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Un 40 % més d’autobusos
L’Ajuntament de Begues assoleix un avenç significatiu en la millora
del transport públic amb la consecució d’una gran part de les seves
reivindicacions

Una gran millora per
al nostre transport
públic
Mercè Esteve i Pi

Alcaldessa de Begues

He de dir que em sento
molt orgullosa d’aquest
increment, ja que ha
estat una fita amb què
m’havia compromès
personalment

Aquests dies es fa efectiu un increment del 40 % del servei d’autobusos que
s’ofereix al nostre poble. D’aquesta manera aconseguim fer realitat en part
un dels principals objectius que ens havíem marcat per a aquesta legislatura i una de les qüestions en la qual més insistim a través de nombroses gestions.
He de dir que em sento molt orgullosa d’aquest increment, ja que ha estat una
fita amb què m’havia compromès personalment i que he perseguit en les diferents trobades i negociacions que han estat necessàries.
No ens hem cansat de dir, ni ens en cansarem, que el nostre primer compromís com a Administració és fer possible que a Begues es visqui encara millor del
que ja hi vivim. I per assolir aquest objectiu, una de les qüestions innegociables era, i és, fer efectiva una millora del transport públic.
Aquesta ha estat només una passa, una passa molt significativa i important,
en tot cas: significarà que el nostre municipi estigui millor connectat, reduirà el temps d’espera i farà, en definitiva, més atractiu l’ús del transport
col·lectiu, amb el benefici que aquest fet suposa per al medi ambient.
La voluntat última és redefinir la manera com ens desplacem els beguetans i
les beguetanes. Ja sigui amb un increment del transport públic, creant més espais per al pas de bicicletes i vianants, com és el nou Camí Ral, o establint punts
de recàrrega de vehicles elèctrics, des de l’Ajuntament volem ser decisius en
el replantejament de la mobilitat, d’una banda, perquè, com dèiem, suposa
un benefici mediambiental, però també perquè ens ajuda a replantejar quin és
l’espai que ocupem les persones, davant dels cotxes, als carrers.
No em puc estar de reconèixer la bona disposició i la voluntat d’arribar a
acords que hem trobat en les persones representants de la Generalitat per a
fer realitat aquest avenç. Ha estat una passa important, i confio que serà la
primera d’altres que aconseguirem en un futur no gaire llunyà en matèria
de transports. n
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El projecte es troba
actualment en
exposició pública i
es pot consultar tant
a través del web
municipal com a
l’ajuntament mateix

El Centre de Prestació
de Serveis per a la gent
gran, més a prop
La Generalitat ha donat el vistiplau a la
modificació d’usos dels terrenys
Al començament del mes d’agost
es feia pública l’aprovació definitiva, per part de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità
de Barcelona de la Generalitat de Catalunya, de la modificació d’usos de la

Minimitzant el
risc d’incendi
a Begues Parc
S’ha desbrossat la franja
que separa el bosc dels
habitatges
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parcel·la situada al carrer Ferran Muñoz en la qual es construirà el Centre
de Prestació de Serveis per a la gent
gran. Amb aquesta aprovació s’avança
notablement cap a fer realitat un projecte que suposarà comptar amb un

Amb la intenció d’evitar l’inici i propagació d’un foc, s’ha dut a terme
l’adequació de la franja forestal de Begues Parc. Els treballs han consistit en
la desbrossada dels vint-i-cinc primers
metres que separen el bosc dels habitatges. La inversió, de vint mil euros,
ha estat subvencionada per la Diputació de Barcelona. Aquesta actuació
es complementa amb altres com la silvopastura o l’arranjament dels camins
forestals. n

centre d’atenció diürna i amb dues
unitats de convivència en les quals
podran residir una trentena de persones. Prèviament a aquest vistiplau del
Govern català, la Generalitat retornava al municipi la parcel·la que havia
estat durant un temps a disposició de
l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) per
a la creació d’habitatges dotacionals
que, amb l’arribada de la crisi econòmica, no es van arribar a construir.
Totes aquelles persones que vulguin conèixer amb més detall el futur
Centre de Prestació de Serveis tenen
una doble possibilitat d’aproximar-se
al projecte: d’una banda, des de l’1 de
setembre, se’n pot veure exposada
al centre cívic El Roure una maqueta
acompanyada d’informació relativa
a l’edifici; a més, des del 2 d’agost, es
pot consultar el projecte al web municipal (begues.cat) o bé a l’ajuntament
mateix. El termini d’exposició pública
finalitzarà el 24 de setembre. n

Aconseguit un increment del 40 %
en el servei d’autobusos
Des d’aquest 12 de setembre, es comptarà amb 10 serveis més de pujada
i 10 més de baixada de dilluns a divendres
L’inici del curs escolar, el 12 de setembre, és la data escollida per a fer efectiu l’increment en el servei establert
per a la línia d’autobús 902, que cobreix el recorregut entre Begues i Barcelona. Aquesta millora, que suposarà
un augment del 40 % en el nombre
d’expedicions de la línia, s’anunciava
aquest passat mes de juliol arran
de la reunió entre l’alcaldessa de
Begues, Mercè Esteve, el secretari
d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, Isidre Gavín, i
l’exsecretari, Ricard Font, amb la qual
culminava el procés de negociacions
mantingut al llarg de la legislatura
per a la millora del transport públic al
municipi.
Aquest increment es concreta amb
la inclusió de deu nous serveis d’anada
i deu més de tornada diàriament, de
dilluns a divendres: d’aquesta manera
s’aconsegueix que l’interval de pas sigui de vint-i-cinc minuts fins a les 10
del matí i que durant la resta del dia
el temps d’espera màxim sigui de quaranta minuts. L’ampliació del servei no
suposarà cap cost addicional per al
nostre municipi i es mantindrà el recorregut actual, inclosos els trajectes
que es realitzen per la zona esportiva i
fins a Begues Parc.
S’espera que aquesta millora vingui
acompanyada d’altres avenços futurs
en el servei de transport públic de què
disposa la nostra població.

més barris— i l’establiment de quatre
noves expedicions en hores punta del
matí i del migdia per tal d’afavorir el
desplaçament d’estudiants i de persones que es dirigeixen als seus llocs de
treball.
Al 2016 les reclamacions del municipi arribaven al més alt nivell polític
amb la sèrie de trobades mantingudes entre l’alcaldessa, Mercè Esteve, i
l’aleshores conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull. L’apropament

va permetre l’establiment d’una taula
de treball tècnic entre ambdues administracions que des de l’octubre del
2017 ha intensificat la seva activitat
per aplicar millores com l’increment
en el nombre d’expedicions de la línia
d’autobusos que ara es fa realitat. n

De dilluns a divendres,
fins a les 10 del matí,
l’interval de pas serà
de vint-i-cinc minuts i
durant la resta del dia,
d’un màxim de quaranta

Les negociacions
Un dels principals objectius del Govern municipal per a la present legislatura és l’impuls al transport públic. La
feina de negociacions i contactes realitzada per a aconseguir-ho donava ja
fruits al 2015 quan s’aconseguia la modificació del recorregut de la línia 902
—per tal que aquesta donés servei a
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Comencen les obres d’ampliació de
l’hospital de Viladecans
Entre les millores que suposarà l’ampliació es troba l’increment del nombre
de llits, de quiròfans o de boxos a urgències
Des d’aquest passat 16 de juliol, ja es
treballa en les obres per a desenvolupar
el projecte d’ampliació de l’hospital de
Viladecans. L’actuació suposa la inversió de més de seixanta milions d’euros
en el centre hospitalari que dona servei
al nostre municipi i a les poblacions de
Viladecans, Gavà, Castelldefels i Sant
Climent de Llobregat.

les consultes externes. L’Hospital de Viladecans passarà d’aquesta manera a
disposar de cent cinquanta-quatre llits,
en lloc dels cent disset actuals; de dos
quiròfans més, que faran un total de
set, o de trenta-vuit espais d’urgències,
davant dels vint-i-quatre que té avui
dia. Abans de l’inici de les obres, el 13

de juliol, tenia lloc un acte d’anunci
amb la presència de la consellera de
Salut, Alba Vergés, acompanyada per
les persones responsables del centre
hospitalari i les responsables municipals de les poblacions beneficiades,
entre les quals es trobava l’alcaldessa
de Begues, Mercè Esteve. n

Els treballs
Les obres afectaran una superfície de
40.802 m2 i tenen una durada prevista
d’aproximadament quatre anys i mig.
Per causa d’aquestes, i mentre durin,
han variat els accessos al recinte. Un cop
finalitzades, suposaran la creació d’un
nou edifici, gran part del qual es destinarà a usos assistencials, mentre que a
les instal·lacions actuals es mantindran

Procés de participació per a dedicar
una plaça a l’1 d’octubre del 2017
La ciutadania podrà escollir entre la plaça de l’Ajuntament
o el front d’accés al centre cívic El Roure
L’Ajuntament de Begues dedicarà una
plaça als fets de l’1 d’octubre del 2017.
En la sessió del Ple Municipal del mes
de juliol es va aprovar l’obertura d’un
procés participatiu que servirà perquè la ciutadania pugui escollir quin
serà l’espai que rebi aquest nom. Els
beguetans i les beguetanes podran

Al procés participatiu es
podrà accedir a través
del web i de les xarxes
socials municipals
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triar entre la popularment coneguda
com a «plaça de l’Ajuntament» o la
plaça situada al centre cívic El Roure.
El procés participatiu es posarà en
marxa aquest mes de setembre, i totes les persones que hi vulguin participar podran fer-ho a través del web i
de les xarxes socials municipals.
Amb aquesta acció, l’Ajuntament
de Begues dona també resposta a
algunes entitats i a ciutadans i ciutadanes del poble que han demanat
un reconeixement dels fets de l’1
d’octubre. n

Un nou skate park
dissenyat amb la
participació de les
persones usuàries
Aquest mes d’agost s’han dut a terme les obres d’ampliació
de l’actual skate park, ubicat al costat del poliesportiu municipal. Els treballs han inclòs la col·locació del paviment i
dels murs de formigó i la instal·lació d’elements metàl·lics
i mòduls que han de permetre practicar esports urbans a
tots els nivells, com ara l’skate boarding, BMX, street boarding, patins en línia i scooter.
El projecte respon a la demanda de les persones usuàries
i ha comptat amb la seva participació per a desenvoluparse. Des de l’Ajuntament s’ha decidit fer aquesta inversió,
que tindrà un cost de 24.956,48 euros, amb la voluntat
que el jovent tingui un nou equipament per a gaudir del
seu temps lliure. El disseny del nou skate park, amb una
superfície de 88 m2, ha comptat amb les aportacions de
les persones mateixes que l’utilitzen, que han pogut decidir com volien que fos aquest espai. n

En marxa les obres
dels nous vestidors
de la zona esportiva
Han començat les obres dels nous vestidors de
la zona esportiva de Begues. El nou edifici tindrà
una superfície de 484 m2 i se situarà entre el pavelló esportiu Jaume Viñas i el camp de futbol. El nou
equipament constarà de dos conjunts de vestidors
col·lectius, vestidor d’àrbitres, infermeria, sala de reunions, despatx d’administració i magatzems. L’aigua
calenta provindrà de la central de biomassa annexa a la piscina coberta i s’aprofitarà la xarxa d’aigua
freàtica que actualment serveix per a regar el camp
de futbol.
Les obres, que s’han adjudicat per un import de
739.488 €, han començat a finals d’aquest juliol passat
i es preveu que tinguin una durada de vuit mesos. n
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La Biblioteca
aposta per
activitats
intergeneracionals
Entre les novetats del nou curs
hi ha un taller infantil de costura
i labors impartit per gent gran
Amb l’inici del nou curs, la Biblioteca
Municipal posa en marxa un seguit de
propostes per a tota la família. La principal novetat serà un taller de costura
i labors per a infants que anirà a càrrec
de la gent gran de l’Espai Nou i que
s’afegirà a altres activitats com el taller
d’escacs o els clubs de lectura.
Un any més, l’equipament participarà en el programa «BiblioLab»,
de la Xarxa de Biblioteques Municipals, amb accions que pretenen oferir nous coneixements a través de

l’experimentació. Així mateix, en el
marc del programa «De l’hort a la biblioteca», s’hi oferiran contes per als
infants, tallers de treballs manuals
amb materials naturals i tastos d’oli
per al públic adult.
Altres propostes són «Música en
família», per a nadons de 0 a 3 anys;
el taller «Inventem i juguem amb els

En el marc del programa
«De l’hort a la
biblioteca», s’oferiran
tastos d’oli per al públic
adult

contes», per a famílies amb infants a
partir dels 5 anys, i els espectacles per
a adults a càrrec de la Sandra Rossi. n

A l’octubre, comencen les
classes per a persones adultes
L’institut de Begues acollirà l’oferta
formativa per a les persones adultes
del municipi. Tots els dijous de 9.30 a
14 hores, s’hi impartiran classes amb
activitats relacionades amb el càlcul
matemàtic, la comprensió lectora, les
tradicions populars i els jocs d’enginy. A
més, el dijous 4 d’octubre s’organitzarà

una classe oberta a tothom per a donar
a conèixer el projecte. Per altra banda, a
l’octubre començaran les classes de català per a persones adultes. Abans de
l’inici, però, el dilluns 17 de setembre,
a les 18 hores, es realitzarà una sessió
informativa a la primera planta del Petit
Casal, on es presentaran les novetats. n

Suport a les famílies per
a tramitar el bo social
L’Ajuntament posa a disposició de la
ciutadania un nou servei per a informar sobre la possibilitat de sol·licitar el
bo social. Es tracta d’un descompte en
la factura de la llum que fixa el Govern
de l’Estat i que es destina a persones
en situació de vulnerabilitat. Aquestes
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bonificacions aniran del 25 al 50 % segons quines siguin les condicions socioeconòmiques de la unitat familiar.
Les persones interessades a iniciarne la tramitació s’han d’adreçar a Cal
Pere Vell els dimarts de 11 a 13 hores o
trucar al 93 639 05 38 (ext. 401). n

La Mostra
d’Entitats
arriba a la seva
onzena edició

La Mostra
d’Entitats va
celebrar el seu
desè aniversari
l’any 2017

L’esdeveniment pretén
donar a conèixer a les
persones visitants la riquesa
del nostre teixit associatiu

#mostrabegues
El proper 30 de setembre, de 10 a 14
hores, el passeig de l’Església i el carrer
Major acolliran la XI Mostra d’Entitats
de Begues i Fira d’Artesania dels Parcs
Naturals. Una cinquantena d’entitats
participaran en aquesta jornada amb
la voluntat de donar a conèixer a la
ciutadania els serveis i activitats que
desenvolupen al llarg de tot l’any.
Més enllà de les propostes de cada
entitat, hi ha previstes algunes activitats que organitzaran de forma

#begues

conjunta, com una gimcana o una
ruta per a seguir les històries de «Les
entitats enxarxades» i endinsar-se en
el teixit associatiu beguetà. No hi faltaran les paradetes de productes artesans i actuacions musicals damunt
l’escenari per a amenitzar la jornada.

La Mostra d’Entitats es podrà seguir
en directe, gràcies a la retransmissió
que en farà Ràdio Begues, i també
a través de les xarxes socials, en les
quals, fins i tot, podreu penjar les vostres fotografies utilitzant les etiquetes
#mostrabegues i #begues. n

Es presenta el projecte per a
preservar la memòria local
El dissabte 29 de setembre es realitzarà l’acte de presentació del projecte
audiovisual Memòries. Testimoni viu del Begues d’ahir
El pròxim dissabte 29 de setembre, a
les 18 hores, es presentarà, al teatre El
Goula, el documental audiovisual i el
llibre Memòries. Testimoni viu del Begues d’ahir. Després de gairebé un any
de feina, entrevistes i filmacions, el projecte de memòria històrica serà mostrat
per primer cop en una gran trobada per
a tots els beguetans i beguetanes.
El projecte vol recuperar la memòria
oral del municipi i preservar-la per tal
que les futures generacions la coneguin. Tant el reportatge audiovisual
com el llibre recullen anècdotes, vivències i experiències de catorze àvies i avis
de Begues nascuts/des entre els anys
vint i els anys trenta del segle passat.

Les persones que vulguin podran
comprar el documental audiovisual i
el llibre Memòries. Testimoni viu del
Begues d’ahir el mateix dissabte 29 de
setembre, al teatre El Goula. n

El projecte recull el testimoni de:
Antònia Térmens Pau (1917)
Carme Ollé Raventós (1921)
Conxita Pañella Marcé (1935)
Conxita Petit Marcé (1930)
Eulàlia Pascual Raventós (1933)
Jaume Petit Surribas (1936)
Joan Campamà Parellada (1933)
Joan Ollé Marcé (1935)
Jordi Lluís Viñas (1934)
Maria Capellades Vallès (1927)
Maria Figueras Ollé (1926)
Maria Tutusaus Marcé (1936)
Mercè Casanovas Codina (1933)
Sadurní Vendrell Socias (1932)
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El Begues Jazz Camp torna a fer del
municipi un referent musical
Els concerts i les jam sessions van permetre gaudir a tota la població
d’aquesta proposta de caire formatiu
Al voltant d’un centenar d’estudiants
d’arreu del món participava un any
més en la celebració, al nostre municipi, del Begues Jazz Camp, el campament de formació de joves músics
i músiques dirigit per Jordi Rossy amb
el suport de Deejay Foster i Roger Mas,
que tenia lloc entre els passats dies
29 de juliol i 4 d’agost. El campament
comptava enguany amb la presència, com a professorat, d’artistes com
el mateix Jordi Rossy, Michel Kanan,
Chris Cheek, Peter Bernstein, Vitor
Lewis, Doug Weiss, Antonio Serrano i
Deborah Carter.
L’oferta formativa es combinava
amb la possibilitat de gaudir de mú-

sica en directe per
a tota la població
gràcies als concerts
diaris dels i les estudiants davant de Cal
Pere Vell i amb jam
sessions
(sessions
d’improvisació) a Can
Rigol. A més, el professorat oferia dos
concerts: un primer
d’inaugural a la terrassa del centre cívic
El Roure, el mateix 29 de juliol, i un de
clausura el 4 d’agost al teatre El Goula.
El Begues Jazz Camp, amb el suport
de l’Ajuntament de Begues i de la Di-

putació de Barcelona, proporcionava
d’aquesta manera a tots els veïns i
veïnes la possibilitat de gaudir del jazz
més destacat internacionalment. n

Més de dues-centes cinquanta
persones participen en
el Sopar Medieval
Begues ha recuperat aquesta festa tradicional,
que ha comptat amb espectacles, malabars de foc
i música en viu
La Fira i el Sopar Medieval van tornar
a Begues el passat 28 de juliol. El raval de Sant Martí va acollir parades de
firaires i artesania, tallers i activitats
familiars, així com una mostra d’antics
oficis com el d’estellador, terrissaire o
ferrer, entre d’altres.
Al vespre, el pati de la Fundació
Bosch va acollir el Sopar Medieval, al
qual van assistir més de dues-centes
cinquanta persones. La trobada va
estar organitzada per l’associació
juvenil 6tres9 en col·laboració amb
l’Ajuntament, i això suposa un can-
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vi generacional que espera aportar
continuïtat a l’esdeveniment. Durant
el sopar va haver-hi espectacles diversos, malabars de foc i música medieval en viu. La jornada va comptar amb
el suport d’una cinquantena de persones voluntàries; entre elles, membres
dels Timbalers de Begues, d’Òmnium
Cultural, de la Fundació Bosch i de
l’Associació d’afectats de Fibromiàlgia
i síndrome de fatiga crònica. Des del
Centre d’Estudis Beguetans van oferir
el seu assessorament per ambientar
històricament la vetllada. n

El butlletí

Els ambients d’aprenentatge
a l’educació infantil
Escola Sant Cristòfor. Els ambients
són diferents espais d’aprenentatge,
de relació i comunicació on, a partir de
diferents propostes, els infants poden
actuar, observar, experimentar, construir, inventar, imaginar, compartir,
relacionar-se, emocionar-se i interactuar amb els altres.Segueixen el model
socioconstructivista, el qual parteix
d’un aprenentatge significatiu per
part de l’alumne/a, que té en compte
els seus coneixements previs i en el
qual destaca la gran importància que
té la relació amb els/les companys/es
a través del joc. Aquesta metodologia
promou que cada infant s’expressi amb
diferents llenguatges.
L’infant és lliure d’escollir l’ambient
o de repetir aquell que més li agradi.
També pot canviar d’ambient si ho

necessita en la mateixa sessió. En els
diferents espais d’aprenentatge es barregen nens i nenes de P3, P4 i P5.
Els ambients d’aprenentatge creats
a l’escola són set: dos ambients del
joc simbòlic («DISFRESSES» i «MINIMONS»), un ambient de «NATURA»,
l’ambient «FILEM PRIM», un ambient
de «LLUM I COLOR», un de «CONS-

TRUCCIÓ» i un d’«ARTÍSTIC». Al llarg
del curs es canvien segons els interessos dels infants i dels objectius que volem aconseguir. Valorem molt positivament aquesta metodologia, ja que tots
els nens i nenes han estat molt engrescades i engrescats participant en les
noves experiències, a l’hora que avancen en el seu procés de creixement. n

El Teatre El Goula
estrena nova temporada

Un total de 128
inscripcions en el
Casal d’Estiu
Durant el mes de juliol, 128 nenes i nens han assistit al
casal educatiu i esportiu que han organitzat de forma
conjunta l’Ajuntament i el Club de Begues. Durant la
seva estada, els nens i nenes de 3 a 14 anys han participat en activitats diverses que giraven al voltant d’un
mateix tema, el qual, enguany, ha estat el món dels éssers vius. S’hi han fet tallers de cuina, tallers artístics, jocs
cooperatius i sessions per a aprendre i millorar la pràctica
d’esports que es juguen amb la mà i amb raqueta. El Casal
torna a oferir servei la primera setmana de setembre. n

El 8 de setembre, l’actor
Roger Pera dona el tret
de sortida a la nova
temporada del Teatre
El Goula amb la versió
catalana de l’obra Quina feinada!, adaptada
per Ventura Pons. El
popular actor, resident
al municipi, acompleix
d’aquesta manera el seu
compromís d’estrenar
a Begues el seu darrer
treball. La temporada
inclou també El secret
de la Lloll (8 d’octubre),
amb Lloll Bertran; Els
bojos pel bisturí (10, 11,
17 i 18 de novembre), a càrrec de SpaiDart, i el Conte de
Nadal (23 de desembre), que representarà aquesta mateixa darrera entitat. n
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Begues commemora
l’Onze de Setembre

Més dies per a conèixer
la figura de Jaume Petit

La plaça de l’Ajuntament acollirà, el proper 11 de setembre, la commemoració de la Diada Nacional de Catalunya. Els actes començaran a les 11 hores amb una
ballada de sardanes que comptarà amb la música de
la Cobla Sant Jordi. A les 12.30 hores està previst que
es faci l’acte institucional amb la lectura del manifest i
la interpretació del cant d’Els segadors. A continuació,
la colla castellera Els Encantats de Begues carregarà un
pilar. Finalment, la celebració de l’Onze de Setembre es
tancarà amb un petit refrigeri per a totes les persones
assistents. n

L’exposició «Begues, una època oblidada. Jaume Petit Ros, un prohom de Begues» amplia els seus dies
d’obertura al públic fins al final del mes de setembre.
La mostra es pot visitar els dissabtes i diumenges en
horari de matí. La figura de Jaume Petit Ros va marcar
el desenvolupament econòmic i social del nostre poble entre la darreria del segle XIX i la primeria del segle XX. La seva història ens permet conèixer l’evolució
i els canvis que va experimentar Begues durant aquells
anys. L’exposició està promoguda de forma conjunta
per l’Ajuntament i la Fundació Privada Col·legi Bosch. n

Ple municipal ordinari 26 de juliol del 2018
ORDRE DEL DIA

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓ

Aprovació de l’acta de la sessió anterior, de data 30.05.2018, ordinària

PDeCAT, GdeB, TXB

PP

EB-ICV, ERC-AM

Aprovació del procés participatiu per a donar nom a la plaça de l’U d’Octubre
del 2017

PDeCAT, GdeB, TXB,
ERC-AM

EB-ICV, PP

Modificació de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Begues
per modificació de nivell de complement de destinació al lloc de treball de
sergent de la Policia

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

Modificació de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Begues per
modificació dels paràmetres del lloc de treball de tècnic/a d’Administració
Especial

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

Aprovació inicial de l’Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana de
Begues

PDeCAT, GdeB, TXB,

Ratificació de la resolució d’alcaldia de verificació del text refós modificació
PGO 26-modificació de l’assignació d’usos de la parcel·la d’equipament del
C/ F Muñoz, 3

PDeCAT, GdeB, TXB,
ERC-AM

Moció presentada pels grups municipals del PDeCAT, GdeB, TXB, ERC-AM i
EBICV per adherir-se i ratificar la declaració del món local català davant la
realitat del refugi a l’Estat espanyol

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

ag
Begues

SETEMBRE 2018

7

13

DIJOUS

Dub Sound
System Begues
Festival de música,
cultura i natura
De 17.00 a 5.00 h a la
zona esportiva (darrere
del frontó)
Xerrada del cicle
«Els divendres...
història»
«L’ancoratge de les
Sorres de Gavà»
A les 19.30 h al Petit
Casal
Organitza: CIPAG
lllllllllllll

8

DISSABTE
SETEMBRE

Teatre: Quina
feinada!

Inici
d’inscripcions
activitats Espai
Nou
De 9.30 a 13.30 h al
centre cívic El Roure
(També es podran fer
el 20 i 27 de setembre)

Oficina mòbil de
Consum
De 10.30 a 13.00 h al
passeig de l’Església

15
SETEMBRE

TRIBUT VISUAL
A BLAS DE
OTERO

lllllllllllll

11
SETEMBRE

Diada Nacional
de Catalunya
A les 11.00 h:
Sardanes amb la
Cobla Sant Jordi
A les 12.30 h:
Lectura del
manifest, cant d’Els
segadors i pilar
d’Els Encantats de
Begues
A la plaça de
l’Ajuntament

DIVENDRES

SETEMBRE

Inauguració
exposició
«Me queda la
mirada»

Hora del Conte
Per a infants a partir de
4 anys
A les 17.30 h a la
biblioteca La Ginesta

A les 12.00 h al
Centre
Experimental de les
Arts Vallgrassa
Caminada
poètica i
conferència
d’Ibon Arbaiza

Havaneres i rom
cremat

A les 22.00 h al
Mur

16
SETEMBRE

DIUMENGE

Castells de
germanor amb
Orozko

A càrrec de la
colla castellera
Els Encantats de
Begues
A les 13.00 h al
passeig de l’Església
lllllllllll

22

DISSABTE

Memòries:
testimoni viu del
Begues d’ahir

Presentació del
llibre i projecció del
documental d’històries
de Begues
A les 18.00 h al teatre
El Goula

30
SETEMBRE

DIUMENGE

11a Mostra
d’entitats

DISSABTE

SETEMBRE

Festa de la
Mobilitat
Sostenible i
Segura
A les 11.00 h a
l’aparcament de l’antic
Goula
Música en
família
Per a infants de 0 a 3
anys
A les 11.00 h a la
biblioteca La Ginesta
lllllllllllll

25

DIMARTS

SETEMBRE

Taller infantil
A les 17.30 h a la
biblioteca La Ginesta
lllllllllllll

28

DIVENDRES

SETEMBRE

Hora del Conte
A càrrec de Moi Aznar
A les 17.30 h a la
biblioteca La Ginesta
Presentació
novel·la Els fills
de Llacuna Park
A càrrec de l’autora,
Maria Guasch
A les 19.00 h a la
biblioteca La Ginesta
lllllllllllll

lllllllllllll

7

DIUMENGE
OCTUBRE

lllllllllllll

llllllllllll

lllllllllll

DIMARTS

Reunió
informativa del
curs de català
per a adults
A les 18.00 h al Petit
Casal

21

29
SETEMBRE

lllllllllllll

DISSABTE

A les 18.00 h al raval
de Sant Martí
Amb la
col·laboració de
Font de Poemes
Amb l’actor Roger Pera
A les 21.30 h al teatre
El Goula

DILLUNS

SETEMBRE

lllllllllllll

DIVENDRES
SETEMBRE

17

SETEMBRE

Teatre: El secret
de la Lloll
Amb l’actriu Lloll
Bertran
A les 21.30 h al teatre
El Goula

Fira d’Artesania
De 10.00 a 14.00 h al
passeig de l’Església
Organitza: Associació
d’Artesans de Begues
Tastet de Natura
Visita comentada a la
cova de Can Sadurní
i a les caves, tast de
cervesa artesana i
aperitiu
A les 10.00 h a Can
Sadurní
Inauguració
exposició Joan
Ramell
A les 12.00 h al centre
cívic El Roure
lllllllllllll

Amb activitats
a càrrec de les
entitats de Begues,
tallers, actuacions i
Fira d’Artesania
Durant tot el matí al
passeig de l’Església
i al carrer Major

OCTUBRE 2018

5

DIVENDRES
OCTUBRE

Xerrada del cicle
«Els divendres...
història»
«Històries de la Guerra
Civil a Begues»
A les 19.30 h al Petit
Casal
Organitza: CIPAG
lllllllllllll

6

DISSABTE
OCTUBRE

Xerrada
«Investigació
submarina a
l’Antàrtida»
A càrrec de Joana
Vicente
A les 11.00 h a la
biblioteca La Ginesta

EXPOSICIONS
DEL 15 DE
SETEMBRE AL 31
DE DESEMBRE
«Me queda la
mirada», tribut
visual a Blas
de Otero
Al Centre
Experimental de les
Arts Vallgrassa
lllllllllll

FINS AL 30 DE
SETEMBRE
Exposició
Jaume Petit
Ros
Al Petit Casal,
dissabtes i
diumenges al matí
lllllllllll

FINS AL 31
D’OCTUBRE
Fotografies de
Joan Ramell
A l’espai expositiu
Lina Font, del centre
cívic El Roure
lllllllllll

FINS AL 21 DE
DESEMBRE
Projecte del
nou Centre
d’Atenció per a
la Gent Gran
Al vestíbul del
centre cívic El Roure
lllllllllll

Fina Redondo Solís

Ramon Guasch i Viñas

Jaume Olivella i Riba

ppbegues@ppbegues.es
www.ppbegues.es

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

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

Participació de pandereta

Governs municipals
republicans forts

¿Convivencia, civismo, participación? ¡¡¡Jajajajajaja!!!
En pocas fechas, el Gobierno local aprobará
la ordenanza de convivencia y civismo que
regirá en Begues. Se trata de una serie de
normas que regulan los actos y actividades
en los pueblos y ciudades. Hasta aquí, nada
que decir si no fuera por un pequeñísimo
detalle: se ha elaborado al margen de todos los concejales de la oposición, como
hacen todas las cosas. Por otro lado, encuentro poco afortunado el momento de la
entrada en vigor de la ordenanza.
¿Convivencia? No sé lo que entiende
este gobierno por convivencia, pero, desde luego, no se atiene a la definición del
diccionario: ‘coexistencia pacífica y armoniosa de grupos humanos en un mismo
espacio’. Como poco, produce risa cuando
los integrantes del Gobierno local son los
primeros que fomentan la crispación y la
tensión social.
¿Civismo? Con toda seguridad, tampoco conocen el significado de esta palabra:
‘concordancia con las normas de convivencia que regulan la vida social y vinculado al respeto por las instituciones y
las leyes’. Si miramos nuestro pueblo, lleno
de basura amarilla, carteles que propugnan
mentiras sin pudor («Llibertat presos polítics») y simbología que no representa a la
mayoría (banderas esteladas), nos damos
cuenta de que no tienen ni idea de civismo.
Pero lo que es de volverse loco riendo
es el «proceso de participación» abierto
para poner el nombre de «1 d’Octubre» a
una plaza o calle de Begues. Esto es ya de
aurora boreal. En el proceso solo pueden
participar los que estén de acuerdo, los que
discrepamos no tenemos ni voz ni voto:
todo muy democrático y participativo.
Ahora solo queda esperar otro 11 de
septiembre ominoso para Cataluña del que
nos han expulsado a toda persona que no
es de la «secta».
Hace mucho tiempo que quisiera llenar
este espacio con algo positivo, pero, de verdad, no tengo motivos. n

GRUPS MUNICIPALS
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El Govern municipal anomena qualsevol
decisió presa com a «procés participatiu».
Decideixen i, després, pregunten. En tenim dos exemples: les ordenances de civisme i la proposta de canvi de nom d’un
espai del poble pel d’«1 d’Octubre».
En el primer cas ens trobem davant una
proposta de normativa sobre civisme a
Begues que ja està redactada (calcada a
la normativa vigent a Vilafranca) sense
que cap entitat del poble hagi pogut
posar-hi ni una coma. Van posar el document en una primera informació pública.
El resultat: de tot Begues, dues persones i
dos partits polítics hi van opinar. Ara, des
de fa quinze dies, s’obre un segon període
d’informació pública en ple estiu. Això és
iniciar un procés de participació?
En el segon exemple, el Govern fa
la següent proposta: posar el nom «1
d’Octubre» a la plaça de l’Ajuntament o
al passeig del centre cívic. El nom ja està
triat i els llocs també. I en diuen procés
de participació. Ens sembla més aviat una
forma imprudent de maquillar una iniciativa molt poc conciliadora.
La nostra proposta: si es vol impulsar
un procés de participació real —i anomenar-lo com a tal—, caldria iniciar un debat
en el si del municipi en què es cridi a participar des del minut zero entitats, ciutadania, col·lectius i tots els partit polítics.
El debat inicial ha de ser sobre la idoneïtat
de la proposta i no sobre una proposta
ja tancada. Un procés de participació no
consisteix que la ciutadania corrobori una
decisió del Govern, sinó que el Govern
assumeixi una decisió presa per la ciutadania en un procés participatiu de màxim
rigor democràtic.
La participació és la base de la nostra
democràcia i tenim l’oportunitat de treballar-la i enfortir-la des de l’àmbit d’acció
més proper que tenim: Begues. No ho
desaprofitem! n

Davant de les iniciatives per a crear candidatures republicanes unitàries de cara
a les eleccions municipals del 2019, considerem que són una proposta més però
que no són l’estratègia més guanyadora per a poder aconseguir el màxim
nombre d’alcaldies independentistes
i continuar avançant per a fer efectiva la
República catalana.
Creiem que les llistes pròpies són
la millor manera de sumar més
vots, d’ampliar majories i, per tant,
d’assegurar el màxim nombre màxim
d’alcaldies republicanes. L’objectiu és
la República i la unitat d’acció, l’estat que
sempre hem defensat.
Però som espais polítics diferents amb
objectius compartits i treballarem junts
per fer-los realitat. I en aquest cas, considerem que la millor estratègia, la guanyadora, és sumar des de la diversitat i
la transversalitat. Per això defensem que
cadascú pugui presentar-s’hi amb el seu
projecte, per ser el màxim de competitius
i eficients a l’hora d’acumular vots i per sumar, la mateixa nit electoral, amb les altres
formacions per a garantir governs municipals republicans forts.
Per això prioritzarem tots els pactes
electorals que garanteixin ajuntaments
republicans i independentistes. Mai serem
còmplices de no implicar-nos en acords
municipals si això fa que hi hagi governs
unionistes.
Compartim l’objectiu d’aconseguir el
màxim d’alcaldies independentistes, de
garantir la unitat d’acció i de fer efectiva la
República catalana des del municipalisme,
malgrat que no creiem que això passi per
llistes unitàries sinó pròpies i diverses, posant l’accent en el propi projecte.
El nostre compromís és treballar per
fer pactes republicans. Entenem que
la fortalesa del moviment republicà no
es troba tant en el fet de ser la llista més
votada sinó en el de tenir la capacitat
d’articular governs republicans forts a partir de les sumes postelectorals. 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@partitdemocrata.cat
PDeCat Begues
@PDeCatBegues

Quan les coses surten bé

Calumnia, que alguna cosa
queda

Complint promeses

En aquestes dues legislatures, hem estat
insistents amb el transport públic, ja que
és una necessitat imperiosa i preferent
que Begues estigui ben connectat amb la
resta de municipis.
I així, ens hi hem posat des del 2011 i us
hem informat en altres butlletins de molts
temes que feien referència a la línia 902.
Doncs bé, diuen que trucar a portes dona
fruits i així ha estat, després de la modificació del servei ara fa dos anys, quan es millorava el nombre de viatges en les hores
de màxima demanda amb quatre noves
expedicions i un nou recorregut, establert
amb l’objectiu de donar servei al Centre
Residencial Novaurora en les expedicions
que circulen per la zona esportiva.
Hem sol·licitat reiteradament l’aplicació
de mesures que suposessin una millora
del servei per als viatgers del nostre municipi en molts àmbits, sense que, a més,
aquestes repercutissin sobre les arques
municipals.
Doncs bé, després de moltes negociacions i projectes presentats, hem
aconseguit una important ampliació
d’expedicions. Concretament, disposarem
de deu nous serveis d’autobús de pujada
i deu més de baixada de dilluns a divendres, reduint fins als vint-i-cinc minuts les
freqüències de pas al matí i entre vint-icinc i quaranta minuts les de la tarda.
Però no s’acaba aquí: cal millorar les
expedicions del cap de setmana, la integració a la corona 1, amb beneficis, entre
d’altres, de la targeta rosa i tots els títols
metropolitans, arranjaments de parades,
etc.
També hauria pogut sortir malament;
no n’hi ha prou amb la feina feta, falta el
cop de sort. Les negociacions, molts cops,
queden aturades, encallades, però, per ser
perseverants, el Departament de Territori
de la Generalitat de Catalunya ens ha escoltat i el 12 de setembre en gaudirem, i
seguirem fent la feina per un transport de
qualitat. n

Ajuntament de Begues

Fa vuit anys que Gent de Begues es va
constituir en partit, després de debatre en
vint-i-tres trobades sobre què significava
el concepte de «política» i de fer-ho amb
persones de diverses orientacions ideològiques, amb una clara voluntat de destinar
el nostre treball a construir un bé comú
dins l’àmbit municipal.
Han estat anys en què mantenir la mirada només dins el territori del poble ha
estat impossible, ja que els esdeveniments
que s’han produït en el nostre país han
copsat la nostra atenció i la de la resta
de partits polítics, tant al govern com a
l’oposició, com, d’altra banda, no podia ser
d’una altra manera, atesa la magnitud del
que hi ha en joc.
Malgrat tot, i això inclou els comentaris
que volen donar a entendre que la política
de país ens ha fet perdre el nord del dia a
dia, la tasca municipal s’ha portat a terme
amb cura i rigor. Cap de les àrees municipals, ni les gestionades per Gent de Begues ni les gestionades pels altres partits
municipals, en cap moment s’han ressentit del fet de tenir en ment la preocupació
de cara al futur de Catalunya, ni per suportar el dolor per les persones, sota el criteri
de Gent de Begues, injustament empresonades. Si de cas, ens mancaran diners per
a fer més, però mai ens ha faltat dedicació.
Estic segura que, fora d’algunes persones malintencionades que critiquen
l’equip de govern amb maledicències
genèriques, d’aquelles que van bé per
a tothom o per a ningú, la ciutadania és
coneixedora de la tasca que es fa des de
qualsevol de les àrees o regidories municipals i sap que tots i totes estem per la
feina.
I des d’aquest escrit, vull donar les gràcies
a la ciutadania per donar-nos l’oportunitat
de servir el poble de Begues. n

Deu autobusos diaris més de pujada i
deu més de baixada: un augment del 40
% del servei que, sumats als quatre autobusos ja aconseguits el 2016, representa
un augment del 54 % aquesta legislatura.
La millora del transport públic va ser un
dels nostres compromisos per a l’actual
mandat, i aquí teniu un primer paquet de
millores. Vol dir això que ja ens donem per
satisfets amb el que hem aconseguit? I ara!
No som gent conformista i, per això, des
del dia en què vam assolir l’acord, hem seguit treballant per aconseguir noves millores. Perquè en tenacitat no ens guanya
ningú.
I com aquest exemple, molts més: el
Centre de Prestació de Serveis per a la
Gent Gran i la restauració de l’Abocador
del Garraf (ambdós cada dia més a prop),
la urbanització del Camí Ral, la implantació de la fibra òptica i la xarxa de gas
natural a tot el poble o l’estudi d’impacte
ambiental per al desplaçament de la línia
d’alta tensió de l’avinguda Mediterrània.
Al PDeCAT Begues no fem ni farem
promeses impossibles d’acomplir.
Quan ens plantegem un projecte, primer,
n’estudiem la viabilitat i dissenyem un pla
de treball per al seu assoliment. En ocasions només calen recursos econòmics
propis per a complir un compromís; però
la majoria de vegades cal finançament extern, negociacions polítiques, complicitats
institucionals... I aquí és on el PDeCAT
Begues ha demostrat la seva fiabilitat.
S’acosten mesos en els quals sentirem
moltes promeses. Algunes d’elles segur
que sonen atractives, però seran viables?
Podrien convertir-se en realitat en algun
moment? Tindrem garanties que qui les
defensa es deixaria la pell per aconseguirles? Des del respecte a totes les opinions
i projectes, us podem garantir que qui us
parla no caurà en el parany de fer promeses buides. Perquè som gent de paraula
que converteix les paraules en fets. n
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Festa Major 2018

La festa
gran de
Begues
omple els
carrers

Begues va celebrar la seva festa major
entre els dies 20 i 25 de juliol, amb un
programa que presentava una gran
diversitat d’actes pensats perquè els
poguessin gaudir tots els beguetans
i beguetanes de totes les edats. Un
any més, el tret distintiu de la festa fou
l’alta participació de la ciutadania en
totes les propostes, des de les activitats més populars, com el correfoc, la
trobada castellera o la cercavila, fins a
les més innovadores, com el tobogan
aquàtic o el festival Holi. n

Begues Parc també va celebrar la seva
festa major el dia 14 d’agost. n

