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Una guia per a conèixer Begues
pam a pam
L’Ajuntament edita una guia en nou volums que recull el més
destacat de la història, la cultura i l’entorn natural

Posant en valor el nostre
patrimoni
Mercè Esteve i Pi

Alcaldessa de Begues

Volem posar en valor
el nostre patrimoni
arquitectònic per fer-lo
arribar a les properes
generacions en les
millors condicions

Viure a Begues és un privilegi en molts sentits. La nostra història, el nostre entorn natural o el patrimoni cultural i artístic de què gaudim ens fan un municipi
únic. Però no basta amb tenir consciència de com d’especial és el nostre poble; també és important vetllar per preservar aquest patrimoni i donar-lo a
conèixer per posar-lo en valor.
Coincideixen aquests dies en el temps dues iniciatives que van en aquest sentit. D’una banda trobem l’edició d’una col·lecció de guies en les quals es recull el
més destacat de la nostra història i del nostre patrimoni. Es tracta d’un treball necessari, no únicament per a les persones que poden visitar Begues i poden tenir
la necessitat de conèixer el municipi amb més profunditat; aquestes guies també
són una excusa excel·lent perquè tots els veïns i veïnes ens apropem a un
millor coneixement de la nostra pròpia vila. D’aquesta manera podem entendre millor qui som avui en dia i estimar-nos encara més allò que ens envolta.
Alhora, finalitzen els darrers treballs de restauració d’un dels espais emblemàtics de la població com és l’ermita de Santa Eulàlia. Al llarg dels darrers
anys s’ha treballat intensament per tal de recuperar un tros de la nostra
història estretament lligat també a les nostres pròpies tradicions. Amb la propera celebració de la Festa del Most es donarà per inaugurada la seva restauració. Així, de la mateixa que hem fet amb altres edificis, com el Petit Casal, des de
l’Ajuntament volem posar en valor i en ús el nostre patrimoni arquitectònic amb
la voluntat de fer-lo arribar a les properes generacions en les millors condicions
possibles.
M’agradaria que penséssim que els nostres espais públics són també la llar
de tots i de totes. Si més no, amb aquesta idea al cap treballem cada dia des
de l’Administració local. I de la mateixa manera que tothom s’esforça perquè
casa seva sigui el millor lloc en el qual viure, també treballem perquè així sigui
a Begues. n
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Millores en
el servei de
recollida
d’escombraries
A través d’una nova adjudicació del
servei de recollida d’escombraries
s’establiran diverses millores en el servei, com la renovació total de les illes
de contenidors (on els contenidors de
les fraccions de rebuig, plàstic i paper
i cartró comptaran amb una obertura parcial de la tapa destinada a
facilitar-ne l’ús); la instal·lació en cada
contenidor d’un xip que permetrà
determinar-ne l’estat de la càrrega, i
la incorporació d’un nou camió molt
més silenciós i que comptarà amb un
nou sistema de geolocalització per tal
de conèixer amb precisió quines són
les rutes que cal seguir per a estalviar
viatges dins del casc urbà.

Model dels nous contenidors
La voluntat municipal és avançar
cap a un model de poble encara més
sostenible que l’actual, augmentant
els percentatges de recollida selectiva i de residus tant en quantitat com
en qualitat. En aquest sentit, s’ha contractat també una empresa especialitzada per a la realització d’un estudi
sobre la recollida selectiva de residus
porta a porta. El servei porta a porta

consisteix a deixar els residus, ben
triats, davant de la porta de casa, d’on
es recullen. Les diferents fraccions de
deixalles tenen uns dies i hores de
recollida establerts per a facilitar la
tasca dels serveis municipals. Des de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona ja
es treballa per promoure aquest sistema de recollida porta a porta com a
prioritari al llarg dels propers anys. n

L’Obra Social la Caixa
referma el seu compromís
amb Begues

Visita del director general
de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvaments

L’Obra Social la Caixa ha realitzat una aportació de 20.000
€ a l’Ajuntament de Begues amb l’objectiu d’ajudar a finançar les actuacions que el consistori desenvolupa per
al col·lectiu de la gent gran. L’aportació suposa un increment respecte de la realitzada per la mateixa entitat l’any
passat. El lliurament es formalitzava durant una trobada
de l’alcaldessa de Begues, Mercè Esteve, la regidora de
Gent Gran, Maria Llauradó, i el director de l’oficina de la
Caixa a Begues, Josep Arruga. n

Aquest passat 21 de setembre el director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, Manuel Pardo,
visitava el nostre municipi per tal de conèixer les necessitats del cos de Bombers Voluntaris de Begues. Pardo, juntament amb el cap de la Regió d’Emergències Metropolitana
Sud, Joan Rovira, era rebut a l’ajuntament per l’alcaldessa,
Mercè Esteve, i el regidor de Protecció Civil, Sadurní Vendrell. En la reunió també participaren membres del cos de
bombers, amb el cap del Parc de Begues, Salva Tugas. n
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L’Ajuntament impulsa noves
millores a la llar d’infants
Les darreres obres han suposat una inversió de 45.000 €
en l’equipament municipal
Al llarg de les darreres setmanes, la llar
d’infants municipal El Guinyol ha estat
objecte de diferents treballs destinats
a la millora de les seves instal·lacions.
Concretament, s’hi estan realitzant
obres per valor de 45.000 € que fins al
moment han permès la renovació de la
major part de l’antic paviment de llosetes, que es trobava malmès pel pas del
temps i que s’ha substituït per un de
nou sense juntes que en garanteix més
durabilitat. A més d’aquesta actuació,
s’ha procedit també a reparar la coberta de l’edifici i s’han realitzat diverses
millores per tal que aquest sigui més
eficient, segur i còmode.
Pel que fa als propers treballs que
s’hi duran a terme, properament se
substituirà la porta d’entrada per una

S’hi duran a terme
noves actuacions com la
substitució de la fusteria
interior o la pintada
d’aules

de corredissa automatitzada i es continuarà, al llarg dels propers mesos, amb
la substitució de la fusteria interior, la
pintada d’aules i la renovació del terra
de la resta de l’edifici. n

L’Escola Sant Cristòfor
incorpora un rocòdrom
Entre les novetats dels equipaments
escolars en aquest inici de curs es
troba la instal·lació d’un rocòdrom
al pati de l’escola Sant Cristòfor finançat per l’AMPA del centre i el consistori. Aquest nou element ha estat
incorporat gràcies al projecte Euronet 50/50, destinat a l’estalvi ener-

gètic. Mitjançant aquest projecte,
l’Ajuntament es compromet a aportar
al centre, per al desenvolupament
d’iniciatives educatives, els diners que
aquest hagi aconseguit estalviar en el
seu consum energètic. Aquest programa es desenvolupa amb l’Escola des
de l’any 2016. n

Més espai per a les entitats
a L’Escorxador
Amb l’objectiu de satisfer les necessitats de les entitats, l’Ajuntament ha
finalitzat les obres a L’Escorxador per a
dotar-lo de nous espais de magatzem
per a cadascuna de les cinc entitats
que en fan ús. La redistribució d’espais

també permetrà als usuaris dels horts
urbans fer ús dels lavabos. Els treballs
realitzats s’han complementat amb
reparacions de la teulada, l’eliminació
d’humitats i la renovació de la façana
de marbre de l’edifici. n
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Viatges il·limitats pel municipi amb
la T-16 per a menors de 16 anys
Per a disposar d’aquesta targeta, vàlida entre els 4 i els 16 anys, només s’ha
d’efectuar un pagament de 35 €
Recentment s’ampliava el servei
d’autobusos de què disposa Begues,
la línia 902, amb un augment del 40
% en el nombre d’expedicions. Més
enllà d’aquest notable increment de la
freqüència, les famílies del nostre municipi també poden beneficiar-se d’un
estalvi en els desplaçaments dins del
municipi mateix amb l’ús de la targeta T-16. Aquest títol de transport està
a disposició d’infants i joves d’entre 4
i 16 anys i els ofereix la possibilitat de
viatjar de manera gratuïta pel nostre
terme municipal per un únic pagament de 35 €. L’ús de la targeta facilita
d’aquesta manera desplaçar-se fins a
l’institut o a la zona esportiva.

L’ús de la T-16 al nostre
terme municipal facilita
l’accés d’infants i joves
a equipaments com
la zona esportiva o
l’institut

al client de la xarxa de transport públic
de l’Àrea Metropolitana. Per a més informació també es pot trucar al telèfon
902 444 012 o bé enviar un correu electrònic a l’adreça amtu@t-16.cat. n

Com tramitar-la?
Per tramitar l’obtenció de la T-16, es
pot fer a través del web «t-16.cat» o bé
presencialment en un centre d’atenció

Una jornada per a reflexionar
sobre com ens desplacem
Begues se sumava un cop més a la celebració de la
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura
Aquest passat 22 de setembre l’antic
aparcament del Goula, al Camí Ral, era
l’escenari de la celebració d’una jorna-

Es proposaven
recorreguts amb
bicicleta elèctrica o
un taller d’educació
viària entre altres
activitats
6
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da de caire lúdic destinada a promoure la reflexió sobre la manera en què
ens desplacem. La proposta, emmarcada en la celebració de la Setmana
de la Mobilitat Sostenible i Segura,
comptava amb tres recorreguts interurbans amb bicicletes elèctriques a
càrrec de la Policia Local del municipi,
a més de propostes per a la mainada
com ara un inflable, una xocolatada i
un taller d’educació viària. n

Culmina la
restauració
de l’ermita de
Santa Eulàlia
Aquest proper 21 d’octubre,
coincidint amb la Festa
del Most, tindrà lloc la
inauguració de la
restauració
Des que l’any 2014 l’Ajuntament de
Begues es va fer càrrec de l’ermita de
Santa Eulàlia, cedida per la família Vendrell, s’han succeït les actuacions per a
fer front als nombrosos desperfectes,
causats pel pas del temps, que presentava aquesta construcció d’origen
romànic. Recentment n’ha culminat la
restauració amb la finalització d’una
cinquena fase dels treballs, finançats
amb el suport de la Diputació de Barcelona, i aquest proper 21 d’octubre
s’inaugurarà durant la Festa del Most.
La darrera intervenció duta a terme a l’ermita s’ha centrat a reparar les
façanes de l’edifici, netejar el sotabosc
de l’entorn, adequar els itineraris exteriors i instal·lar-hi una xarxa de videovigilància. Prèviament, ja s’hi havien
desenvolupat altres actuacions, com
la restauració dels paraments interiors
i del retaule; la restauració del cor, la
instal·lació d’il·luminació interior i la

Des de l’any 2014 s’han dut
a terme diferents treballs per
a recuperar un dels espais
emblemàtics del municipi

millora de l’esplanada exterior; els
treballs de recerca històrica i arqueològica, i la renovació de la coberta
de la nau i sagristia, la restauració de
finestres i la construcció d’un lavabo
exterior.
Les primeres obres realitzades a
l’edifici tenien la finalitat de renovarne la teulada, ja que era el principal
problema que presentava quan fou
cedit al municipi, i posteriorment s’ha

anat fent front a la resta d’aspectes
que requerien una millora. L’ermita ha
estat al llarg dels segles un espai de
trobada i relació per als veïns i veïnes.
Durant la Festa del Most i per Santa
Eulàlia, hi té lloc la tradicional benedicció i repartiment de les coques.
La voluntat municipal és que l’ermita
aculli més activitats municipals en el
futur i que pugui ser cedida per a cerimònies particulars. n
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Durant la presentació
es va projectar el
documental elaborat
amb el títol Testimoni
viu del Begues d’ahir

comptava amb una projecció del documental elaborat sota el títol Testimoni viu del Begues d’ahir i també oferia
a les persones assistents la possibilitat
d’adquirir el llibre més el DVD editat.

Presentats el llibre i el
documental del projecte
Memòries
El treball preserva la memòria viva de persones
de més de 80 anys
Al llarg de la segona meitat del segle
XX, Begues va viure una gran transformació a nivell social i com a municipi,
i fou amb la voluntat de recollir un
testimoni que reflectís aquells canvis viscuts que es posava en marxa el
projecte Memòries, a través del qual
s’entrevistaren catorze beguetans i
beguetanes de més de 80 anys per a
plasmar-ne les vivències en un docu-

Ja tenim plaça
U d’Octubre
L’emplaçament s’ha
escollit amb un procés
participatiu
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mental i en un llibre. De la mateixa
manera, les persones participants realitzaren una aportació de fotografies
d’època que han permès ampliar el
fons de l’Arxiu Municipal.
Un cop finalitzat el treball, aquest
passat 29 de setembre es presentava
públicament al teatre El Goula. L’acte,
que va estar marcat per l’emoció de
moltes de les persones participants,

Finalment, és l’espai situat davant del
centre cívic El Roure el que portarà el
nom de «passatge i plaça U d’Octubre
de 2017»: així s’ha decidit gràcies al
procés participatiu obert en el què
prop de quatre-centes han escollit
aquest nom. La plaça escollida superava en vots —amb 193 registrats a través d’Internet— la que es troba situada davant de l’ajuntament —que rebé
165 vots—. El proper 27 d’octubre tindrà lloc l’acte inaugural. n

Els testimonis
Al llarg d’un any s’han recollit els diversos testimonis de les persones participants, totes elles vinculades a diferents sectors i barris del municipi per
tal d’oferir-ne una visió àmplia. Durant
les converses es recollien tant anècdotes de les seves vides com reflexions
generals al voltant de l’evolució de les
relacions humanes o de les festes majors. El llibre editat recull també aquestes converses i està plantejat com un
àlbum fotogràfic amb imatges aportades per les persones participants i per
l’Arxiu Municipal. El volum es pot adquirir a la botiga Patxarino o a l’Oficina
d’Atenció a la Ciutadania.
La voluntat municipal és realitzar
una segona fase del projecte entrevistant un nou grup de persones de la
població. n

Begues es podrà recórrer de
punta a punta en bicicleta
El projecte del carril bici de Begues Parc se suma al que es
crearà a l’avinguda Torres Vilaró i al del Camí Ral
En un futur, Begues disposarà d’un eix
de circulació en bicicleta que unirà Begues Parc amb la Rectoria: aquest és
l’objectiu municipal, que comença a
materialitzar-se amb l’obtenció d’una
subvenció per part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a crear un
carril d’aquestes característiques que
connecti el carril bici existent a la carretera BV-2411 amb el barri de Begues
Parc per l’avinguda de Sadurní i fins al
carrer Tajo. El projecte, que està previst que s’executi a partir de l’any vinent, se suma a un altre que es troba
en fase de desenvolupament, com és

el de la reurbanització de l’avinguda
Torres Vilaró, que permetrà la transformació d’aquest eix principal del poble
i la creació, paral·lelament, de més
d’un quilòmetre de carril bici des del
centre del municipi fins a la Rectoria.
La tercera de les actuacions que
conflueixen en aquest projecte per
a la creació d’un vial per a bicicletes
que recorri tot el municipi és la reurbanització ja executada al Camí Ral.
L’Ajuntament aposta d’aquesta manera per reformular la mobilitat al
municipi creant espais per a vianants
i bicicletes. n

Finalitza el procés d’exposició pública
del centre de prestació de serveis
Encara es pot veure la mostra situada al centre cívic per a conèixer com serà
el futur equipament
El projecte per a la creació del Centre
de Prestació de Serveis per a la Gent
Gran de Begues continua avançant.
Aquest passat 24 de setembre
s’acomplia un dels tràmits previs amb
el final del termini per a la seva exposició pública. Totes les persones interessades han pogut consultar el projecte
a l’ajuntament o bé a través del lloc
web municipal (begues.cat).
De la mateixa manera, aquelles persones que vulguin saber més sobre
com serà aquest equipament poden
visitar fins al proper mes de desembre
l’exposició que ha estat instal·lada al
centre cívic El Roure. Allà es disposa
tant d’una maqueta de l’edifici com
de panells informatius on s’expliquen
detalls del projecte i dels serveis que
oferirà el Centre. Aquest espai, que
es construirà al carrer Ferran Muñoz,

L’equipament comptarà
amb un centre
d’atenció diürna i dues
unitats de convivència
amb catorze
habitacions cadascuna

comptarà amb un centre d’atenció
diürna, a la seva planta baixa, i dues
unitats de convivència amb catorze habitacions cadascuna a les dues plantes
superiors. n
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Begues ret
el seu tribut
al poeta Blas
de Otero
El municipi celebrava
diferents activitats amb
l’arribada de l’exposició
«Me queda la mirada»

Aquest passat 15 de setembre
s’inaugurava al Centre Experimental
de les Arts Vallgrassa l’exposició «Me
queda la mirada», una mostra amb
obres de vint-i-tres artistes plàstics
de Catalunya i del País Basc al voltant
de l’obra poètica de Blas de Otero.
Coincidint amb l’exposició, desenvolupada amb el suport de les diputacions de Barcelona i Biscaia i amb la
col•laboració dels ajuntaments de Be-

gues i d’Orozko i de la Fundación Blas
de Otero, una delegació del municipi biscaí visità el nostre municipi i es
programaren un conjunt d’activitats
paral·leles. Aquestes van incloure la
visita a la Pleta, l’oficina del Parc del
Garraf; una caminada poètica pel barri del Raval de Begues amb la lectura
de poemes d’Otero a càrrec d’Una
Font de Poemes i del veïnat; una conferència sobre la figura del poeta basc,

Amb motiu de la
inauguració es van
realitzar activitats com
una caminada poètica o
una conferència

a càrrec d’Ibon Arbaiza, director de la
Fundación Blas de Otero, i una exhibició castellera.
L’exposició es podrà visitar fins al
proper 31 de desembre. n

Begues participa en les
Festes del 31 de Agost
a l’Alguer

Conèixer l’ortografia
catalana té premi

Una delegació de Begues formada per l’alcaldessa, Mercè Esteve, el regidor de Medi Ambient, Joan Molina, i la
directora del Centre Cívic El Roure, Teresa Jardí, participava —convidada per l’Àrea d’Espais Naturals i Medi
Ambient de la Diputació de Barcelona— en la celebració
de les Festes del 31 de Agost a l’Alguer. Durant aquestes
es va posar en marxa la nova edició de Poesia als Parcs,
destinada a promocionar els parcs naturals a través de la
poesia, i es va inaugurar una exposició de l’obra de Carles Hac Mor produïda des del Centre Experimental de les
Arts Vallgrassa. La delegació catalana comptava com a
convidada d’honor amb la consellera de Cultura, Laura
Borràs. n

Aquest proper 26 d’octubre tenim la possibilitat
d’aconseguir un premi de fins a 500 € participant en el
Dictat Popular de Català, que se celebrarà a partir de les
18.30 h al teatre El Goula amb motiu del 150è aniversari
del naixement de Pompeu Fabra. La resta de premis seran
un segon (300 €), un tercer (200 €), un premi especial per a
un alumne dels cursos de català per a adults (200 €) i un altre en la categoria de 16 a 18 anys (200 €). Les inscripcions
han de realitzar-se a partir del 22 d’octubre al centre cívic
El Roure. Les bases es poden consultar al web municipal,
begues.cat. El dictat està organitzat per l’Ajuntament de
Begues amb la col·laboració de la Plataforma per la Llengua, Òmnium Cultural i la Biblioteca La Ginesta. n
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L’Ajuntament edita una guia del
municipi en nou volums
L’obra recull tant aspectes de la nostra història i la nostra geografia
com aquells relacionats amb la fauna i la flora
Begues és un municipi que, a més de
comptar amb una rica història, gaudeix d’un notable patrimoni artístic
i natural. Per tal de posar en valor la
nostra cultura i el medi natural que
ens envolta, l’Ajuntament de Begues
edita una guia del municipi en nou
volums, el primer dels quals veurà la
llum properament.
L’obra s’inicia amb un primer llibre
dedicat a oferir una visió general de
la població i dels seus principals trets
característics. Els vuit volums restants
es dedicaran a qüestions específiques:
els ramats de muntanya; el Camí Ral;
les vinyes i els parcers i parceres; les
planes i turons; el Garraf negre, vermell i blanc; els masos, els ravals i el
noucentisme; el Massís del Garraf oest,
i el Massís del Garraf est. Els temes es
tracten proposant diferents ambients
naturals per tal que tinguem la possibilitat de conèixer en primera persona
cadascuna d’aquestes parts del nostre
patrimoni.

L’equip
La col·lecció ha estat escrita per Víctor
Mata, de l’empresa Dos Punts, amb el

Als diferents volums
trobarem ambients
naturals proposats per
a poder apropar-nos al
nostre patrimoni

suport del Centre d’Estudis Beguetans
i del Col·lectiu per la Investigació de la
Prehistòria i l’Arqueologia del GarrafOrdal (CIPAG). De la mateixa manera,
el treball compta amb imatges i fotografies cedides per diverses persones
i entitats que han volgut també sumar
la seva participació al projecte. n

El butlletí
Intercanvi del Col·legi Sant
Lluís amb Wisconsin
Col·legi Sant Lluís. Un grup
d’alumnes de quart d’ESO del Col·legi
Sant Lluís participarà durant el mes
d’octubre en un intercanvi amb una
escola de Wisconsin. Es tracta d’una
experiència molt enriquidora que farà

que posin en pràctica totes les seves
destreses comunicatives en llengua
anglesa. Rebrem els i les alumnes
americans/es durant el mes de juny
del 2019. Esperem que s’ho passin bé i
que practiquin molt l’anglès!! n
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Notícies breus
La cova de Can Sadurní,
present per partida doble al
congrés anual de l’Associació
Europea d’Arqueòlegs

[ Del 5 al 8 de setembre se celebrava a Barcelona el
congrés anual que organitza l’Associació Europea
d’Arqueòlegs. En aquesta ocasió, Begues hi tenia un
paper destacat a través de la participació del Col·lectiu
per a la Investigació de la Prehistòria i l’Arqueologia
del Garraf-Ordal (CIPAG). L’entitat va presentar-hi dues
ponències: una primera al voltant de les diferents capes
de cendres trobades a la cova de Can Sadurní i una
segona sobre la individualització de les restes humanes
trobades a l’interior de la cova. ]

Implantat el servei de
VídeoActa a l’Ajuntament
[ Dins de la voluntat de continuar aprofundint en la
transparència de la seva gestió, l’Ajuntament de Begues
ha posat en marxa el servei de VídeoActa. Aquest servei,
accessible a través del web «videoacta.begues.cat»,
permet l’enregistrament en vídeo dels plens amb el
document electrònic de l’ordre del dia signat mitjançant
el certificat digital del secretari municipal. D’aquesta
manera, la sessió queda enregistrada i emmagatzemada
en quedar també codificats tant el moment en què
se’n tracten els diferents punts com les persones que
hi intervenen. Així es facilita l’accés i la comprensió del
debat polític a qualsevol veí o veïna del municipi. ]

Roger Pera endega la nova
temporada del Teatre
El Goula

Inici de curs a Begues per a
més de mil
quatre-cents alumnes
[ Aquest mes de setembre marcava l’inici de l’activitat
escolar per als centres educatius de Begues. En aquesta
ocasió són 1.426 els i les alumnes que s’hi ha matriculat,
un nombre lleugerament inferior al del curs anterior,
en què en van ser 1.450. Els centres són la Llar d’Infants
El Guinyol (97 alumnes), l’Escola Sant Cristòfor (472
alumnes), el Col·legi Bosch – Sant Lluís (644 alumnes) i
l’Institut de Begues (213 alumnes). ]

[ Aquest passat 8 de setembre, Begues era el
municipi triat per a l’estrena de l’obra Quina feinada,
interpretada pel popular actor Roger Pera. Amb aquesta
representació es donava, a més, el tret de sortida a la
nova temporada del Teatre El Goula. L’obra, dirigida per
Ventura Pons, està interpretada únicament per Pera, qui
es posa en la pell d’un agent de reserves d’un prestigiós
restaurant. ]

Ple municipal extraordinari 26 de setembre del 2018
ORDRE DEL DIA

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓ

Donar nom a la nova «Plaça i passatge de l’U d’Octubre del 2017»

PDeCAT, GdB, TxB
i ERC

PP

EB-ICV
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ag
Begues

20

DISSABTE

14

DIJOUS

OCTUBRE

Música en
família
A les 11.00 h a la
biblioteca La Ginesta
Per a infants de 0 a 3
anys

Taller familiar
A les 17.00 h a la
biblioteca La Ginesta

lllllllllllll

OCTUBRE 2018

25

OCTUBRE

DIVENDRES

OCTUBRE

FESTA DEL
MOST

Dictat Català de
Begues

17

20
OCTUBRE

DISSABTE

Taller familiar
A les 17.30 h a la
biblioteca La Ginesta
Cal inscripció prèvia

Mostra
gastronòmica,
tast de vins i
trepitjada de
raïm
A partir de les 17.00
h a la plaça Camilo
Riu

lllllllllllll

lllllllllll

DIMECRES

OCTUBRE

18

DIJOUS

OCTUBRE

21
OCTUBRE

DIUMENGE

Reunió del grup
de voluntariat
d’acompanyament
en la necessitat
A les 17.00 h a l’Aula
2 del Centre Cívic El
Roure

Sardanes,
missa i
inauguració de
la restauració
de l’ermita
A partir de les 11.00
h a l’ermita de Santa
Eulàlia

lllllllllllll

lllllllllll

19

DIVENDRES

OCTUBRE

Taller d’hort
urbà
A les 17.30 h a la
biblioteca La Ginesta
A càrrec d’Esther
Casanovas
Sortida al Liceu
per assistir a
l’òpera I
Puritani
A les 20.00 h al Liceu
de Barcelona
Informació i
inscripcions a
l’Ajuntament
lllllllllllll

lllllllllllll

31

DIMECRES

Festa Jove
Castanyada

OCTUBRE

lllllllllllll

Oficina mòbil
DNI
De 9.15 a 12.15 h a les
oficines de la Policia
Local
Cal demanar cita
prèvia a l’OAC

OCTUBRE

DIUMENGE

Ruta El Ferret
Sortida a les 10.00 h de
l’aparcament de Can
Sadurní
Organitza: CIPAG

DILLUNS

OCTUBRE

lllllllllllll

26

29

22

DILLUNS

OCTUBRE

Taller BiblioLab
de robòtica
A les 17.30 h a la
biblioteca La Ginesta
Per a infants a partir de
6 anys
lllllllllllll

24

A les 18.30 h al teatre
El Goula
Consulteu les bases de
participació al centre
cívic o a begues.cat

Inauguració del
passatge i plaça
U d’Octubre de
2017
A les 12.00 h al Centre
Cívic El Roure
Cinema infantil:
Els increïbles 2

lllllllllllll

28

DIUMENGE

OCTUBRE

Recital de poesia
i música Espero
meravelles

OCTUBRE

lllllllllllll

A les 12.00 h al vestíbul
del centre cívic El
Roure
Dins el cicle «Poesia als
parcs», en el marc de
l’Any Abelló
lllllllllllll

lllllllllllll

9

DIVENDRES
NOVEMBRE

Taller BiblioLab
A les 17.30 h a la
biblioteca La Ginesta
Per a infants a partir de
6 anys

DEL 15 D’OCTUBRE
AL 2 DE
NOVEMBRE
Exposició
«Montserrat
Abelló: Visc
i torno a
reviure»

lllllllllllll

NOVEMBRE 2018

2

Xerrada del cicle
«Els divendres...
història»
«Història de l’església
vella de Sant Cristòfor»
A les 19.30 h al Petit
Casal
Organitza: CIPAG
lllllllllllll

DIMECRES

Espectacle
infantil Mestre
Fabra, caçador
de paraules
A les 17.30 h a la
biblioteca La Ginesta

A partir de les 0.00 h
al poliesportiu Jaume
Viñas
Entrada lliure amb el
Carnet Jove

DIVENDRES
NOVEMBRE

A les 18.30 h al teatre
El Goula
Preu de l’entrada: 4 €

Lliurament de
premis Dictat
Català
A les 18.30 h a l’aula
polivalent del centre
cívic El Roure

EXPOSICIONS

DISSABTE

OCTUBRE

DIMECRES
NOVEMBRE

lllllllllllll

lllllllllllll

27

7

4

DIUMENGE
NOVEMBRE

Fira d’Artesania
De 10.00 a 14.00 h al
passeig de l’Església
Organitza: Associació
d’Artesans de Begues
Campanya de
Donació de Sang
De 10.00 a 14.00 h a la
plaça de l’Ateneu
lllllllllllll

Al vestíbul del
centre cívic El Roure
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

FINS AL 31 DE
DESEMBRE
«Me queda la
mirada», tribut
visual a Blas
de Otero
Al Centre
Experimental de les
Arts Vallgrassa
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

Propaganda vs informació

El futur Centre de Serveis
de la Gent Gran

Casanova luchó por España
y lo sabéis
El Gobierno de Begues ha convertido la celebración del 11 de Septiembre en una fiesta de la que han excluido a todos los que,
según palabras del actual presidente de la
Generalitat, Quim Torra, «son unos tarados
genéticos»; es decir, a los que nos sentimos
también españoles, todos aquellos que no
somos de la secta independentista.
Aunque no les guste, no por eso deben
mentir ni engañar a: «en el equipo de
gobierno actual también hay, según
palabras de Quim Torra, algún que otr@
tarad@ genético y, según el discurso facilón del independentismo, algún que
otr@ hij@ de ladrón español que roba o
robó a Cataluña».
Nosotros hace tiempo que dejamos de
discutir de esta y de muchas otras cosas
con los fanáticos del municipio, porque
discutir con un fanático es perder el tiempo. El fanático no busca la verdad ni le importa la realidad, solo busca que triunfe su
fanatismo, su fantasía.
Pero parece que el fanatismo en Begues,
como en el resto de Cataluña, está decayendo en número, aunque se está, también, incrementando en intensidad. Por
eso, al final, en la celebración de la Diada
de este año solo estuvieron unos cuantos
de la secta, los miembros de la agrupación
socialista de Begues y cuatro más. Y cuando se acabaron las fantas se marcharon
todos echando leches. Asistieron al acto
pseudorreligioso tan pocas personas que
en los medios de comunicación locales
no ha salido ni una sola foto panorámica
del público asistente este año. Cuando el
fanatismo era más numeroso nos mostraban infinidad de fotos para su mayor gloria. Ahora la foto es de la alcaldesa en Sant
Boi, en un acto donde se homenajea a un
gran español, Rafael Casanova i Comes,
que luchó por España. Y lo sabéis.
Seguramente el bueno de Casanova se
retorcerá en su tumba viendo cómo utilizáis
su figura espuria y fraudulentamente. n
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Qui decideix el contingut del butlletí municipal: Ràdio Begues, el web municipal i
les xarxes socials? En base a quins criteris?
Ja quasi estem acabant la legislatura i el
Govern Municipal segueix essent l’únic
poder que controla el contingut de la
informació. Podem parlar d’informació?,
o més aviat de propaganda? Per exemple,
els partits polítics de l’oposició només podem opinar en un terç d’una pàgina del
butlletí municipal. En els altres mitjans de
comunicació, no hi tenim res a dir. Les entitats, encara menys.
En el nostre programa electoral del
2015 ja vam proposar la creació d’un consell de comunicació local, del qual tots
els partits polítics i una representació de
les entitats fossin els principals protagonistes. També el 2015, arran d’una queixa
que vam presentar, el Síndic de Greuges
va fer una recomanació a l’Ajuntament de
com s’havia de gestionar la comunicació
local. Ara, tres anys després, el Govern proposa un nou reglament que dista molt de
la recomanació feta pel Síndic. Tot seguirà
igual?
El Govern Municipal fa bandera de democràcia en exigir-la a l’Estat, però no ho
fa amb la mateixa força quan es tracta de
Begues. Considerem que la comunicació
local és un pilar de la democràcia i una
eina més per a enfortir-la. Des d’aquests
escassos 1.800 caràcters, encoratgem
l’equip de govern a apostar fort promovent la creació d’un consell de comunicació local obert i participatiu, dotat de recursos, plural i independent. Aquest nou
òrgan podrà definir les línies de treball els
propers anys, en què la reflexió, l’anàlisi
i propostes sobre la realitat beguetana
siguin els eixos vertebradors. Petites accions a nivell local poden sumar molt a
nivell global. No ens quedem en el passat! Som-hi! n

El projecte del futur Centre de Prestació
de Serveis per a la Gent Gran és una gran
oportunitat per a millorar la qualitat de
vida dels majors de 65 anys i dels seus cuidadors i familiars. Perquè això sigui així, és
indispensable que s’esvaeixin tots els dubtes sobre la seva viabilitat econòmica i
sobre el concert de les places públiques
per a accedir al Servei d’Acolliment Diürn i
de les places de les Unitats de Convivència
de tipus residencial.
D’una banda, és essencial que es realitzin i es publiquin les conclusions de
l’auditoria econòmica independent,
més enllà dels comptes que presenta
l’empresa pública que opta a gestionar
aquest servei. Cal saber si la inversió de
gairebé cinc milions d’euros és segura i
sostenible des del punt de vista de pressupost de despeses ordinàries del Pressupost Municipal.
D’altra banda, Esquerra Republicana
només contemplem aquest projecte si
s’estableix un concert amb un nombre
rellevant de places públiques. Aquest
fet garanteix un accés universal, just i
equitatiu per a totes les persones, sobretot per a aquelles amb risc d’exclusió
social o que tenen una pensió baixa i
sense patrimoni econòmic.
No acceptarem una posada en servei
del centre diürn i de les unitats de convivència residencial sense aquestes condicions, perquè no es pot admetre que amb
diners públics es pugui dur a terme un
servei amb places exclusivament privades.
Així doncs, si les conclusions de l’estudi
de viabilitat econòmica independent són
positives, Esquerra Republicana ens comprometem, sempre abans de la posada
en funcionament del centre diürn i de
les unitats de convivència, a treballar per
aconseguir signar el millor conveni entre
l’Ajuntament de Begues i el Departament
de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya. 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

Tot té un principi i un final

Governar per a totes
les edats

Referèndum de l’1
d’octubre
«Voleu que Catalunya sigui un estat independent en forma de república?». Amb
aquesta pregunta s’obria una data històrica per a Catalunya; ara fa un any decidíem
el nostre futur com a nació.
«Amb una participació del 55,56 %, els
vots favorables a l’autodeterminació van
ser majoritaris davant 187 vots a favor del
“No”. La jornada va transcórrer amb normalitat en el centre cívic El Roure, per on
van passar milers de persones al llarg del
dia.
El “Sí” es va imposar clarament a Begues
en el referèndum celebrat ahir, 1 d’octubre,
sobre l’autodeterminació de Catalunya.
D’un cens de 4.995 electors, van votar-ne
2.775 (el 55,56 %), més un centenar de fora
del municipi que, aprofitant la fórmula de
cens universal, es van desplaçar fins a Begues per votar. Del total, un 89,74 % es va
decantar pel “Sí” (2.580 vots) i un 6,5 % pel
“No” (187 vots). 61 vots van ser en blanc
(2,12 %) i 47, nuls (1,63 %).”» (Ajuntament
de Begues, dia 2 d’octubre del 2017)
Fa un any que Catalunya i Begues
despertaven, després d’una nit intensa
en la qual es barrejava il·lusió, esperança
i neguit, custodiant els col·legis electorals
de tot el país. I és que, malgrat la forta repressió del Govern d’Espanya amb les càrregues de la Policia i la Guàrdia Civil, que
varen deixar centenars de ferits per tot
arreu, es va votar.
«A esta hora, puedo decirles con toda
rotundidad lo que todos ustedes ya saben
y lo que hemos constatado a lo largo de
esta jornada: hoy no ha habido un referéndum de autodeterminación en Cataluña.»
M. Rajoy
Els resultats a Catalunya de l’1-O: van
participar-hi 2.286.217 persones (el 43 %
del cens), de les quals 2.044.038 van votar
«Sí», 177.547 van votar «No», 44.913 van
votar en blanc i 19.719 vots van ser nuls. n

Ajuntament de Begues

Després de trenta-nou anys treballant a
l’Administració local en tots els papers de
l’auca, fins i tot d’haver creat un model
organitzatiu anomenat transversalitat,
avui, com a càrrec electe, m’acomiado del
servei a la ciutadania des d’un lloc públic.
En aquests moments sento gratitud, i per
això vull donar les gràcies de tot cor a qui
em va donar suport per organitzar Gent
de Begues, als que en formeu part i als que
en vau marxar, i a la ciutadania que em va
brindar la seva confiança. Gràcies als diferents polítics que m’heu ensenyat el món
de la política des de dins, n’he après molt.
Gràcies a tot l’equip de govern amb qui
hem passat moltes hores de treball compartit, de debat sobre formes i maneres i
també algunes de riure i companyonia en
les diferents adversitats que la vida et va
portant. No m’oblido de l’oposició, que en
la seva manera diversa d’actuar m’ha ajudat a veure que jo soc millor tècnica que
representant d’un partit; i infinites gràcies
al cos tècnic municipal i als companys i
companyes de GdB, que m’heu fet costat
fins al dia d’avui, dia en el qual haig de
dir adéu per motius professionals i personals. Amb vosaltres quedarà el nostre
número dos, Andreu Azaustre, advocat i
funcionari en excedència, qui disposa de
l’entusiasme necessari per a seguir la tasca
endegada.
Me’n vaig amb la satisfacció d’haver
fet tot el que he sabut per deixar un gra
de sorra més al vostre servei; vagin com
a referència els dos certificats de bones
pràctiques en transparència al front de comunicació i els dos en govern local pel C.
de les dones sàvies i la xarxa d’aliments; i
la incorporació a la xarxa internacional de
Cittàslow. Les aportacions per mantenir el
patrimoni i la guia de cultura i natura, per
donar a conèixer aquest meravellós poble
que és Begues i a qui dono el meu darrer:
Gràcies per aquests vuit anys! n

A Begues convivim col·lectius diversos,
cadascun amb necessitats específiques.
Per això, en la nostra acció al capdavant
del Govern municipal, impulsem polítiques adreçades al benestar general, però
també projectes concrets per a cada un
d’aquests col·lectius.
Per als infants treballem en àmbits
com l’educació, millorant les instal·lacions
de la Llar d’Infants i de l’Escola Sant Cristòfor o apostant per un aprenentatge social innovador amb projectes com el Consell d’Infants o les Cooperatives Solidàries.
També pensem en el seu lleure, ampliant
i millorant els parcs infantils, o en aspectes com la mobilitat, potenciant l’ús de la
targeta de transport T16 o els camins escolars segurs.
Pensem en els joves, establint canals
permanents de diàleg amb l’entitat que
els aglutina i impulsant accions com el
nou Carnet Jove Begues, que esdevé una
eina de foment del comerç local i una autèntica comunitat en xarxa. Invertim en
els equipaments esportius que usen, i recentment hem ampliat l’skate park en un
projecte coparticipat.
I, per descomptat, vetllem pels nostres
grans, amb inversions com el nou Centre
d’Atenció a la Gent Gran o el projecte Memòries, de preservació de la memòria oral,
per esmentar els més recents: accions que
se sumen a l’Espai Nou, el servei d’àpats,
els programes de socialització...
Tots i totes hem sigut infants i joves, i
confiem a arribar a grans havent pogut
gaudir dels millors serveis i el màxim
de recursos. Per això cal treballar pensant en tothom. Perquè els ho devem. Us
ho devem.
No podem finalitzar aquestes línies
sense recordar el 1r aniversari del referèndum i manifestar la nostra fidelitat al
llegat de l’1-0 i tots els fets ocorreguts ara
fa un any. El nostre compromís en defensa
dels drets i de les llibertats democràtiques
continua viu i seguirem defensant-lo. n
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11a Mostra d’Entitats i Fira
d’Artesania

Les
entitats
demostren
la seva
capacitat

Un cop més, el teixit associatiu de Begues sortia al carrer amb la celebració, aquest passat 30 de setembre, de
l’onzena edició de la Mostra d’Entitats.
La jornada va servir per a constatar
novament la capacitat organitzativa
i el pes de les associacions del municipi. L’acte inaugural va comptar amb
la presència del diputat al Parlament
de Catalunya Eduard Pujol, i l’entitat
encarregada d’oferir el parlament de
la jornada en aquesta ocasió va ser
+Kritme. n

La Fira d’Artesania
La mostra va estar acompanyada també per la Fira d’Artesania, el mercat d’oficis
i de productes de proximitat del Parc del Garraf. n

