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2016: consolidant els serveis a les persones
Els pressupostos municipals aprovats per al present exercici garanteixen
els serveis existents i els de recent incorporació (7)
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[ Comencen les obres
al camí Ral ]

[ A punt per a la poda
de l’arbrat ]

Oficina d’atenció a la ciutadania (OAC)
Horari d’hivern: Del 16 de setembre al 14 de juny
De dilluns a divendres de 9 a 14 h i dimecres de 17.30 a 19.30 h
www.begues.cat · begues@begues.cat
Alcaldia, Hisenda i Protocol
Sra. Mercè Esteve i Pi
Entrevistes: Dijous de 10 a 14 h (truqueu per concertar dia i hora)
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
Entrevistes: Dilluns de 18.30 a 21 h (truqueu per concertar dia i hora)
Cultura i Patrimoni, Educació, Política Lingüística i Recursos Humans
Sra. Laura Granados i Wehrle - 2a tinenta d’alcaldia
Entrevistes: De dilluns a divendres al matí (truqueu per concertar dia
i hora)
Serveis Socials, Turisme i Dona
Sra. Margarida Camprubí i Vendrell - 3a tinenta d’alcaldia
Entrevistes: Dilluns de 10 a 13 h (truqueu per concertar dia i hora)

[ Noves propostes
de formació al
municipi ]

Seguretat Ciutadana i Protecció Civil i Mobilitat i Transport
Sr. Sadurní Vendrell i Masip - 4t tinent d’alcalde
Entrevistes: Divendres al matí (truqueu per concertar dia i hora)

[ La biblioteca no abaixa
el ritme ]

Comunicació, Participació Ciutadana, Salut i Consum, Gent Gran
i Solidaritat i Cooperació
Sra. Maria Llauradó i Fornt
Entrevistes: Dilluns de 9 a 13 h (truqueu per concertar dia i hora)
Comerç, Promoció Econòmica, Joventut i Esports
Sr. Jordi Montaña i Serres
Entrevistes: Dilluns de 9 a 13 h (truqueu per concertar dia i hora)

DEIXALLERIA DE BEGUES

CENTRE CÍVIC EL ROURE

PUNT JOVE

HIVERN: Del 15 de setembre al 14 de juny
De dilluns a divendres: Matins de 10.30 a 13 h
Tardes de 16 a 18 h
Dissabtes: Matins de 10.30 a 14 h i tardes de 16 a 18 h

Tel. 93 639 05 38 (ext. *250)
Matins de 10 a 12 h
Tardes de 17 a 19.30 h

Tel. 93 639 05 38 (ext. *253)
Dimarts de 17 a 20 h
Dimecres de 17.30 a 20 h
Dijous de 9 a 13 h i de 17 a 20 h
Divendres de 17 a 20 h

(AL CENTRE CÍVIC EL ROURE)

BIBLIOTECA LA GINESTA
SERVEIS SOCIALS
Tel. 93 639 05 38 ext *401
Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9 a 13 hores
Dimecres de 15 a 19 hores

Tel. 93 639 28 08
Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 15.30 a 20.30 h
Dimecres de 10 a 13.30 h i de 15.30 a 20.30 h.
Dissabte de 10 a 14 h.

SERVEI D’OCUPACIÓ LOCAL (AL C. C. EL ROURE)
Tel. 93 639 05 38 (ext. *253)
Dilluns de 10 a 14 h i de 16 a 18.30 h
Dimecres de 10 a 14 h
ESPAI NOU

AUTOBUSOS
DE DILLUNS A DIVENDRES
De Gavà a Begues |6|6.10|7.15|7.35|8.30|8.50|
|10.35|11.50|13.05|14.20|15*|15.10|15.35|17.30|
|18.55|19.40|20.20|22.10|
De Gavà a Olesa |6|20.20|
De Begues a Gavà |6.40|7|7.50|8.10|9.05|9.55|
|11.10|12.25|13.40|14.55|15.35*|15.45|16.50|
|18.10|19.35|20.20|21.30|22.45|
D’Olesa a Gavà |6.45|21.15|
(*) Només dies lectius de Gavà

DISSABTES I FESTIUS
Sortides de Barcelona |10 a Olesa pel Prat|
|20 a Olesa per l’Hospitalet|
Sortides de Begues |8.45 a Barcelona per l’Hospitalet|
|11.45, 15.30 i 21.45 a Gavà|
|18.45 a Barcelona pel Prat|
Sortides de Gavà
|7.45 a Olesa|10.45 a Olesa|
|15.00 a Begues|17.45 i 20.45 a Olesa|
Sortides d’Olesa
|8.30 a Barcelona per l’Hospitalet|
|18.30 a Barcelona pel Prat|
|21.30 a Gavà|

(AL CENTRE CÍVIC EL ROURE)

Tel. 93 639 05 38 (ext. *252)
De dilluns a divendres de 9.30 a 20 h
Informació i gestions de Gent Gran, dijous
de 9.30 a 13 h
CAP POU TORRE
Tel. 93 639 23 56 - c. Ferran Muñoz, 1
Atenció continuada de 8 a 20 h
Servei de laboratori de dimarts a divendres
de 8 a 8.30 h

TELÈFONS D’INTERÈS
Aeroport Informació
Aigües de Barcelona (At. al client)
Aigües de Barcelona (avaries)
Ajuntament de Begues
Ambulàncies TSC/061
Ambulatori Begues - CAP Pou Torre
Ambulatori de Castelldefels
Autobusos MOHN
Biblioteca Pública La Ginesta
Bombers de Begues
CITELUM, avaries enllumenat (24 h)
Club de Begues “Casino”
Club de Tennis Begues
Col·legi Sant Lluís de Pla i Amell
Correus
Deixalleria
El Colomar
ENHER-FECSA (avaries)

93 298 38 38
900 71 07 10
900 70 07 20
93 639 05 38
061
93 639 23 56
93 636 66 60
902 02 33 93
93 639 28 08
93 639 04 97
93 630 41 60
93 639 00 00
93 639 07 35
93 639 00 11
93 639 21 15
93 639 05 79
93 639 12 65
800 76 07 06

Escola Pública Sant Cristòfor
93 639 07 48
Farmàcia
93 639 05 86
Fundació Privada Col·legi Bosch
93 639 25 04
Gas Natural (avaries)
900 75 07 50
Instal·lacions esportives (bar)
93 639 28 33
Institut
93 639 26 22
Jutjat i Registre Civil (edifici Policia) 93 639 12 70
Llar d’Infants El Guinyol
93 639 11 66
Mossos d’Esquadra
088
Parròquia
93 639 03 29
Parvulari Col·legi Bosch
93 639 01 85
Piscina Municipal
93 639 25 53
Policia Local
93 639 10 90
Ràdio Taxi
93 471 00 00
Recaptació Begues (ORGT)
93 472 92 46
Recaptacions Gavà (ORGT)
93 472 92 41
Recollida de mobles i trastets
93 639 10 17
Registre de Propietat (Castelldefels) 93 338 03 12

RENFE informació
902 24 02 02
Renovació DNI Castelldefels
93 635 03 03
Residència Nova Aurora
93 639 00 51
Servei d’emergències
112
Servei d’urgències
(diumenges, festius i urgències nocturnes)
061
Tanatori Gavà
93 633 34 10
Taxi E. Ardite
673 47 08 70
Taxi E. Mas
605 23 60 83
Taxi F. J. Hidalgo
609 34 11 64
Taxi J. J. González
606 34 19 35
Taxi Ll. Moya
627 79 97 15
Taxi M. Esteve (6p)
667 03 08 70
Taxi R. Royuela
609 40 97 21
Telefònica (avaries)
900 11 10 02
Vallgrassa, CEA
93 597 08 91
Veterinaris consulta de Begues
93 639 12 91
Veterinari Petjades
93 639 04 93

Els pressupostos que ara
necessita Begues

Mercè Esteve i Pi

Alcaldessa de Begues

2016 serà un any per a
consolidar les fites
aconseguides i per
a començar a treballar
per les que volem
aconseguir

Quan s’aproven uns pressupostos municipals, com els que des d’aquest mes de
gener s’apliquen a la nostra població, no només s’estableixen unes xifres en les
quals es preveuen els ingressos que tindrem i es divideixen en partides per planificar la despesa: el que tenim darrere dels comptes públics és la planificació
de les actuacions que es desenvoluparan i la priorització d’aquelles polítiques
que considerem més importants per a la nostra vila.
I en què s’invertirandurant aquest 2016 els diners de tots els veïns i veïnes que
vivim a Begues? En primer lloc hauríem de dir que en els serveis a les persones.
Els anys de crisi econòmica transcorreguts també han afectat els ajuntaments;
els ingressos s’han vist reduïts, com ha succeït a bona part de les economies familiars. Moltes administracions s’han vist obligades a retallar, per compensar aquestes pèrdues, en l’atenció que ofereixen. Aquest no ha estat el cas
de la nostra població: a més de mantenir aquests serveis, els hem incrementat
amb l’entrada en funcionament d’equipaments com el Centre Cívic El Roure i la
Biblioteca La Ginesta. Aquest 2016 consolidem els nous serveis i donem continuïtat als que ja teníem.
No renunciem, en tot cas, a continuar finançant projectes, sempre que
sigui possible amb el suport d’altres administracions, com és el cas de les
obres del camí Ral, o com la renovació dels vestidors de la piscina o l’aplicació de
mesures d’estalvi energètic i de millora de la mobilitat.
Cal afegir, en tot cas, que aquest treball es farà mantenint l’esforç per no carregar més els impostos que es paguen, en especial l’IBI. Begues deixarà d’ingressar
en aquest concepte 1.160.000 € aproximadament entre el 2016 i el 2019 gràcies
a la gestió municipal. I és que, tot i que vagi en detriment dels ingressos municipals, tenim l’objectiu de combatre una revisió cadastral realitzada des de Madrid
i aprovada pel consistori d’aquell moment que des del2009 provoca un increment del 10% anual d’aquest impost.
2016 serà, doncs, en resum, un any per a consolidar les fites aconseguides i per
a començar a treballar per les que volem aconseguir. Mantenim, doncs, un peu
tocant a terra, però amb l’altre ens comencem a impulsar amb força. ■
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La fibra òptica
ja arriba a les
primeres llars
del municipi

Un operari
treballant en la
instal·lació de
la fibra òptica
en un carrer del
municipi

A l’inici de gener eren 215
els domicilis que ja podien
optar a aquesta connexió
a Internet
La connexió a Internet a través de fibra òptica ja és una realitat per a una
part dels domicilis de Begues. El passat 7 de gener s’enllestien els treballs
perquè les primeres caixes terminals
es trobessin operatives oferint així la
possibilitat que els primers 215 domicilis poguessin sol·licitar el servei.
Dues setmanes després els treballs
es traslladaven al centre del municipi.
Per tal de saber si ja podem demanar
la connexió a través de fibra òptica

únicament cal posar-se en contacte
amb l’operadora responsable de la
instal·lació, Movistar.
L’acord per a desplegar aquesta
tecnologia se signava a finals del
passat mes d’octubre i els treballs co-

mençaven acte seguit. Begues serà,
d’aquesta manera, un dels pocs municipis catalans que, amb el seu nombre d’habitants, podrà disposar de
connexió a fibra òptica al 100% del
seu territori. ■

Comencen els treballs per a la creació
d’uns nous vestidors a la zona esportiva
municipal
A més es crearà una sala diàfana que faran servir diferents entitats
esportives del municipi

Ja s’han iniciat les obres per a la creació dels nous vestidors que donaran
servei a la zona esportiva de la nostra
vila. En concret es treballa en la remodelació integral d’aquest espai per tal
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Els vestidors donaran
servei a la piscina
i a les persones que
practiquen tennis, futbet
o frontó

d’adequar-lo a les actuals necessitats
tant de les persones que fan servir la
piscina descoberta com d’aquelles
que practiquen tennis, futbet i frontó.
A més de millorar notablement la comoditat que ofereixen els vestidors,
es crearà una nova sala diàfana destinada a la pràctica esportiva. Aquest
espai es posarà al servei d’entitats
esportives de la població que no
disposen en aquests moments d’un
equipament on desenvolupar la seva
activitat. Les obres, iniciades a finals
de desembre, tenen prevista la seva
finalització aquest proper mes de
maig. ■

Comencen
les obres de
reurbanització
del camí Ral
Els treballs previstos es
desenvoluparan en tres
fases amb una durada
estimada de 15 mesos
Aquest passat mes de gener es donava
inici a les obres destinades a reurbanitzar el camí Ral per tal de potenciar
aquesta via com a eix vertebrador del
municipi i incrementar els nivells de
seguretat viària i la mobilitat de les persones en els desplaçaments a peu i en
bicicleta. Ateses les característiques de
l’obra aquesta es dividirà en tres fases
a desenvolupar en 15 mesos. La primera d’elles se centra en el tram que va
des del carrer Jaume Petit i l’avinguda
Sitges fins a l’avinguda de la Costeta i
es preveu que quedi enllestida al mes
de juny. La segona fase correspon al
tram comprès des de la rambla fins al
carrer Jaume Petit i l’avinguda Sitges i
es realitzarà durant les vacances escolars per minimitzar les molèsties. Finalment, al març del 2017 s’espera que
quedi finalitzat el tercer tram, comprès
entre l’avinguda de la Costeta i el carrer Indústria.

Les obres
Els actuals treballs comporten restriccions de trànsit entre les cruïlles de

Les persones residents a la zona
afectada tenen garantit l’accés als
habitatges durant el temps que es
perllonguin les obres

l’avinguda Sitges amb el carrer Jaume
Petit fins a la cruïlla de l’avinguda de
la Costeta amb el carrer Prat de Llobregat. Per aquest motiu es recomana
desviar-se per l’avinguda de la Costeta i
el carrer Camp dels Prats per arribar a la
variant i pels carrers Prat de Llobregat i
València per dirigir-se a les instal·lacions
esportives. Les persones residents a la
zona afectada tenen garantit l’accés als
habitatges, amb les restriccions puntuals que comporti l’execució de les
obres. De la mateixa manera, ha que-

dat oberta la part del carrer València
del sector de Mas Pascual, que estava
tancada, la qual cosa permet accedir
des de la rotonda de l’Institut fins a les
instal·lacions esportives directament
en els dos sentits per aquest carrer.
D’altra banda, també s’ha vist afectat el recorregut dels busos: els que
van a Olesa circulen alternativament
pel carrer Sant Eudald, mentre que els
que van a Gavà segueixen circulant pel
camí Ral fins que no s’hi produeixin
talls de trànsit. ■

Més carrers més
accessibles
Ja han quedat finalitzats els treballs
per a millorar l’accessibilitat a la via
pública de Begues. En total s’ha actuat
en 16 punts diferents creant rampes i
rebaixant voreres per tal de facilitar
d’aquesta manera el desplaçament
per a persones amb problemes de
mobilitat.
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A punt per a la campanya de poda
a la via pública
El municipi compta amb 3.500 arbres, sobre els quals s’apliquen tècniques
respectuoses amb el seu desenvolupament
Ja s’ultimen els detalls de la propera
campanya de poda dels 3.500 arbres
—1.000 d’ells plàtans— amb els quals
compta la nostra població. Enguany
les actuacions previstes suposaran una
despesa de 50.000 € i seguiran la línia
establerta fa més de 12 anys d’evitar
les podes dràstiques. Aquest tipus de
poda, habitual anys enrere, s’ha demostrat perjudicial per a la salut dels
mateixos exemplars, amb el perill que
aquest fet pot comportar, alhora, sobre les persones, com s’ha comprovat,
per exemple, amb els accidents registrats al parc de El Retiro, a Madrid. Les
esporgues de major abast es reserven
per als casos en què s’envaeix de manera important la propietat privada.
Paral·lelament a un increment de la seguretat i de la salut dels arbres, mantenir-los amb una aparença més natural

Exemple d’un
arbre que ha
estat format
a través del
sistema
natural de
poda

suposa una important reducció en la
despesa de l’esporga.
Pel que fa a la gestió de l’arbrat, cal
destacar que l’Ajuntament de Begues
ha encarregat un pla de gestió d’arbrat

municipal a un equip de professionals
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
(AMB) per tal de establir la millor política de gestió, sense interferències locals, en aquesta qüestió. ■

Begues ja és un municipi
cardioprotegit amb desfibril·ladors
Els principals equipaments municipals han incorporat
aquests equips per evitar morts per aturada cardíaca
Des d’aquest passat mes de desembre
el nostre és un municipi cardioprotegit
amb la col·locació de desfibril·ladors
en diversos equipaments municipals.
Concretament, la Zona Esportiva, més

La Policia Local té
també a la seva
disposició un
desfibril·lador portàtil
per a emergències
6

El butlletí de Begues #127 FEBRER 2016

específicament el pavelló, n’ha incorporat un, mentre que al Centre Cívic
El Roure se n’han col·locat un altre.
Aquesta primera fase, a la que seguirà
la propera instal·lació de més equips,
es completa amb el desfibril·lador
portàtil que hi ha a disposició de la
Policia Local per tal de ser traslladat i
emprat allà on calgui. Cada any moren
a Catalunya entre 3.000 i 4.000 persones per mort sobtada provocada per
una aturada cardíaca. ■

Els pressupostos municipals
per al 2016 se centren en l’atenció
a les persones
Els comptes públics aprovats enguany consoliden els serveis que entraven
en funcionament amb la biblioteca i el centre cívic

Aquest passat 27 de gener l’Ajuntament
de Begues aprovava definitivament els
seus pressupostos municipals per al
2016. Amb uns ingressos previstos de
7.124.550,10 €, els comptes públics per
al present exercici vénen marcats, segons s’exposava en la seva presentació,
per mantenir l’objectiu, tot i la situació
de crisi econòmica, de no renunciar a
cap dels serveis que presta el municipi a la ciutadania. En aquest sentit es
destacava la consolidació en els pressupostos previstos per a enguany dels
nous serveis que han entrat en vigor
amb la inauguració del Centre Cívic
El Roure i de la Biblioteca La Ginesta.
Atesa la voluntat municipal de con-

La renovació dels
vestidors de la piscina
o les actuacions
d’estalvi energètic són
algunes de les
inversions consignades
als pressupostos

tenir els ingressos en conceptes que
afecten les economies familiars com
l’IBI, els comptes aprovats fan especial incidència en la tramitació d’ajuts
i subvencions d’altres administracions.
No es renuncia, en tot cas, des del
consistori a la inversió en diferents
projectes i actuacions de millora. En

aquest sentit en destaquen algunes
com el projecte de reurbanització
del camí Ral, que recentment iniciava
les seves obres. A aquest se sumen
despeses com la renovació dels vestidors de la piscina d’estiu (75.000 €),
l’adquisició d’un nou servidor per a
l’Ajuntament (38.962 €) i les actuacions
d’estalvi energètic en l’enllumenat públic (23.856,98 €). A aquests projectes
previstos cal sumar-ne d’altres als espais públics i als equipaments, com les
millores que es duran a terme al CEIP
Sant Cristòfor (13.000 €) o les diverses
actuacions del pla de mobilitat (10.000
€) que tenen previst enguany el seu
desenvolupament.
Pel que fa a la posada en marxa dels
nous equipaments es subratlla que
l’any passat fou el primer any complet
de funcionament del centre cívic i de
la biblioteca. Per al 2016 es pressuposta una despesa en aquest concepte que arribarà als 395.276,61 €, amb
un increment de només 6.290,18 €
(+1,65), el que és especialment destacable si es considera que s’afegirà un
nou lloc de treball.

Els sectors més
vulnerables
L’atenció als efectes de la crisi econòmica entre la nostra població també
té el seu espai als comptes públics.
En aquest sentit cal destacar que les
polítiques destinades a la formació
—amb l’objectiu de millorar les capacitats d’inserció laboral— i la cura
per aquells que es troben en una situació d’especial vulnerabilitat social
tenen una previsió de despesa a l’alça:
d’aquesta manera es vol garantir que
cap persona de la nostra vila es trobi
en risc de caure en l’exclusió social. ■
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Es posa en marxa el programa
d’ocupació «Desmarca’t»
A través de set tallers diferents, la proposta treballa en la
creació de la marca personal
Aquests dies s’inicia el programa
«Desmarca’t», l’objectiu del qual és
que les persones que hi participin
aprenguin a projectar, amb l’ús de les
noves tecnologies, una imatge personal que afavoreixi la seva contractació.
La proposta s’inicia amb una anàlisi,
en dues sessions, per a detectar quines són les nostres habilitats, i a partir
d’aquí proposa, a través de diverses
sessions, aprendre a confeccionar el
nostre currículum, a crear la nostra
marca personal o a fer servir LinkedIn

i altres xarxes socials. En el seu tram
final, «Desmarca’t» tractarà sobre els
processos de selecció i sobre com
afrontar les entrevistes de feina.
Totes les formacions que formen part
del programa són totalment gratuïtes i
tenen lloc al Centre Cívic El Roure. Les
persones interessades a participar-hi
poden realitzar les seves inscripcions a
través de l’adreça de correu electrònic
sol@begues.cat. La informació sobre
dates i horaris també es troba al web
municipal, begues.cat. ■

Comença el taller per a aprendre
a fer ràdio
Les persones que hi prenen part podran participar en la propera
temporada de Ràdio Begues
Ja s’ha donat inici al taller de ràdio que
fins el proper 26 de febrer s’organitza
a les instal·lacions de Ràdio Begues, a
la planta baixa de Cal Pere Vell. Amb
persones inscrites que tenen edats
compreses entre els 20 i els 70 anys,
el curs està dissenyat per a servir com
a introducció a aquest mitjà de comunicació i poder disposar de l’equip
humà que formarà part de la propera
temporada de Ràdio Begues. Entre els
continguts que inclou el taller trobem
qüestions com la realització de ràdio
de proximitat, la creació de l’escaleta,
la locució o l’aprenentatge de tècniques per a la realització d’entrevistes.
D’aquesta manera, a més dels coneixements teòrics, s’oferirà també la
possibilitat d’iniciar-se en la pràctica
radiofònica. El curs és impartit per un
professional de la comunicació vinculat amb Begues i amb un ampli coneixement dels mitjans de proximitat. ■
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Instal·lacions
de Ràdio
Begues on té
lloc el taller

A més d’adquirir
coneixements teòrics,
el taller ofereix la
possibilitat d’iniciar-se
en la pràctica
radiofònica a persones
interessades en el mitjà

Infants de l’escola Sant Cristòfor
coneixen l’abstracció mitjançant tallers
Els alumnes prenien part en un taller al voltant de l’exposició
de David Ymbernon
L’Ajuntament de Begues ha volgut
anar més enllà de les exposicions que
es realitzen al Centre Cívic a través
del cicle cicle «Un pont d’art vigent»
promogut pel Centre Experimental de
les Arts, Vallgrassa i l’Ajuntament, i fer
una aposta per tal d’apropar els nens
a la comprensió de l’art abstracte contemporani. A partir de la darrera de les
mostres que han visitat al Centre Cívic
El Roure, a càrrec de l’artista David
Ymbernon, alumnes de cinquè i sisè
han pres part en una iniciativa a partir
de la qual, en primer lloc, es familiaritzaven amb l’obra de l’artista a classe
per a després visitar-ne la mostra a la
Sala d’Exposicions Lina Font, on se’ls
explicaven les principals característiques de l’art abstracte i realitzaven
un taller. Posteriorment s’ha continuat
amb el treball a l’aula i el mateix artista
visitarà els nens i nenes que han par-

Els nens i nenes
participants coneixeran
Ymbernon i comentaran
amb ell els aspectes de
la seva obra que els han
cridat l’atenció

ticipat en la iniciativa. L’objectiu últim
és apropar els infants a la comprensió
de l’art abstracte. ■

Un desembre ple d’activitat
a la Biblioteca La Ginesta
L’equipament acollí una presentació literària, una
conferència o una tarda de joc per a tota la família
La Biblioteca La Ginesta tancava l’any
2015 mantenint el seu alt nivell d’activitat. Entre l’àmplia oferta que acollí
destacaven algunes activitats com la

Una xerrada ens
convidava a saber més
sobre els detalls de com
va ser l’arribada de
l’home a la lluna

presentació de la novel·la El poeta del
poble, d’Andreu Carranza, al voltant
de la vida de Mossèn Cinto Verdaguer,
guardonada amb el premi Josep Pla
2015. Dins de la mateixa línia divulgativa, també hi tenia lloc una xerrada sobre l’arribada de l’home a la lluna, i, en
una línia més lúdica, s’hi celebrà una tarda de joc en què s’oferí als assistents la
possibilitat de jugar amb els jocs aportats per una botiga col·laboradora. ■
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Les festes joves esdevenen més
segures i cíviques
Controls d’alcoholèmia o de velocitat se sumen als que garanteixen
la prohibició de beure al carrer
La passada celebració de la festa de
Cap d’Any era objecte de les darreres mesures promogudes des de
l’Ajuntament de Begues en coordinació amb els cossos de seguretat
per tal d’evitar els problemes per
aldarulls i per un consum excessiu
d’alcohol que s’havien registrat en
ocasions anteriors. En concret, i amb
la voluntat de garantir tant la seguretat del jovent com la tranquil·litat
del veïnat, es decidia fer una major
incidència en l’aplicació de controls
d’alcoholèmia, de drogues i de velocitat. De la mateixa manera, s’aplicava
amb rigor l’ordenança municipal que
prohibeix el consum d’alcohol en la
via pública.
Aquesta decisió es prenia després
de constatar que les festes destinades

a fer que el jovent no hagués de sortir
de Begues en dates assenyalades concentraven un gran nombre de persones d’altres municipis convocades a
través de xarxes socials. Aquest fet

ha estat considerat un dels principals
motius que han provocat l’aparició
de disturbis, amb el risc que poden
suposar, i l’augment de brutícia en espais públics de la nostra vila. ■

La gent gran del municipi
comença l’any a plena activitat
Les caminades o les activitats de l’Espai Nou formen part
de l’oferta al seu abast
Després de posar el punt final a l’any
el passat 16 de desembre amb la festa
de Nadal que va aplegar un centenar
de participants, la gent gran de Begues comença el 2016 amb un ampli
ventall de propostes lúdiques i culturals per davant. Entre les novetats destaca l’aposta per la realització de sortides culturals que siguin més properes
al nostre municipi per tal de permetre
també la participació dels avis i àvies
que cuiden els seus néts. De la mateixa manera, és destacable la conti-
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nuïtat de les caminades: la propera
d’aquestes iniciatives, promogudes
per la Diputació de Barcelona, tindrà
lloc el 17 de març i se celebrarà al nostre municipi.
Pel que fa a l’Espai Nou ja es troben
obertes les inscripcions a les activitats
que programa i que es perllongaran
fins a l’estiu. Com a principals novetats enguany trobem els tallers de
meditació i relaxació —els dimecres
a les 10.30 h— i el taller de tertúlies
artístiques —dilluns a les 18 h—. ■

El butlletí

Disseny i impressió en 3D
a l’Institut de Begues
Institut de Begues
A l’Institut de Begues estem al dia de
les noves tecnologies. Aquest any,
amb la nova programació de tercer
d’ESO, hem après a treballar el disseny
3D. Així, amb el programa de disseny
3D SketchUp, hem dissenyat, cadascun de nosaltres, un clauer personalitzat. Un cop dissenyat, hem generat
un fitxer d’impressió i, amb la nova
impressora 3D que té el centre,hem
imprès aquests clauers amb el nostre
nom, i després els hem pogut acabar
de personalitzar.
Ens han explicat la importància
d’aquesta nova tecnologia i hem po-

gut veure’n les possibilitats, que són
moltes: des de la de crear joguines,
fer escultures, reproduir una peça
plàstica que s’hagi trencat, fins a coses més importants, com la creació de
pròtesis en l’àmbit de la medicina.
Ens hem adonat de manera directa del funcionament d’aquesta nova
tecnologia que canviarà les nostres
vides. Ja es parla de construir-hi cases! Ja hi ha llocs a Barcelona on podrem anar amb el nostre disseny 3D
i sortir-ne poc després amb l’objecte
imprès: una bona idea per a fer regals
personalitzats! ■

Ens hem adonat de
manera directa del
funcionament d’aquesta
nova tecnologia que
canviarà les nostres vides

El Punt Jove, un referent en
l’assessorament i la informació
Estudis, ocupació, habitatge o lleure són alguns dels àmbits dels quals
ofereix informació aquest espai
El col·lectiu jove de Begues té a la
seva disposició el Punt Jove com a
primer referent per a assessorar-se
i rebre informació sobre algunes de
les qüestions que l’afecten de manera més directa. Així, des d’allà s’ofereix
informacióespecíficamentorientada a
persones de 12 a 35 anys i relacionada amb àmbits com estudis, treball,
participació, habitatge, cultura, salut, lleure o turisme. A més d’aquest
assessorament, el Punt Jove també
inclou altres serveis com poden ser
els vuit espais d’autoconsulta amb
ordinadors i connexió Wi-Fi, la zona
de lectura i d’estudi, les prestatgeries
per a autoconsultes documentals i
cartelleres i accés a impressions de
documents i treballs. La seva activitat

Un grup
de joves
s’informa en
els espais
d’autoconsulta

Entre els serveis que
s’ofereixen trobem vuit
espais d’autoconsulta
amb ordinadors i
connexió Wi-Fi

es complementa amb la programació
de diferents activitats enfocades a la
formació en matèria d’emprenedoria
oTIC, als jocs de taula o campionats de
videoconsola, entre d’altres. ■
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Els resultats de
les eleccions
generals a Begues
En Comú Podem va ser la força
més votada en una jornada
amb un 75,92% de participació
Un total de 3.702 persones prenien part
a Begues en les passades eleccions generals celebrades el 20 de desembre.
La participació, amb un 75,92%, se situava d’aquesta manera dos punts per
sobre de la que es registrava en els anteriors comicis per a decidir el govern
espanyol. Al gràfic adjunt es poden
veure els resultats dels partits que van
aconseguir representació. ■

PARTICIPACIÓ
75,92 %

En Comú Podem
952 vots - 25,88 %

ERC
764 vots - 20,77 %

Democràcia i Llibertat
679 vots - 18,46%

C´s
543 vots - 14,76 %

PSC
314 vots - 8,54%

PP
277 vots - 7,53 %

Notícies breus
Millora el ferm de la pista
de Plana Novella
[ Aquest passat mes de gener es donava inici a les obres
de millora del ferm de la pista de Plana Novella per
part del Servei de Parcs de la Diputació de Barcelona.
L’arranjament es realitza emprant un modern sistema
d’estabilització de la capa de rodolament de la pista
mitjançant l’aplicació de polímers. Aquest sistema ha de
permetre millorar la resistència a l’erosió del ferm. ]

Presentació pública del segon
Pla Local de Prevenció
d’Addiccions
[ Aquest proper 19 de febrer, a partir de les 18 h, es presenta
al Teatre El Goula el Pla Local de Prevenció d’Addiccions.
Amb motiu de la presentació es representarà l’obra No em
ratllis, a càrrec de la companyia Teatreacció, i s’oferirà un
aperitiu als assistents. El pla, previst per al període
2016-2020, incorpora actuacions preventives tant de les
drogodependències com de dependències a pantalles. ]

Gran temporada dels
germans Teixidó
[ Els germans Brenda (11 anys) i Alan (10 anys) Teixidó han
tancat l’any 2015 aconseguint un notable resultat al
campionat de Catalunya de Ciclocross, on el passat 20 de
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desembre la Brenda va aconseguir la primera posició
mentre que l’Alan va quedar segon de la seva categoria. A
aquesta fita els germans sumen també, durant l’any
passat, el campionat de Raids-0 en modalitat infantil, el
subcampionat a la Copa Catalana i en el Campionat de
Catalunya de BTT i la victòria en la Lliga Catalana de
Curses de Muntanya. I a tota aquesta activitat cal afegir la
seva participació en diversos triatlons i diverses proves de
natació. ]

Ple municipal extraordinari
23 de desembre de 2015
ORDRE DEL DIA

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓ

Aprovació definitiva modificació de
les Ordenances Fiscals per a l’exercici
2016

CiU,
GdeB-CP,
TxB

EB-ICV, PP

ERC-AM

Aprovació inicial de les bases
reguladores de les subvencions
aplicades a les activitats realitzades
per les entitats locals de Begues

CiU,
GdeB-CP,
TxB

ERC-AM,
EB-ICV, PP

Aprovació inicial del pressupost 2016

CiU,
GdeB-CP,
TxB

ERC-AM,
EB-ICV, PP

Aprovació inicial de la modificació
de crèdit 12/2015. Transferència
de crèdit

CiU, G de
B-CP, TxB,
ERC-AM

EB-ICV, PP

ag
Begues

FEBRER 2016

3

FEBRER
DIMECRES

Taller de màscares
de Carnestoltes
A les 17 h a la sala infantil de
la biblioteca

Cinema infantil:
Hotel Transilvania
A partir de les 12 h al Teatre
El Goula

Tres Tombs
A partir de les 12.45 h

A partir de les 12 h al Centre
Cívic El Roure

Tots els diumenges a
l’Escorxador de 17 a 20 h

●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●

9

FEBRER
DIMARTS

Els dies 9 i 10 de febrer
a partir de les 18.30 h
al Centre Cívic El Roure

FEBRER
DISSABTE

L’Hora del Conte

●●●●●●●●●●●●●

11

FEBRER

Caminada de la Gent
Gran a Sant Celoni
Informació i inscripcions
els dies 21 i 28 de gener a
l’Espai Nou (de 9.30 a 13 h)

Pregó de
Carnestoltes
i reunió de
comparses i
carrosses

A la sala infantil de la biblioteca us
donarem idees per a fer la sardina
que després podreu enterrar

Desfilada fins al poliesportiu a
partir de les 20 h

●●●●●●●●●●●●●

7

FEBRER
DIUMENGE

Taller de la sardina

A partir de les 17 h a la
Biblioteca La Ginesta
Organitza: Biblioteca La
Ginesta

●●●●●●●●●●●●●

13

FEBRER

ITV maquinària
agrícola i de
ciclomotors
De 9 a 13 h
Cal demanar cita prèvia a
l’Oficina d’Atenció Ciutadana
de l’Ajuntament o trucant al
telèfon 93 639 05 38

Creació d’una marca
personal
Els dies 16 i 17 de febrer
a partir de les 10 h al Centre
Cívic El Roure

19

FEBRER

DIVENDRES

Obra de teatre No
em ratllis

Preu: 3 euros

Rua, lliurament de
premis i
ball-discomòbil

16

FEBRER

DISSABTE

Teatre: Homes o
no...
Adaptació d’SpaiDart de l’obra
Homes, de la companyia T de teatre
i Sergi Belbel

Fira d’Artesans de
Begues

A les 22 h al Teatre El Goula
i el diumenge 14 de febrer a
les 18 h

Al passeig de l’Església a partir
de les 9 fins a les 14 h

Organitza: SpaiDart

●●●●●●●●●●●●●

Apartir de les 17 h al Teatre
El Goula

●●●●●●●●●●●●●

20

FEBRER

DISSABTE

Cinema: Palmeras
en la nieve
A partir de les 21.30 h
al Centre Cívic El Roure

●●●●●●●●●●●●●

23

FEBRER

L’Hora del Conte
A les 17.30 h a la Biblioteca
La Ginesta

Xerrades sobre
l’electricitat i la
factura de la llum
A partir de les 18.30 h a l’aula
polivalent de la Biblioteca
La Ginesta
Organitza: XIC

●●●●●●●●●●●●●

DIJOUS

A partir de les 11 h a la
Biblioteca La Ginesta

A les 19.30 h davant de
l’ajuntament

Organitza: Vallgrassa

DIMARTS

Formació: «Com
millorar les
competències
professionals»

6

Inauguració de
l’exposició de David
Ymbernon

Ball obert a tota la
població

Organitza: Associació de Veïns
de Begues Parc

26
DIVENDRES

(en el marc del programa «Un pont
d’art vigent»)

Confecció d’un CV i
adaptació als canals

●●●●●●●●●●●●●

FEBRER

DIUMENGE

Organitza: Amics del Cavall
de Begues

Organitza: Biblioteca La
Ginesta

Els dies 2 i 3 de febrer a partir
de les 18.30 h al Centre Cívic
El Roure

14

Accés a l’Arxiu
Municipal
L’últim divendres de cada mes
l’arxiu obrirà al públic de 16 a 20 h al
carrer Rafael de Casanovas, 12-14

●●●●●●●●●●●●●

27

FEBRER

DISSABTE

Concert del Duo
Stradivari: El cant
dels ocells
A partir de les 21.30 h al
Teatre El Goula

●●●●●●●●●●●●●

28

FEBRER

DIUMENGE

Eleccions agràries
Entre les 11 i les 18 h a
l’Ajuntament de Torrelles de
Llobregat

●●●●●●●●●●●●●

29

FEBRER

DILLUNS

Expedició i
renovació DNI
Cal demanar cita prèvia a l’OAC
(93 639 0538)
De 9 a 13 h a les oficines de la
Policia Local

●●●●●●●●●●●●●
FEBRER

DIMARTS

Creació d’un
Linkedin
professional-laboral
Els dies 23 i 24 de febrer a
partir de les 10 h al Centre
Cívic El Roure

●●●●●●●●●●●●●

1

MARÇ 2016

MARÇ
DIMARTS

Social Media
Els dies 1 i 2 de març a les 10 h
al Centre Cívic El Roure

●●●●●●●●●●●●●

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

Participació i transparència,
només de paraula

Els consellers d’ERC signen
el compromís ètic del partit

Volem començar per desitjar-vos un molt
bon any!, i parlar-vos de les noves bases
per a la concessió de subvencions a les
entitats que estrenarem aquest any.
D’entrada, celebrem la iniciativa feta
amb voluntat de millorar el document
anterior, ja que amb la pràctica segur que
s’havien anant detectant deficiències que
calia arreglar. I considerem que era una
molt bona ocasió per a obrir un procés
participatiu i que les entitats principalment, però també la resta de la ciutadania,
hi col·laboressin fent aportacions des de la
seva experiència i la seva visió. Però, un
cop més, l’ocasió s’ha desaprofitat.
El passat desembre, l’equip de govern
va sotmetre aquestes bases a l’aprovació
inicial del Ple sense que cap entitat
en tingués coneixement prèviament.
Posteriorment sí que se’ls va fer arribar
el document i es va obrir un període
d’informació pública de 30 dies per a presentar-hi al·legacions. Cal dir que en principi se n’havien previst 20, però, a petició
dels grups de l’oposició, es va ampliar el
període.
Com ja és habitual, l’equip de govern ha
complert amb la normativa, però no amb
el que alguns dels grups que el formen
van prometre en període electoral, ja que
la participació i la transparència no han
estat presents en el procés.
La participació, nosaltres, l’entenem
d’una altra manera: participació és treballar conjuntament amb la ciutadania;
és donar veu i escoltar sobre cada tema
les veus de les persones i entitats afectades, per tenir una doble visió i trobar el
punt just, el millor per a tots; és sortir de
la casa consistorial i governar a peu de
carrer; i això s’ha de fer, a més, amb transparència, posant la informació a l’abast de
tothom.
No qüestionem el document, encara
que hi hagi coses amb les quals podem
discrepar; qüestionem, sobretot, la manera com s’ha fet. ■

La secretària general d’ERC, Marta Rovira,
ha fet una crida en el Consell Nacional del
partit perquè els càrrecs electes —consellers i secretaries generals del nou Govern
de la Generalitat de Catalunya— signin
i assumeixin el Compromís Ètic d’ERC.
«Avui us demanem que assumim tots
el compromís ètic. I, concretament, per
part d’aquelles persones que heu assumit càrrecs públics. Us demanem que el
signeu», va sol·licitar Rovira. I també va reivindicar la tradició dels valors republicans
i ha defensat l’honestedat d’Esquerra durant els més de 80 anys d’història del partit.
«A la república que construïm des
d’avui no caben els tractes de favor, el
clientelisme, les amenaces...», va destacar Rovira, que ha afegit: «Tenim present
la nostra clara vocació de servei. Però
amb això no n’hi ha prou: volem fer un
país nou, un país net. I vull demanarvos que ho fem amb l’orgull dels valors
republicans».
Rovira va reivindicar també que cal defensar els interessos de tots els catalans
i especialment d’aquells que tenen més
necessitats, i «l’única manera és fer la
independència». «Aquesta no és una legislatura normal: és la clau per a fer un
país nou, un país millor. L’hem de fer entre tots i per tots, i si cal el comencem els
independentistes», ha explicat.
Finalment, Rovira va recordar els principals valors republicans afirmant que «el
poder ha d’estar socialment distribuït»;
treballar «amb vocació cap a l’interès general, que s’avantposa al privat», i «intentar que els poderosos no s’apropiïn
mai dels interessos públics». I va concloure afirmant: «Avui comença una nova
i més gran etapa, i, més que mai: salut i
molta República!».
Més informació sobre els 11 punts del
Compromís Ètic a http://dom.cat/qs1
També podeu consultar el Codi Ètic
a
http://www.esquerra.cat/partit/documents/codi_etic.pdf ■

Nuestro voto es a favor
En el pleno celebrado el 27 de enero de
2016 se ha aprobado una modificación
de la ordenanza de «Instalación de veladores». El Equipo de Gobierno corrige así
una situación que ha sido discriminatoria, restrictiva y desproporcionada, que
ha afectado desde el 2012 a los bares de
Begues y con la que, desde el principio, el
PP estuvo en desacuerdo. Esta ordenanza,
a instancias del PP, también estaba siendo
objeto de estudio en la Comisión de Peticiones de la Unión Europea.
La ordenanza que ahora se modifica
contó desde el principio con el rechazo de
los tres representantes del PP en el Ayuntamiento. La norma se encarga de dictar
los criterios y horarios para que los bares
de Begues puedan poner terrazas en la calle. No nos parecía lógico que un pueblo
como el nuestro, que pretende tener en
el turismo una oportunidad para el desarrollo económico, restringiera el horario
de terrazas de verano a las 22 horas de
domingo a jueves y hasta las 23 horas los
viernes y sábados.
Ahora el Equipo de Gobierno viene a
darnos la razón y amplía los horarios. Más
vale tarde que nunca y es de ley reconocer
que es una buena medida a la que damos
nuestro apoyo. No obstante, tenemos que
remarcar que el daño hecho a los negocios durante el tiempo que ha estado en
vigor esta norma es ya irrecuperable.
La nueva ordenanza también permite
la instalación de elementos calefactores
en las terrazas. Desde el PP pensamos que
sería muy positivo abrir la posibilidad, al
comerciante que esté interesado, de instalar veladores acotados con toldos que
protejan del frío y no que las estufas estén al aire libre perdiendo su efectividad.
Medidas como estas pueden contribuir a
remediar la estampa de desolación que
muestra el centro de nuestro pueblo a
partir de las seis de la tarde.
¡Medítenlo! ■

GRUPS MUNICIPALS
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Ajuntament de Begues

Sadurní Vendrell i Masip

Margarida Camprubí i Vendrell

Mercè Esteve i Pi

vendrellms@begues.cat
www.totxbegues.cat
facebook.com/TotXBegues/

gentdebegues@gentdebegues.cat
www.gentdebegues.cat

begues@ciu.info
www.ciu.cat/begues
CDC Begues Cat

La millora del camí Ral,
per què?

Els Reis d’Orient porten
coses a tota la gent

Catalunya, imparable

Com bé sabrà tothom, hem iniciat les
obres d’urbanització del camí Ral, una
obra important per al municipi del futur.
Però molta gent ens pregunta: i per què?
Ens calia? Doncs contestarem aquestes
preguntes, sense entrar en qüestions tècniques, que, com tots els projectes, s’han
de polir aspectes i ajustar moltes coses,
ja que l’obra és gran. El que volem aclarir
és la raó política que ens porta a aquesta
decisió i fer memòria d’on érem. En primer
lloc, una de les reivindicacions i obres més
importants de Begues va ser la construcció de la variant, que va solucionar els problemes del pas de camions pel casc urbà.
Aquest va ser el primer pas; el segon, la
conversió en zona de vianants del carrer
Major i la modificació del Pla de Mobilitat
de tot el municipi. I ara ens calia realitzar
aquesta millora per acabar d’enllestir la
feina feta tots aquests anys, perquè teníem l’oportunitat econòmica de fer-ho
i perquè, a més, d’aquesta forma el camí
Ral passa a ser del municipi (abans Diputació), com una via de passeig i de trànsit
rodat més coherent, molt més segura per
a tothom i que quedarà lligada a la idea
inicial amb el motiu pel qual es va fer la
variant, que era tenir un municipi urbanísticament ben estructurat per al futur i amb
una qualitat de vida molt millor: tres decisions que, en realitat,són una gran passa
per al Begues del segle XXI. ■

Els articles que surten en el nostre espai
de Gent de Begues, com veureu, estan
sempre molt relacionats amb el que succeeix al nostre entorn. Ara escric recordant la Nit de Reis. Des de l’ajuntament
anàvem veient com s’omplia poc a poc el
carrer de nens i nenes que no podien controlar el seu estat de nerviosisme: corrien,
xisclaven, es cridaven uns als altres quan
identificaven una cara coneguda amb qui
compartir la il·lusió i la tensió produïda
per l’expectativa dels futurs regals. Les
criatures obrien uns ulls rodons com a
taronges i no paraven de mirar a tort i a
dret sabent que quelcom màgic estava
passant. Per fi, van arribar els Reis amb
molta majestat, rodejats dels seus patges.
L’equip de govern els va acompanyar al
balcó, des d’on observàvem les cares de
les persones que escoltaven el discurs del
rei Gaspar. La sorpresa era veure la cara
dels pares i mares, de persones que ni
tan sols tenien criatures, embadalides pel
que deia Sa Majestat. Reconec que em va
impressionar.
A casa només es feia cagar el tió, el
qual havies d’alimentar perquè després
ell et correspongués amb menjar per a la
celebració i els regals. Enguany, els Reis
m’han portat un regal: veure tots aquells
esguards de joves i grans em va emocionar. Direu: quina raó té explicar-ho en
aquest espai? Doncs perquè penso que
això també forma part de fer política. Alguns pensem diferent: no ens agraden els
Reis, ni els enganys, i potser faríem les coses d’una altra manera. Però de vegades,
no sempre, cal seguir el curs dels sentiments d’aquells a qui pretens servir, que
són els qui t’han donat el vot i, per tant,
la confiança.
L’escrit sortirà al febrer i farà dies que
haurà passat la Nit de Reis i els actes de la
Festa Major; esperem que l’haureu gaudit
amb la mateixa il·lusió amb què ha estat
organitzada. ■

Hem afrontat moments dolorosos i sentiments contradictoris amb la decisió del
president Mas de renunciar a la investidura, una situació molt injusta que torna a
posar de manifest la grandesa d’una figura
que assumeix una nova dimensió de lideratge moral sobretot de país. És imprescindible que ho sapiguem posar en valor, des
d’un sentiment de gratitud.
El relleu, el president Puigdemont, és
una persona preparada que coneix la realitat catalana. Prové del món local, ha
dirigit l’Agència Catalana de Notícies i ha
treballat dos anys a Nova York. La seva
espontaneïtat i intel·ligència sabrà donar
continuïtat amb un fort lideratge al procés
endegat per Mas.
Convergència ha estat a l’altura del moment històric. Ara ens cal fer un nou pas
per a oferir un partit nou a un país nou.
Estem exigits per la nostra història, per
la nostra gent i pels nostres anhels.
El nostre compromís ha estat en uns
anys apassionants i molt durs a nivell
intern, moments en què hem contribuït a generar una extraordinària onada
d’esperança a l’entorn d’aquest gran projecte col·lectiu. Ha estat un període intercongressual en què Convergència ha consolidat el pas de la Catalunya autònoma a
la Catalunya sobirana, amb el plebiscit del
27 de setembre a l’entorn de Junts pel Sí.
La política neix en la preocupació de les
persones per les persones. Som convergents i fem això: treballar per fer possibles
les esperances de la gent. Fem del nostre
sobiranisme un camí de realitats.
El futur té molts noms; per als valents
el futur és l’oportunitat. Siguem tossuts,
siguem valents, siguem dignes de tots
aquells que ens han precedit en el camí de
la llibertat, de la justícia, que hem seguit
sempre amb fermesa i en el qual avui, a
punt de fer el cim, no podem fer altra cosa
que avivar el pas, amb determinació i audàcia. Junts ho farem. ■
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El Nadal a
Begues
L’arribada dels Reis Mags, la celebració del Cap d’Any o la visita de l’Home dels Nassos
va omplir un any més el nostre municipi amb tota la
tradició que acompanya el Nadal. El programa ens va
permetre gaudir de totes les tradicions sense haver de
sortir de la vila. ■

Celebrant la
Festa Major
d’Hivern
Un cop finalitzades les activitats nadalenques continuava la celebració a Begues: en aquest
cas, amb la de Sant Sebastià i la de la Festa Major
d’Hivern, en les quals la cultura popular i la tradició
tornaven a ser les principals protagonistes. ■

