliurament el cas del Baix Llobregat,
on setze dels trenta municipis han obtingut l’Infoparticipa, també es ressaltava el cas dels municipis governats
per dones, com la nostra població. Tot
i que les alcaldesses només representen el 20 % de les alcaldies catalanes,
els seus municipis han aconseguit el
33 % dels segells. n

Noves actuacions municipals per
al foment de l’ocupació
El consistori s’ha sumat a dos projectes promoguts pel Servei
d’Ocupació de Catalunya
La creació de llocs de treball continua
sent una prioritat per a l’Ajuntament
de Begues en aquest 2018. D’aquesta
manera, creixen substancialment els
recursos que es dedicaran a crear
plans d’ocupació destinats als sectors
amb més dificultats per a inserir-se en
el mercat laboral, que se sumaran a la
feina que en aquest sentit es realitza
amb altres administracions.
Com a novetats, el consistori participa enguany en dos programes
del Servei d’Ocupació de Catalunya:
d’una banda, «Enfeina’t», una proposta orientada a la contractació laboral temporal i l’acompanyament
a la inserció laboral de les persones
en situació d’atur de llarga durada.
A aquest se suma la participació en
«Ubica’t», una proposta consistent a
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Una
treballadora
contractada a
través d plans
d’ocupació.

Aquest 2018 s’han
incrementat notablement
els recursos per a crear
plans d’ocupació per a
persones amb problemes
d’inserció en el mercat
laboral

oferir orientació, acompanyament i
assessorament a totes aquelles persones que ho necessitin. n

La Piscina Municipal incorpora
pista de pàdel
Les persones amb
abonaments totals
podran disposar
gratuïtament d’aquest
nou espai
Begues amplia la seva oferta esportiva als equipaments municipals amb
la creació d’una pista de pàdel a les
instal·lacions de la Piscina Municipal.
Aquest nou espai, que s’ha posat en
marxat recentment, podrà ser utilitzat per qualsevol persona, estigui o
no abonada al servei. En tot cas, cal
destacar que amb l’abonament total,
aquell que permet l’accés sense restriccions horàries a la instal·lació, es
podrà gaudir gratuïtament d’una hora
i mitja al dia d’ús de la pista, de dilluns
a divendres en franja de matí.
La pista s’ha construït amb un paviment de formigó porós que en garanteix el drenatge i amb gespa artificial
d’última generació per tal de garantirhi la màxima seguretat en la pràctica
esportiva. La pista es pot fer servir de
dilluns a divendres de 8 a 21.30 h, els
dissabtes de 10 a 13.30 h i de 15.30 a
19.30 h i els diumenges de 10 a 13.30
h. Les reserves es poden fer a la piscina municipal presencialment, per telèfon (936 39 02 99) o a través del seu
web. n

Begues se suma
al Dia Mundial de
l’Activitat Física
El passat 6 d’abril el nostre municipi
tornava a reivindicar la importància de l’exercici com a font de salut
a través de la celebració del Dia
Mundial de l’Activitat Física. Concretament, al passeig de l’Església,
a través d’un tauler informatiu que
s’hi va situar, el CAP Pou Torre de
Begues oferia recomanacions per a
fer incloure l’activitat física a les rutines diàries, i també s’hi va fer una
classe magistral de zumba.
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Xerrada sobre la futura creació del
Centre d’Atenció per a la Gent Gran
En una sessió informativa es donava a conèixer el moment
en què es troba el projecte
Un dels principals projectes municipals de l’actual legislatura és la creació d’un Centre d’Atenció per a la Gent
Gran, en el qual es trobarà un centre
de dia i dues unitats de convivència
amb catorze habitacions cadascuna. De la mateixa manera que ha
fet amb altres actuacions rellevants,
l’Ajuntament de Begues convocava
la ciutadania el passat 26 d’abril a
L’Escorxador a una sessió informativa
per a donar a conèixer en quin punt
es troba el projecte.
L’acte es va iniciar amb una intervenció de l’alcaldessa, Mercè Esteve, i
posteriorment seguia amb l’explicació
de l’estudi tècnic, funcional i de recursos humans i econòmics realitzat per
l’entitat pública d’acció social Sumar,
a càrrec de la seva directora tècnica,
Mariona Rustullet. L’exposició comp-

Durant la sessió es van
donar a conèixer el
projecte arquitectònic
i l’estudi sobre el
funcionament del
centre

Visita de la gent gran
al recinte modernista
de Sant Pau
Una seixantena de persones usuàries de l’Espai Nou
prenia part aquest passat 26
d’abril en la visita al recinte
modernista de Sant Pau. La
jornada es va iniciar amb
una passejada pels espais
exteriors del recinte prèvia
a la visita guiada durant la
qual es van explicar tant la
història com la importància
artística dels diferents espais del conjunt patrimonial
de l’obra de l’emblemàtic
arquitecte modernista Lluís
Domènech i Montaner. n
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tava també amb l’arquitecte municipal, Xavier Teixidor, qui donava a
conèixer el projecte arquitectònic per
a crear l’edifici de tres plantes, situat
al carrer de Ferran Muñoz (davant del
centre d’atenció primària). L’acte es va
tancar amb les preguntes i propostes
del públic assistent. n

Iker Álvaro, campió
d’Espanya de voleibol
El jove jugador beguetà Iker Álvaro s’ha proclamat guanyador, amb la selecció catalana, del Campionat d’Espanya
de Voleibol, celebrat entre els passats dies 11 i 14 d’abril
a Valladolid. La final
es disputava contra la
selecció de la Comunitat Valenciana. Álvaro,
que ha jugat amb anterioritat al CV Begues,
milita actualment al
CV Sant Martí. Es dona
la circumstància que
a la selecció catalana
també participava com
a auxiliar tècnic Sergi
Mirada, exentrenador i
coordinador tècnic del
CV Begues. n

Primera Setmana de la
Cooperació i la Solidaritat
Internacional a Begues

Can Sadurní, escenari
del darrer Tastet
de Natura Local
Amb la voluntat de donar a conèixer alguns dels principals elements del nostre patrimoni, aquest passat
15 d’abril tenia lloc un nou Tastet de Natura Local. En
aquesta ocasió les persones participants van tenir la
possibilitat de visitar la cova de Can Sadurní, el primer
espai habitat conegut al municipi, amb presència humana documentada des de l’Epipaleolític (fa uns 11.000
anys). La jornada es va completar amb una degustació
de la cervesa beguetana Encantada i un aperitiu de la
cafeteria ecològica Bodevici. n

Aquest passat mes
d’abril la nostra vila celebrava diferents actes
emmarcats en la que ha
estat la primera Setmana de la Cooperació i la
Solidaritat Internacional.
Entre les activitats dutes
a terme, el programa
comptava amb els tallers de conscienciació i sensibilització que s’ofereixen en l’actual edició de la campanya
solidària de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
«Tenim Drets, Teixim Llibertats», i en els quals van participar l’Espai Nou de la Gent Gran, els alumnes de 4rt de
primària de l’Escola Sant Cristòfor i l’Associació de Fibromiàlgia. A més, a la biblioteca es va oferir una Hora
del Conte al voltant de la cooperació i la solidaritat, i la
Coral Montau va realitzar un taller musical. n

El Govern espanyol incrementa
l’import de l’IBI a nombroses finques
L’apujada ve marcada per la regularització decretada al 2016 pel Ministerio
de Hacienda y Función Pública
Al llarg dels darrers dies s’ha notificat
l’import a satisfer de l’impost sobre
béns immobles (IBI), que en aquesta
ocasió s’ha vist incrementat a nombroses famílies de la població a causa del procediment de regularització
cadastral que va establir l’any 2016
el Ministerio de Hacienda y Función
Pública del Gobierno de España.
Aquest procés va servir perquè, a través de les corresponents inspeccions,
s’incloguessin al Cadastre Immobiliari
les construccions o alteracions realitzades que no haguessin estat declarades, com piscines, edificis auxiliars,
modificació de façanes, etc, amb el
corresponent increment de l’impost
aquest 2018.

De la mateixa manera, s’establia que
les famílies afectades per aquesta regularització havien d’efectuar el pagament de l’impost en un únic termini,
al contrari del que permet el consistori. Per tal d’ajudar aquestes famílies,
l’Ajuntament aprovava recentment

per ple la possibilitat de fraccionar
aquest IBI extraordinari marcat pel
Govern Central. Per acollir-se al fraccionament és imprescindible realitzar
la sol·licitud a l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona fins al 5 de juny. n
El butlletí de Begues #150 MAIG 2018
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Begues s’omple de
cultura i tradició per
Sant Jordi
El nostre municipi celebrava la passada diada de Sant Jordi amb una
desena d’activitats diferents distribuïdes entre el 20 i el 24 d’abril.
Aquestes s’iniciaven amb la revetlla literària a la biblioteca i incloïen
principalment propostes culturals i
tradicionals, com una ballada de sardanes, un espectacle familiar al tea-

Escollit el
cartell de la
Festa Major
Elena Carnero és l’autora
del disseny guanyador del
concurs
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Entre els actes de Sant Jordi, el dissabte 21 d’abril, a L’Escorxador, es lliurava
el premi del concurs per al cartell de la
Festa Major 2018, en un acte en què
també prenia part la Coral Montau. La
guanyadora, en aquesta ocasió, fou la
jove barcelonina estudiant de belles
arts Elena Carnero. L’autora del que
serà el cartell d’enguany s’endugué els
400 euros del premi amb una imatge
en què es veu el rostre de la Cuca Fera.
En total es presentaven divuit treballs
al certamen. n

tre El Goula, l’aniversari del bateig de
la colla castellera dels Encantats, una
representació de la llegenda de Sant
Jordi per part de l’Espai Nou o una
programació en directe de Ràdio Begues. La literatura estava també ben
present amb el lliurament de premis
dels Jocs Florals organitzats per Òmnium Cultural. n

El butlletí
L’alumnat de 6è de primària de l’Escola Sant
Cristòfor participem al programa «FEM PINYA»
Nens i nenes de 6èA i 6èB de
l’Escola Sant Cristòfor. Aquest curs
l’Ajuntament de Begues, dins del Pla
Local de Prevenció, ha impulsat el programa «FEM PINYA», adreçat als nens
i nenes de 6è de primària de la nostra
població. «FEM PINYA» és un programa
d’educació per a la salut i també és una
sèrie d’activitats extraescolars divertides que es fan al centre cívic, a la biblioteca, a l’ambulatori i en altres llocs
del nostre municipi. Ah!, i també és un
àlbum de cromos i moltes coses més.
A l’escola vam tenir una xerrada inicial per a explicar el projecte i una activitat de teatre per a introduir els temes
que tractaríem. Les altres activitats es
fan durant sis dies diferents dels mesos
d’abril i maig. I en acabar es fa una festa
de cloenda. A tots nosaltres ens ha engrescat molt aquesta iniciativa i ens ha
agradat participar-hi. n

Tot el municipi, en una nova
aplicació mòbil gratuïta
BeguesApp ofereix opcions com la possibilitat de notificar incidències a la via pública
Consultar l’actualitat, conèixer el nostre patrimoni o, fins i tot, contactar
directament amb l’alcaldessa, Mercè
Esteve, són algunes de les possibilitats
que ens ofereix BeguesApp, l’aplicació
per a dispositius mòbils que ja es pot
descarregar gratuïtament tant per a
Android com per a iOS. L’app permet
accedir, tant a través de la seva portada
com mitjançant un menú desplegable,
a diferents apartats com ara «Al dia
Begues», amb les principals notícies i
les darreres revistes municipals publicades; «Viu Begues», per a consultar
l’agenda municipal, o el directori de
comerços, entitats i equipaments «Info
Begues». Un dels principals atractius de
l’aplicació és la possibilitat d’interactuar

amb el consistori. D’aquesta manera,
a la secció «Alcaldia Oberta», podem
fer arribar un missatge directament a
l’alcaldessa, Mercè Esteve, i a l’apartat
«Vetllem per Begues» podem notificar
incidències detectades a la via pública,
equipaments o serveis. n

Descarrega
BeguesApp per
Android

Descarrega
BeguesApp per
iOS
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Notícies breus
Es perllonga la campanya de
detecció del càncer colonorectal
[ Fins al proper mes de juny, encara es pot participar en la
campanya de l’Institut Català d’Oncologia per a la detecció
precoç del càncer colonorectal en persones d’entre 50 i 69
anys. Aquestes poden realitzar gratuïtament a la farmàcia
de Begues un test immunològic. En cas que la prova resulti
positiva s’oferirà a les persones afectades la possibilitat de
fer-se una colonoscòpia. ]

Presentat el 5è Congrés de
les Dones del Baix Llobregat
[ Aquest passat 23 de març es presentava a la seu del Consell
Comarcal del Baix Llobregat la cinquena edició del Congrés
de les Dones de la comarca, que enguany se celebra sota el
lema «100 % feminista». L’alcaldessa de Begues participà en
l’acte destacant en la seva intervenció l’increment de casos de
violència masclista contra dones joves. ]

El Begues Rugby Club,
sotscampió de tercera
catalana

[ Tot i que es va crear a principis del 2016, aquesta temporada
el Begues Rugby Club ja aconseguia el títol de sotscampió de
la seva categoria, la tercera catalana, després de guanyar tots
els partits excepte l’últim que va disputar contra el Manresa
RC B en el partit jugat el dissabte 14 d’abril a Vilanova i la
Geltrú. L’equip de la vila ha fet una magnífica temporada. ]

Ple municipal ordinari 4 d’abril del 2018
A FAVOR

Aprovació de l’acta de la sessió anterior extraordinària, de data 25/10/2017, i de la sessió
anterior ordinària, de data 7/2/2018

PDeCAT, GdeB, TXB

Designació de festes locals 2019

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

Nomenament secretari/ària del Jutjat de Pau de Begues

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

Rectificació d’errades en la plantilla i relació de llocs de treball

PDeCAT, GdeB, TXB

ERC-AM, EB-ICV

Aprovació inicial de la modificació de crèdit 4/2018. Suplement de crèdit i crèdit extraordinari. PDeCAT, GdeB, TXB

ERC-AM, EB-ICV

Modificació d’errada en l’aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a
l’exercici 2018

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

Fraccionament pagament IBI 2018 per a aquells immobles exclosos del Padró Municipal com
a conseqüència de la regularització cadastral

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

Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General núm. 23: barri Campamà

PDeCAT, GdeB-CP, TXB, ERC-AM

Moció de l’Associació de Municipis per la Independència i l’Associació Catalana de Municipis, PDeCAT, GdeB-CP, TXB, ERC-AM,
presentada pels grups municipals PDeCAT, GdeB, TXB i ERC-AM, per l’alliberament dels presos EB-ICV (Sílvia Ruiz Boqué)
polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l’Estat
espanyol
Moció del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, presentada pels grups municipals
PDeCAT, GdeB, TXB i EB-ICV, de suport a Proactiva Open Arms

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

Moció presentada pels grups municipals PDeCAT, GdeB, TXB i EB-ICV a favor de polítiques de
millora del sistema públic de pensions

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

Moció presentada pels grups municipals PDeCAT, GdeB, TXB i EB-ICV de suport al Dia
Internacional de les Dones

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

Moció presentada pel grup municipal EB-ICV sobre el desplegament de la Renda Garantida
de Ciutadania

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

Moció de l’organització juvenil Arran, presentada pels grups municipal Entesa Begues – ICV i
Gent de Begues, per dedicar un espai públic i/o carrer a Guillem Agulló i Salvador

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

ABSTENCIÓ

ORDRE DEL DIA

ERC-AM, EB-ICV, PP

EB-ICV
EB-ICV (Ramon Guasch Viñas)

ag
Begues

13

DIUMENGE

MAIG

DIJOUS

MAIG

Taller de
coaching
A les 18 h a la
biblioteca La Ginesta
Tots els dijous fins al
24 de maig
lllllllllllll

11

33a Festa de la
Gent Gran

DIVENDRES

9a Fira de
Matemàtiques
i Ciències
A partir de les 11.30 h
al passeig de l’Església
Organitza: Col·legi Sant
Cristòfor i Institut de
Begues
lllllllllllll

12

DISSABTE

MAIG

Jornada popular
de neteja de
l’entorn del Pi
Gros

Taller de danses
d’arreu del món
A les 20 h al teatre
El Goula
Organitza: Òmnium
Cultural
lllllllllllll

A les 12 h: Missa a
l’església de Sant
Cristòfor
A les 14 h: Dinar al
teatre El Goula
lllllllllllll

14

DILLUNS

MAIG

MAIG

DIVENDRES

MAIG

MAIG 2018

10

18

DISSABTE

MAIG

Presentació
dels recursos de
l’Espai de Debat
Educatiu
A les 10.30 h a la
biblioteca La Ginesta
Material sobre les
estratègies d’ús de les
TIC en l’àmbit familiar
lllllllllllll

Tarda de jocs de
taula
A les 17.30 h a la
biblioteca La Ginesta
lllllllllllll

16

19

20

lllllllllllll

24

DIJOUS

DIUMENGE

Gimcana de jocs
gegants
A partir de les 16 h
al centre cívic i a la
biblioteca
lllllllllllll

25

DIVENDRES

MAIG

Recital Òpera als
parcs
A les 20 h al teatre
El Goula

26

DISSABTE

MAIG

Aplec de
Bruguers

Cinema infantil:
Rabbit School

DIMECRES

MAIG

Trobada mensual
de l’Espai de
Debat Educatiu
A les 13 h a Cal Pere
Vell
Presentació del
llibre La salida
52

17

DIJOUS

MAIG

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

«Dones, política i
societat. Com ho
fem?»
A les 19 h a la
biblioteca La Ginesta
Jornada de debat,
poesia i reflexió

lllllllllllll

lllllllllllll

Oficina mòbil de
Consum
De 10.30 a 13 h al
passeig de l’Església
lllllllllllll

1

JUNY 2018

DIVENDRES

JUNY

Xerrada del cicle
«Els divendres...
història»:
«La dieta a les
poblacions
neolítiques»
A les 19.30 h al Petit
Casal
Organitza: CIPAG
lllllllllllll

3

DIUMENGE

JUNY

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

EXPOSICIONS
A partir de les 10 h a
l’ermita de Bruguers
(Gavà)

DILLUNS

MAIG

lllllllllllll

DILLUNS

MAIG

lllllllllllll

lllllllllllll

A les 19 h al centre
cívic El Roure
A càrrec de la
beguetana Lourdes
Rizo

28

MAIG

lllllllllllll

MAIG

21
De 10 a 13.30 h
Activitat inclosa
en el projecte Let’s
clean up Europe
de conscienciació
mediambiental
Inscripcions a
begues@begues.cat
o 936390538

A les 17 h a la
biblioteca La Ginesta
A càrrec de l’Espai de
Debat Educatiu de
Begues

A les 18 h al teatre
El Goula
lllllllllllll

27

lllllllllll

DIUMENGE

MAIG

Mercat de
productes
artesanals
Tot el matí al passeig
de l’Església
Fets per les 3
cooperatives creades
pels alumnes de 5è de
l’Escola Sant Cristòfor
dins el projecte Cultura
Emprenedora a l’Escola

3a Marxa
Solidària

DIMECRES

MAIG

Xerrada-taller
«Com gestionar
els canvis a
l’etapa 0-6 anys»

FINS AL 31 DE
MAIG
«Tenim
drets, teixim
llibertats»
Al vestíbul del
centre cívic El Roure
lllllllllll

lllllllllllll

23

FINS AL 18 DE
MAIG
«Lidera el teu
consum»
Al vestíbul del
centre cívic
El Roure

Sortida a les 10 h de la
plaça de Camilo Riu
Organitza: Cooperació
en Acció
lllllllllllll

FINS AL 30 DE
JUNY
«Krakt», de
Roger Vilà
A l’espai expositiu
Lina Font del centre
cívic El Roure
Inauguració:
Diumenge 3 de
juny a les 12 h
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

Lo siento

«Mi tesoro...», que deia en
Gollum

Per a una bona reorganització
de la zona esportiva

«Puedo escribir los versos más tristes esta
noche»: así comienza uno de los poemas
de Pablo Neruda de sus Veinte poemas
de amor y una canción desesperada. Yo
les puedo asegurar que este es uno de los
artículos más tristes que he tenido que
escribir. Y es triste porque ni yo misma entiendo ni comprendo los acontecimientos
que están afectando al PP, el partido en el
que milito desde hace muchos años y al
que he representado con mucho orgullo.
Los casos que se suceden día tras día y
que hoy afectan a una persona, mañana
afectan a otra, pasado a otra, parece que
esta dinámica no tiene fin y desalientan
a cualquiera. En nuestro caso, a los representantes, los militantes y simpatizantes
del PP en Begues, aparte de producirnos
un dolor lacerante, nos provoca un gran
desánimo. Reconozco que hacernos un sitio en la política local no ha sido nada fácil.
Ha sido con mucho trabajo, entrega y fe en
nuestras ideas que llegamos a conseguir
unos resultados casi impensables: en las
elecciones locales del año 2011 sacamos
tres representantes, el mismo número que
CiU e IU-EV.
A fecha de hoy toda nuestra labor se ha
ido al garete por hechos totalmente ajenos
a nosotros. Lo que duele más, sin embargo, es contemplar las miradas y escuchar
las palabras de reproche que nos hacen
aquellas personas que confiaban en el PP.
Personalmente, LO SIENTO y pido disculpas a todas esas personas desilusionadas.
No tengo palabras ni explicaciones que
justifiquen todo lo que está ocurriendo.
No es consuelo: el Partido Popular
todavía mantiene su nombre y algunos
aguantamos con vergüenza torera esta
situación bochornosa. Otros partidos no
han tenido ni la dignidad de mantener el
nombre y/o reprochan a otros lo que viven en su propio partido, también. Digo:
no es consuelo, pero hay quien no tiene ni
dignidad. n

Els diners de què disposen els ajuntaments no surten d’una font: els poses tu
amb els teus impostos. I passen a ser diners públics, de tothom, compartits. A
Begues, l’equip de govern sembla que ho
ha oblidat, atès que li costa molt explicar
què hi fa. Deuen pensar que són seus?
Per a nosaltres, «democràcia» no vol dir
només exigir-la a altres governs: també
és aplicar-la des de Begues, i una forma
de fer-ho és explicar què es fa amb els
diners públics.
Posem-ne un exemple: el Pressupost, la
màxima responsabilitat del Govern, s’ha
aprovat sense cap acte informatiu; no som
conscients de l’existència de cap pla de
participació on entitats i persones a títol
individual hagin pogut opinar. El 4 d’abril
es va aprovar una modificació que amplia
la despesa en 1.747.435 €, gràcies que
enguany tenim 2.303.000 € de superàvit
que han sortit majoritàriament de les taxes i impostos, aquells que diu l’alcaldessa
que ha abaixat. Per exemple, es destinen
200.000 € a ampliar el cementiri, (només)
4.000 € a Joventut, 18.000 € a la Festa Major d’estiu, 130.000 € al Club de Begas per a
complir la sentència del Tribunal Suprem,
300.000 € al «desplaçament de línies elèctriques» sense que hi hagi aprovat cap
projecte de desplaçament, etc.
Sabies que des del dia 13 d’abril
pots opinar, preguntar, suggerir, etc.
sobre aquesta proposta i l’Ajuntament
té l’obligació legal de contestar abans
que es sotmeti a votació? S’ha fet cap
acte públic explicant a què es destinaran
aquests milions? S’ha publicat cap document detallat amb les propostes? Què en
pensen les entitats?
Si el Govern no fa accessible a la ciutadania aquesta informació, les decisions es
converteixen en poc transparents, i això
perjudica les nostres fràgils democràcies.
Comencem des de Begues a construir
un món més democràtic! n

Com ja sabeu, fa temps que defensem la
necessitat d’ampliar les superfícies de joc
a la zona esportiva. La nova pista de pàdel municipal és una bona notícia perquè
aporta una nova oferta esportiva i diversifica els esports de raqueta existents (frontennis i tennis). Ara bé, la seva ubicació
és el fruit d’un error de planificació perquè hipoteca una possible ampliació
del gimnàs i de la sala d’activitats dirigides de la piscina municipal.
Quina hauria hagut de ser la ubicació de
la pista de pàdel? Fa temps que apostem
per una reorganització de la zona esportiva, que passaria principalment per la
transformació del camp de sauló, situat
darrere de les pistes de tennis, en una pista triple multiesportiva de lliure accés per
a la pràctica de futbol sala, bàsquet, voleibol, patinatge... Aquesta nova pista deixaria lliure l’espai ocupat actualment per la
pista del campito, que és on s’haurien pogut ubicar fins a dues pistes de pàdel.
Què s’aconseguiria amb aquesta nova
ubicació?
- Es reservaria l’espai situat davant de la
sala d’activitats dirigides de la piscina per
a futures ampliacions.
- S’evitaria el xoc d’interessos dels usuaris
de la zona on ara cohabiten activitats diferents com els esports de raqueta i l’ús
recreatiu al campito.
- Es minimitzarien mals usos i actes de vandalisme que es produeixen actualment en
aquest espai.
- Amb l’agrupació dels esports de raqueta
s’obtindria un espai més endreçat i protegit.
La nostra proposta també comportaria
la cobertura de les noves pistes multiesportives que situaríem en l’actual camp
de sauló i la instal·lació d’il·luminació, cosa
que permetria fer-hi altres activitats com
fires o concerts. I, a més, es podrien utilitzar els vestidors col·lectius de la piscina
d’estiu durant els mesos de setembre a
juny, fins ara infrautilitzats. n
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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@partitdemocrata.cat
PDeCat Begues
@PDeCatBegues

Tal faràs, tal trobaràs

Compromís, feina feta i
projectes per a seguir avançant

Els distintius ambientals
per a vehicles
Potser en els darrers mesos heu rebut una
carta de la Direcció General de Trànsit
(DGT) i, per a la vostra alegria, aquest cop
no era una multa. El medi ambient és una
de les grans preocupacions de les administracions i la mobilitat, un dels principals
camps de batalla.
Què és el distintiu ambiental per a
vehicles?
Aquest distintiu o etiqueta és un adhesiu
que permet identificar visualment els vehicles que són més o menys contaminants.
• Etiqueta blava = zero emissions: Equival als vehicles elèctrics de bateria (BEV),
vehicles elèctrics d’autonomia estesa
(REEV), vehicles elèctrics híbrids endollables (PHEV) amb una autonomia mínima
de quaranta quilòmetres o vehicles de pila
de combustible.
• Distintiu verd + blau = ECO: Equival als
vehicles híbrids endollables amb autonomia < 40 km, vehicles híbrids no endollables (HEV), vehicles propulsats per gas natural, vehicles propulsats per gas natural
(GNC i GNL) o gas liquat del petroli (GLP).
• Distintiu verd = C: Turismes i furgonetes
lleugeres de gasolina matriculats a partir
de gener del 2006 i dièsel a partir del 2014.
Vehicles de més de vuit places i de transport de mercaderies, tant de gasolina com
de dièsel, matriculats a partir del 2014.
• Distintiu groc = B: Turismes i furgonetes
lleugeres de gasolina matriculats a partir
del gener del 2000 i de dièsel a partir de
gener del 2006. Vehicles de més de vuit
places i de transport de mercaderies tant
de gasolina com de dièsel matriculats a
partir del 2005.
Comprova la teva matricula a: http://
www.dgt.es/es/seguridad-vial/distintivo-ambiental/index.sh. n

Ajuntament de Begues

Hem viscut un Sant Jordi tenyit de groc
que ens mostra com la ciutadania catalana
—fins i tot algunes persones que no ho poden dir en veu alta perquè deuen lleialtat
a un partit, i altres persones que viuen al
territori espanyol— volem l’alliberament
dels empresonats.
La majoria considerem que és injust,
i així ho manifestem, sense entrar en si
volem la independència o no. Acusar-los
de violència quan el que demanaven era
que hi hagués la màxima calma —i així
va ser— no és assenyat. Menys, i no me’n
puc estar, quan la violació d’una noia per
part de cinc homes —dos d’ells suposats
defensors de la llei— només rep la consideració de «superioritat numèrica» i no
d’acte de violència.
Alguns lletrats diuen que són manifestacions com les que ara exposem des de
Gent de Begues les que fan que les persones desconfiïn de la justícia. N’estan
segurs? La psicologia ens diu que una persona no madura fins que deixa de donar la
culpa als altres del propi comportament.
Haurien d’aplicar-s’ho.
Darrerament, són moltes les sentències
que descontenten la població, descontent
que s’uneix a la desconfiança vers als polítics per una corrupció sense penes ni dimissions, per les promeses incomplertes,
per la sensació de presa de pèl contínua.
I això, per a aquells que llegiu aquest
text, només porta aires de tempesta que
acaben en governs d’ultradreta. El mal és
molt pitjor del que hom s’imagina. No hem
de deixar que això passi. Fem reflexionar al
conjunt de persones més ampli al qual puguem arribar. n

Es compleixen tres anys des que vam iniciar el present mandat municipal. En aquell
moment vam fer públic el nostre Projecte
Municipal de Legislatura, que incloïa més
de setanta accions, compromisos i projectes per a desenvolupar en aquests quatre
anys. Quan encara falta un any per a finalitzar aquest mandat, podem dir-vos que ja
hem complert el 70 % d’aquest programa i que la resta es troba en fase de planejament o execució.
I això no és tot: en aquests tres anys, a
banda dels setanta compromisos inicials,
gairebé hem doblat els projectes plantejats, impulsant accions que no estaven
contemplades en el Projecte Municipal de
Legislatura i que responen al nostre compromís d’atendre les necessitats de Begues,
buscar-hi finançament i desenvolupar-les
amb celeritat. Perquè d’idees no ens en
falten i, gràcies a l’esforç fet en l’àmbit
institucional i polític, anem trobant les
aliances i els recursos necessaris per a
poder-les fer realitat.
Ho fem impulsant projectes d’interès global, però també amb accions de proximitat
a tots i cadascun dels nostres barris. Perquè,
en tant que tots tenim els mateixos deures,
indistintament del lloc on vivim, tots i totes
hem de poder gaudir dels mateixos drets.
Que ningú es pensi, però, que, com que
ja ho tenim tot gairebé fet, aquest últim
any ens estarem a casa contemplant la feina feta; la nostra voluntat de treballar pel
desenvolupament del poble (i del país!)
no s’atura: tenim projectes, un equip entusiasta i la força que dona l’empenta d’un
poble que empeny per avançar, seguir
millorant i assolir els nivells de benestar
col·lectiu que desitgem.
El PDeCAT continua sent el partit que
Begues necessita per a assolir els seus reptes de present i dibuixar el seu futur. Us
animem a sumar-vos a un projecte compartit, fet des de Begues i pensant en
Begues! n

GRUPS MUNICIPALS
El butlletí de Begues #150 MAIG 2018

15

