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Begues aposta per la gent gran activa
L’Ajuntament impulsa cursos d’informàtica i noves tecnologies
per a aquest col·lectiu i en potencia l’activitat física per mantenir hàbits
de vida saludables

AJUNTAMENT - Tel. 93 639 05 38

Sumari
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[ Elaborat el Pla de
Manteniment del pavelló
i el camp de futbol ]
[ Es presenta la diagnosi
de l’arbrat viari i el pla
d’accions a emprendre ]
[ Més de 300 persones
participen a l’Aplec
de Bruguers ]

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)
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)

ARXIU MUNICIPAL

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)

C/Rafael Casanova, 12-14
Obertura: últim divendres de cada mes de 16 a 20 h
Sol·licitud documentació a l’OAC de dilluns a divendres

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

Ajuntament de Begues
EMERGÈNCIES
Ambulàncies / Servei d’urgències
Ambulatori Begues - CAP Pou
Torre
Ambulatori de Castelldefels
Bombers de Begues
Farmàcia
Mossos d’Esquadra
Policia Local
Servei d’emergències
Veterinari Begues
SERVEIS
Bar instal·lacions esportives
Biblioteca Pública La Ginesta
Centre Cívic el Roure
(Punt Jove/ Espai Nou/ SOC)

93 639 05 38

061
93 639 23 56
93 636 66 60
93 639 04 97
93 639 05 86
088
93 639 10 90
112
93 639 12 91

93 639 28 33
93 639 28 08
93 639 01 66

Correus Begues
Deixalleria
Jutjat i Registre Civil
ORGT - Recaptació Begues
Piscina Municipal
Recollida de mobles i trastets
Registre de Propietat
Renovació DNI Castelldefels
Tanatori Gavà
CENTRE EDUCATIUS
Centre d’Educació Permanent
de Begues
Col·legi Sant Lluís de Pla i Amell
Escola Pública Sant Cristòfor
Institut de Begues
Llar d’Infants Municipal
El Guinyol
Parvulari col·legi Bosc

93 639 21 15
93 639 05 79
93 639 12 70
93 472 92 46
93 639 25 53
93 639 10 17
93 338 03 12
93 635 03 03
93 633 34 10

93 639 01 31
93 639 00 11
93 639 07 48
93 639 26 22
93 639 11 66
93 639 01 85

AVARIES
Aigües de Barcelona (avaries)
CITELUM, avaries enllumenat
(24 h)
ENHER-FECSA (avaries)
Gas Natural (avaries)
Telefonica (avaries)

93 630 41 60
800 76 07 06
900 75 07 50
900 11 10 02

TRANSPORTS
Aeroport informació
Autobusos MOHN
RENFE informació

93 298 38 38
902 02 33 93
902 24 02 02

ALTRES
Centre Experimental de les
Arts - Vallgrassa
Club de Begues “Casino”
Fundació Privada Col·legi Bosch
Parròquia

93 597 08 91
93 639 00 00
93 639 25 04
93 639 03 29

900 70 07 20

El millor homenatge
per a la nostra
gent gran
Mercè Esteve i Pi

Alcaldessa de Begues

En un municipi com el nostre, en el qual treballem diàriament per millorar la
qualitat de vida de la nostra ciutadania, és cada cop més necessari incrementar els recursos que es destinen a garantir la salut i el benestar de la nostra
gent gran. Es tracta d’una generació que ha dedicat els esforços de tota una
vida al treball i a la família i que ha lluitat, durant molts anys, per fer de Begues el
municipi que és ara.
A més, l’actual context socioeconòmic ha donat novament a la nostra gent

Seguim treballant
conscients que invertir
en la gent gran de
Begues és invertir en
el nostre futur com
a poble

gran un protagonisme que no esperaven. Alguns han tornat a acollir a casa
seva els fills que ja s’havien independitzat. I les dificultats per conciliar la vida
laboral i familiar també han fet que altres hagin passat de cuidar els fills a fer el
mateix amb els néts. Sigui com sigui, els avis i àvies continuen sent el pilar en
el qual es sustenten moltes famílies i són un exemple per a les generacions
que venim al darrere.
Conscients que invertir en la gent gran de Begues és invertir en el nostre
futur com a poble, seguim treballant per posar al seu abast tots els serveis que
puguin necessitar com a col·lectiu. Ho fem amb recursos propis i també amb els
que aconseguim d’altres ens i administracions que ens ajudaran, per exemple, a
dinamitzar l’Espai 9 i a finançar el servei d’àpats de la gent gran. Així mateix, oferim un ampli programa d’activitats amb la intenció de fomentar una gent
gran activa, amb propostes esportives i accions formatives, entre d’altres, que
pretenen ajudar-los a perllongar les seves habilitats i a gaudir d’opcions diverses
per a ocupar el seu temps de lleure.
La millor eina que tenim per a valorar que anem pel bon camí és la implicació
dels majors de 65 anys en tot allò que fem; la seva resposta ens motiva a continuar apostant per les polítiques destinades a aquest col·lectiu; la seva empenta
ens encoratja a seguir treballant pel futur de la nostra gent gran i del nostre
poble. Aquest és i ha de ser el nostre millor homenatge. ■
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L’Ajuntament
aconsegueix
finançament per
a dos projectes
destinats a la
gent gran

L’alcaldessa,
Mercè Esteve,
i la regidora
de Gent Gran,
Maria Llauradó,
han rebut el
finançament
de mans dels
responsables
de la zona de
“la Caixa”, Joan
Jordi Blanch i
Mònica Castillo

El consistori rep
15.000 € per al servei
d’àpats del centre cívic
i la dinamització
de l’Espai Nou
Dos projectes destinats a la gent gran
han rebut finançament extern, que
permetrà ampliar el servei que donen
i les activitats que es fan. L’Ajuntament
de Begues ha aconseguit una aportació de 15.000 € de l’Obra Social La Caixa
per al servei d’àpats de la gent gran i el
de dinamització de l’Espai Nou.

El gran gruix dels recursos es destinaran a l’Espai Nou de la Gent Gran, per
facilitar-los eines de coneixement de
diferents àrees per a la vida diària. En
concret, es faran nous tallers de noves
tecnologies, teatre i sortides. La resta
de l’ajut ajudarà a finançar els menús
del bar-restaurant del centre cívic, subvencionats en un 50% pel consistori i

dirigits a la socialització de les persones de més de 60 anys empadronades
a Begues.
L’alcaldessa de Begues, Mercè Esteve, i la regidora de Gent Gran, Maria
Llauradó, han rebut el finançament de
mans del director de zona de “la Caixa”,
Joan Jordi Blanch, i la directora de
l’oficina de Begues, Mònica Castillo. ■

En marxa un curs d’informàtica
per a la gent gran
Complementa la formació que imparteixen persones voluntàries
sobre les noves tecnologies i el mòbil

Des del mes d’abril, s’ha impulsat
el primer curs d’informàtica per a la
gent gran, amb l’objectiu que puguin
treure el màxim rendiment dels ordi-
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La programació de cursos
continuarà després de
l’estiu, centrats en les
xarxes socials

nadors i les noves tecnologies que actualment són tan utilitzades. Aquesta
formació és complementària a la que
es realitza des del 2009 amb aquest
mateix col·lectiu gràcies a persones
voluntàries. En aquest període, s’han
dut a terme cursos d’Internet, correu
electrònic, mòbil o fotografia digital.
Per tal de potenciar que la gent gran
sàpiga utilitzar els nous telèfons mòbils (smart phones) i conegui els nous
sistemes operatius, s’han programat
cursos puntuals que reforcin alguns
aspectes concrets del món digital. Des
del consistori s’ha elaborat una programació completa, que continuarà
després de l’estiu i que inclou altres
cursos enfocats a les xarxes socials. ■

La festa d’homenatge a la gent
gran arriba a la 31a edició
El Teatre El Goula va acollir el tradicional dinar de germanor, on es va
reconèixer amb un obsequi les persones més grans de 90 anys
El passat diumenge 29 de maig es va
celebrar la 31a Festa de la Gent Gran
que va incloure un acte d’homenatge
a totes les persones de Begues de
més de 90 anys. L’acte va començar
amb una missa a l’església de Sant
Cristòfor, acompanyada pels cants de
la coral Montau. Tot seguit es va celebrar el tradicional dinar de germanor
al Teatre El Goula, on hi van participar
unes 200 persones. El menú va estar elaborat per Gastrobar Sis amb la
col·laboració de les Caves Montau de
Sadurní.
Abans de dinar es va projectar el
vídeo de les activitats d’enguany de
la gent gran. El final de festa el van
animar les havaneres de Garbes i Rostolls, i les dones co·laboradores van
repartir flors per a tothom. ■

La festa de cloenda del curs de la gent gran se
celebrarà el proper 15 de juny a les 16 h al teatre
El Goula i comptarà amb la col·laboració de la
Comissió de la Gent Gran

Cloenda del cicle de caminades
«A cent cap als cent»
Begues va participar a la sortida final a Torelló
amb 53 municipis més
Begues ha participat un any més en
el programa de caminades per a la
gent gran «A cent cap als cent», que
promociona l’esport i els hàbits de
vida saludables. Després de les sor-

tides a les poblacions de Sant Fruitós
de Bages, Sant Andreu de la Barca i
Sant Celoni, va ser també, el passat
17 de maig, a la cloenda feta amb
els 53 municipis participants a Torelló, on, a més de fer una
caminada de 6,3 km, es
van organitzar activitats
de ioga i zumba. La regidora de Gent Gran, Maria
Llauradó, va acompanyar el grup per entregar-li els diplomes. ■

La gent gran
visita la
Biblioteca
El passat 4 de maig, un grup de
gent gran de Begues va visitar la
Biblioteca La Ginesta per conèixer
els recursos que ofereix aquest
servei. Durant la visita, el personal
li va explicar com fer-se’n el carnet
i com funciona el servei de préstec, on consultar diaris i revistes,
quins racons i col·leccions té la
biblioteca, a més de presentar-los
el projecte de col·laboració amb
Càritas. En acabar, van celebrar un
petit esmorzar conjunt. ■
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L’Ajuntament ha de fer front a una indemnització
de 219.000 € derivada de la gestió del servei de
piscina entre els anys 2006 i 2010
Una sentència obliga l’Ajuntament a
pagar una indemnització a la concessionària del servei municipal de piscina de Begues, GEAFE SL. L’empresa va
presentar una sol·licitud a l’Ajuntament
de Begues, al mes de juny del 2011, reclamant la quantitat de 703.552,52 € en
concepte de compensacions durant la
prestació del servei entre els anys 2006
i 2010, de governs anteriors.
Aquesta argumentava modificacions
en el contracte —com ara la insuficient
revisió tarifària, les bonificacions als empadronats o la impossibilitat d’explotar
el servei de bar— sense compensar les
possibles pèrdues. La indemnització
també pretenia cobrir despeses sobrevingudes de personal i dels subministraments de gas i electricitat.
Davant d’aquesta greu situació,
l’Ajuntament es va negar a fer front a
aquesta compensació i l’alcaldessa,

Mercè Esteve, el 7 de desembre de l’any
2011, va signar un decret oposant-se al
pagament reclamat per GEAFE. Davant
aquesta negativa, la concessionària de
la piscina municipal va interposar un recurs administratiu amb el qual, inicialment, va aconseguir que una primera
sentència li donés la raó.
Aquest consistori va apel·lar la sentència davant el Tribunal Superior de

Justícia de Catalunya i no va acceptar
el pagament d’aquesta indemnització,
atès que suposava un greu perjudici
per als comptes municipals.
Finalment, ja tenim sentència ferma
del TSJC, que ha acceptat els arguments
de l’Ajuntament i ha reduït en un 70%
l’import inicial reclamat, tot i que encara s’haurà de fer front a una quantia de
219.779,38 € més els interessos. ■

Begues gaudirà de
l’ampliació de l’hospital
de Viladecans
L’alcaldessa de Begues, Mercè Esteve, es va reunir a principis de maig amb el conseller de Salut, Antoni Comín,
que li va confirmar l’ampliació de l’hospital de Viladecans amb una partida de 47 milions d’euros. D’aquesta
manera, tots els beguetans i beguetanes gaudiran d’una
major qualitat del servei sanitari que reben. El projecte
executiu estarà enllestit a la darreria d’aquest any i es
preveu que les obres s’iniciïn durant el 2017. ■
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Trobada dels municipis
de Cittàslow a Saragossa
La regidora Margarida Camprubí va ser a Saragossa a la
trobada nacional de Cittàslow, una xarxa internacional
de ciutats compromeses amb potenciar la qualitat de
vida. Durant aquesta sessió es va revisar el procediment
per facilitar la incorporació de poblacions membres i es
va acordar la incorporació d’un nou gestor que coordinarà les accions a tots els municipis, així com cobrir necessitats que són difícils d’abastar de forma individual. ■

La piscina
d’estiu obre
el 25 de juny

Begues ja té el Pla de
Manteniment del pavelló
i el camp de futbol

La piscina municipal ja està a punt
per a rebre els banyistes de la temporada d’estiu. Les instal·lacions
obriran el 25 de juny i tancaran el
31 d’agost, i estaran obertes cada
dia, de dilluns a diumenge, en el
mateix horari: de 10.30 h del matí
a 20 h del vespre. ■

El document, de caràcter inicial, marca les
actuacions prioritàries que s’han d’impulsar per
millorar el servei

Èxit en la 1a
edició del
Tapatast
El passat diumenge 8 de maig
es va celebrar la 1a edició de la
jornada gastronòmica Tapatast,
organitzada per l’associació de
joves 6tres9 i amb la participació
de vuit establiments del municipi.
Malgrat el temps, la jornada va ser
un èxit. Algunes persones participants van destinar la recaptació a
l’associació Chromo 22. ■

El Pla inicial de Manteniment del pavelló i el camp de futbol de Begues ja
s’ha lliurat a l’Ajuntament. Aquest document, elaborat per una empresa externa, ha identificat els principals punts
forts i punts febles de les instal·lacions
esportives i ha marcat, per ordre de
prioritat, quines són les actuacions
que s’hi han de dur a terme per tal de
mantenir-les en el millor estat possible.
Moltes de les actuacions que planteja ja havien estat planificades pel
consistori, com el canvi de la caseta
de bombes, el canvi de mobiliari o la
reparació de les finestres del pavelló.
Ara caldrà elaborar la planificació per a
dur-les a terme.

El document tècnic el va recollir
l’alcaldessa de Begues, Mercè Esteve
—acompanyada del regidor d’Esports,
Jordi Montaña—, de mans del responsable d’esports de la Diputació, Josep
Salom. ■

Nous vestidors accessibles a la
piscina descoberta
Les obres ja estan finalitzades i han permès crear
una sala polivalent de 100 metres quadrats
La piscina descoberta ja té nous vestidors millor distribuïts, accessibles i més
sostenibles. Les obres de remodelació
han permès crear dos espais simètrics
per a homes i dones, de 63,30 m2 cada
un, amb dutxes comunitàries, guixetes
amb clau i instal·lacions adaptades per
a persones amb discapacitat. A més,
s’ha aprofitat la caldera de biomassa
de la piscina coberta per a subministrar
l’aigua calenta.
Els nous vestidors s’han construït
en l’espai que abans n’ocupava un, a
més del bar. D’aquesta manera, a l’altra
banda on hi havia l’altre vestidor, s’hi
ha pogut adequar una sala polivalent
de 100,32 m2 per a dur-hi a terme altres
activitats.

Les anteriors instal·lacions havien
quedat obsoletes i tenien una distribució poc aprofitada. Amb les obres de
millora, ara es podran aprofitar per a
les activitats d’estiu a més de les activitats esportives del frontó i el tennis. ■
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L’Ajuntament incorpora personal
gràcies als plans d’ocupació
El pressupost municipal hi destina una partida per lluitar contra l’atur
i fomentar la igualtat d’oportunitats
L’Ajuntament de Begues ha destinat
una partida del pressupost municipal
a la creació de plans d’ocupació, una
mesura que pretén lluitar contra l’atur
de la població. D’aquesta manera,
s’han cobert llocs de treball d’auxiliar
de neteja a domicili, auxiliar administratiu i suport administratiu en diferents àrees del consistori. Aquesta
darrera plaça està reservada per a persones amb discapacitat.
Per tal de fomentar una ocupació
de qualitat, tots els llocs creats tenen
un salari superior als 1.000 € i els contractes són de, com a mínim, sis mesos
(en alguns casos s’amplien fins als 7 o
8 mesos). A més, també s’ha contractat personal de neteja forestal, pale-

El consistori
ha incorporat
13 persones
gràcies
als plans
d’ocupació
impulsats

tes, manobres, auxiliar de suport a la
consergeria del centre cívic i auxiliars
administratius, gràcies a subvencions
rebudes d’altres administracions com
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la
Diputació o el Servei d’Ocupació de
Catalunya.

De manera paral·lela, també s’han
signat convenis amb universitats per
a acollir estudiants en pràctiques de
forma remunerada, i es preveu que de
cara al curs vinent es puguin ampliar
als instituts veïns que ofereixen formació de grau superior. ■

Begues renovarà la zona esportiva

Millora del ferm
a la pista de la
plana Novella
La pista de la plana Novella ha
estat tallada al trànsit amb motiu
d’uns treballs de millora del ferm
de terra. L’objectiu de l’actuació és
mantenir l’estabilitat del camí, sobretot en els punts per on circula
molt trànsit. A més, l’Ajuntament
ha aprofitat per a realitzar el mateix tractament en un petit tram
inicial de la pista. ■
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La zona esportiva gaudirà de diverses millores, entre les quals destaquen els nous vestidors del camp de
futbol municipal, gràcies a un ajut
econòmic provinent de fonts supramunicipals que permetrà finançarne la construcció. L’alcaldessa de
Begues, Mercè Esteve, va reunir-se el

mes passat amb la presidenta de la
Diputació, Mercè Conesa, per demanar-li inversió per a aquest espai del
municipi en el marc de les meses de
concertació. Aquest ens ha aprovat
l’aportació de 517.000 € per al projecte, que arribaran en dos anys: el
2017 i el 2018. ■

El butlletí

L’anglès a l’escola Sant Cristòfor
Ester Fernández , Miquel Gómez
i Brenda Teixidó
Alumnes de cinquè i sisè de
primària de l’Escola Sant
Cristòfor
A l’escola Sant Cristòfor de Begues
treballem l’assignatura d’anglès fent
diferents projectes i activitats divertides i entretingudes que ens ensenyen
moltes coses.
A primària en fem tres hores a la setmana. Alguns dies llegim algun llibre,
d’altres representem diàlegs i també
anem a fer «racons» (corners) a l’aula
d’anglès.
Els corners consisteixen en una rotació de diferents activitats per a gaudir i aprendre. Les activitats que fem
als corners són: escoltar cançons en

un joc d’ordinador; veure vídeos sobre
cultura anglesa; fer unes activitats escrites que tenim en un dossier relacionades amb el temari que estem treballant; fer jocs on hem de parlar en
anglès; llegir diàlegs, estudiar-los de
memòria i, després, fer-ne una representació amb els nostres amics davant
de la classe, i el Computer corner, en
què anem al blog d’anglès de l’escola i
juguem a jocs d’ordinador.
Cada any veiem una obra de teatre
en anglès amb actors de veritat, llegim llibres i, de vegades, ens vénen a
fer una animació del conte que hem
llegit a la classe.
Aquest curs també hem fet per
primera vegada projectes de medi
(Science) en anglès i, al projecte interdisciplinari, els de cinquè hem fet un

herbari amb els arbres, els arbustos i
les plantes del Garraf en anglès. També hem fet alguns tallers de plàstica
en anglès.
Totes les activitats que hem fet aquest
any ens han agradat molt. Les que ens
han agradat més han estat els «racons»
i la lectura dels llibres en anglès. ■

L’Ajuntament aprova les taxes
per a la llar d’infants
La nova ordenança preveu un increment de les quotes tot i que les famílies
seguiran aportant un percentatge menor del cost del servei

Tot i tractar-se d’un servei no obligatori, el consistori manté, de cara al curs
vinent, la seva aposta amb l’educació
de 0 a 3 anys. El Ple Municipal ha aprovat la nova ordenança de quotes de la
llar d’infants, que preveu un augment
del 6% en les taxes municipals. La
intenció d’aquest increment és do-

ble: d’una banda, garantir la qualitat
del servei que s’hi ofereix i, de l’altra,
trobar un equilibri que permeti a famílies, Ajuntament i altres administracions fer front al seu cost, que aquest
2016 es preveu que sigui de 673.538
€, i fer-ho d’una manera assequible
per a tothom. Tot i aquest increment,

atesa la reducció del cost del servei,
que al 2014 era de 720.000 €, les famílies acabaran aportant una quantitat
inferior a la d’altres anys, que passarà
dels 275.612 € de l’exercici 2014 als
252.810 € previstos per a aquest 2016,
un 37% del cost total del servei.
L’aportació municipal necessària
també es reduirà dels 355.674 € del
2014 als 311.728 € previstos per al
2016, el que suposa una participació
de l’Ajuntament en el finançament del
servei del 46%, un percentatge que
contrasta amb el 33% que assumia fa
només quatre anys. Aquest increment
ha estat provocat, principalment, per
la manca d’aportació per part de la
Generalitat, que ha estat assumida,
només en part, per la Diputació de
Barcelona. ■
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Mesures de
protecció
contra
incendis
Es construeix una franja
de protecció a Begues
Parc
Amb l’arribada de la temporada
d’estiu, l’augment de les temperatures i la sequera, es comencen
a impulsar les primeres mesures per a reduir al màxim el risc
d’incendis a l’entorn i al nucli
urbà de Begues. L’Ajuntament ha
habilitat una franja de protecció
contra incendis a la urbanització
de Begues Parc. En un tram de 25
metres d’amplada s’ha disminuït
la densitat d’arbres, la qual cosa
evitaria que el foc es propagués
més ràpidament en cas de crema.
A més, com cada any, a partir del
juny comença el Pla d’Informació
i Vigilància contra Incendis Forestals, organitzat per la Diputació
amb el suport de l’Ajuntament i
les ADF. Les tasques de vigilància
començaran el 17 de juny i acabaran l’1 de setembre, en horari de
12.30 a 19.30 h. ■

Del 17 de juny a
l’1 de setembre es
posa en marxa el Pla
d’Informació i Vigilància
contra Incendis Forestals

Es presenta el nou Pla de
Gestió de l’Arbrat Públic
S’ha fet una diagnosi de l’estat dels arbres del
municipi i s’ha elaborat un pla d’accions per als
propers quatre mandats
El municipi ja té llest un Pla de Gestió
de l’Arbrat Públic de Begues, que es va
presentar a la ciutadania el mes passat.
Aquest document recull una diagnosi
de l’estat de l’arbrat viari al municipi i
un inventari, a més de detallar un pla
d’accions que s’han d’emprendre en
les properes quatre legislatures, fins al
2031.
Les principals conclusions que
extreu el pla són la necessitat
d’incrementar la diversitat d’espècies
als carrers —després de detectar-hi
una presència excessiva de plàtan
d’ombra— i la importància de les condicions ambientals per al correcte desenvolupament dels arbres, després de

constatar problemes com la presència
de roca en capes superficials, el mínim
espai en voreres o l’ombra que fan els
arbres dels jardins propers. El contingut sencer del Pla es pot consultar al
web municipal de Begues. ■

Ja està en funcionament
l’aparcament gratuït per a
bicicletes
Els usuaris i usuàries ja poden donar-se’n d’alta a
través d’Internet de forma gratuïta
El nou sistema d’aparcament de bicicletes implantat a Begues ja està en
funcionament. La ciutadania que vulgui utilitzar el Bicibox pot donar-se’n
d’alta com a usuària a través d’Internet,
a l’adreça www.bicibox.cat. En aquest
portal, cal facilitar les dades i registrar
el vehicle per poder rebre la targeta acreditativa en els deu dies hàbils
posteriors. El servei és gratuït i es pot
utilitzar un màxim de 48 hores consecutives entre setmana i de 72 hores els
caps de setmana, per tal d’afavorir la
rotació. L’èxit del projecte dependrà de
la gent que l’utilitzi.
Begues ha instal·lat un primer mòdul
tancat amb espai per a 14 bicicletes

davant el Centre Cívic, que aporta més
seguretat i prevenció davant els robatoris i fomenta la mobilitat en bicicleta. La previsió és la d’ampliar el servei
amb nous mòduls a la zona esportiva,
l’Ajuntament i el centre del poble. ■

Tradició i cultura popular
a l’Aplec de Bruguers
Més de 300 persones van participar al dinar de germanor
i van poder gaudir de la diada de festivitat
El passat 15 de maig va tenir lloc
l’Aplec de Bruguers, una festa tradicional celebrada conjuntament amb
Castelldefels on la cultura té un paper
fonamental. L’acte va començar amb
la missa solemne a l’ermita, acompanyada de la Coral Margalló. En sortir
d’ofici, les corals Marinada, Germanor
i la Montau de Begues van oferir un
concert.
L’esplanada també es va omplir de
moltes entitats culturals que van acabar d’amanir el dia: els balls de gita-

nes, de cintes i de panderetes, la Colla
Jove dels Bastons de Castelldefels, els
Gegants Arnau i Jordana, els Barons
de l’Eramprunyà, els Castellers i Grallers de Castelldefels, els Encantats de
Begues i els Grallers de Torrelles.
Cap al migdia es va celebrar el
dinar de germanor, gentilesa de
l’Ajuntament de Begues, on van participar unes 300 persones. L’edició
d’enguany de l’Aplec es va tancar,
com ja és tradició, amb la ballada de
sardanes. ■

Una exposició repassa la transformació
de Begues amb la variant
La mostra reflecteix la lluita dels veïns i veïnes per aconseguir
el finançament de la nova carretera
Per commemorar el 15è aniversari de
la signatura del conveni per al finançament de la variant, Begues hi ha dedicat una exposició. Durant dues setmanes s’ha pogut veure al centre cívic
El Roure la mostra «Begues, abans i
després de la variant», que fa un repàs
a la transformació del municipi, amb
menys contaminació, menys trànsit
i menys perills. L’exposició també és
un homenatge a tots els veïns i veïnes que van lluitar des del 1990 fins al
2004 per aconseguir els recursos que
van fer possible la variant.
L’acte d’inauguració va estar presidit per l’alcaldessa, Mercè Esteve,
i va comptar amb la presència de
l’exalcaldessa Joana Badell, l’excap de
gabinet de la conselleria d’Obres Públiques, Damià Calvet; l’advocat Marc
Viader; i Joan Ros i Joan Ramon Ivern,
de l’Associació de Veïns de Begues, organitzadors de l’exposició. ■

El centre
cívic El Roure
ha acollit
l’exposició
de fotos i
documents
de l’època de
lluita per
aconseguir
la variant

L’exposició és un
homenatge a tota la
ciutadania beguetana
que va lluitar del 1990
fins al 2004 perquè es
construís la variant
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La flama del Canigó arribarà
a Begues la nit de Sant Joan
La revetlla de Sant Joan a Begues se celebrarà amb un
sopar popular a la plaça de l’Ateneu
La Flama del Canigó per encendre les
fogueres de Sant Joan serà portada
pel Club Ciclista. Arribaran des de Torrelletes fins a Can Grau, on hi ha una
concentració de bicicletes, i els nens
i nenes dels clubs esportius la portaran des del poliesportiu fins al passeig
de l’església, on es llegirà el pregó
d’Òmnium. Allà s’encendrà la foguera
i hi haurà maleficis i bruixeria i el ball
de revetlla. El sopar popular tindrà lloc

a la plaça de l’Ateneu a partir de les 21
h, i a la una s’inaugurarà la discomòbil
a les instal·lacions esportives, on es repartirà coca de crema. ■

La plaça de l’Ateneu
acollirà el sopar popular
de la revetlla a partir
de les 21 h

Notícies breus
Begues compta amb el servei
de control de mosquits
[ El municipi gaudeix del servei de control de mosquits
que ofereix el Consell Comarcal del Baix Llobregat i que
actua de dues formes: amb caràcter preventiu, eliminant
les larves de les rieres i els embornals del carrer, i com a
resposta a les queixes dels veïns i veïnes o dels serveis
tècnics. ]

S’organitzen les Penyes
de Festa Major

[ Una vintena de joves ja s’han organitzat en quatre
comissions —«d’Activitats», «Econòmica», «d’Escenari»
i «de Logística i Seguretat»— per a celebrar la 5a edició
de les Penyes de Festa Major, un esdeveniment obert a
tothom que hi vulgui col·laborar. A més, s’ha convocat un
concurs per a dissenyar-ne la samarreta. ]

12
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Reconeixement
a una estudiant
per netejar
les rieres
[ La Maria Shianschuk és
una estudiant que ha
recollit més de 191 quilos
de brossa de les rieres i les
zones forestals properes
al nucli urbà de Begues.
L’acció formava part d’una
tasca curricular de la seva
escola, en què havien de
realitzar accions a favor de
la comunitat. L’alcaldessa,
Mercè Esteve, li ha
volgut reconèixer la
seva feina. ]

Mor la germana dominica
Montserrat Comajoan
[ La que va ser nomenada filla adoptiva de Begues l’any
1983, la germana dominica Montserrat Comajoan Arqués,
va morir el passat 9 de maig a la comunitat Sant Francesc
Coll de Vic, on residia. La monja tenia 103 anys i va passar
gairebé tota la seva vida religiosa a Begues. ]
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18

JUNY

DISSABTE

Ballada de sardanes
de revetlla
A partir de les 22 h al passeig
de l’Església

●●●●●●●●●●●●●

DISSABTE

19

Teatre: Ara que ho
tenim tot, de Tzs
Produccions
Més informació al web programa.cat

Concert de la
coral infantil de la
Coral Montau de
Begues

A partir de les 21.30 h al Teatre
El Goula

A partir de les 18 h al Teatre
El Goula

●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●

14

JUNY

DIUMENGE

JUNY

DIMARTS

20

JUNY

DILLUNS

Google Drive
Formació per al dia 14 de juny
a partir de les 18.30 h

Exposició «La
desmesurada vida de
Ramon Llull»
L’exposició es podrà visitar del
14 de juny fins al 2 de juliol al
vestíbul del Centre Cívic El Roure
Organitza: Regidoria de Cultura

●●●●●●●●●●●●●

15

JUNY

JUNY

DIMECRES

Lectura del manifest
Dia Mundial dels
Refugiats
A les 12 h a l’Ajuntament

●●●●●●●●●●●●●

21

JUNY

Formació a partir de les 18.30 h

●●●●●●●●●●●●●

17

JUNY

DIVENDRES
Xerrada 6/6:
«Electricitat i la
factura de la llum»
A partir de les 18.30 h a l’aula
polivalent de la Biblioteca
La Ginesta

●●●●●●●●●●●●●

18 h: Concentració de persones
que corren a Torrelletes per portar
la Flama del Canigó fins a Begues
18.30 h: Arribada a Can Grau, on
hi haurà una concentració per a
anar en bicicleta. Recorregut pel
poble fins al poliesportiu.
19 h: Sortida del poliesportiu
cap al passeig de l’Església
amb els nens i nenes dels clubs
esportius
19.30 h: Els timbalers de Begues
reben la Flama. Parlaments i
pregó.

Sopar popular
A partir de les 21 h a la plaça
de l’Ateneu

Maleficis i bruixeria
A partir de les 23.30 h, encesa
de la foguera del passeig de
l’Església amb la Flama del
Canigó

A partir de les 0 h amb el grup
Zenit, amb coca de Sant Joan

A partir de les 1 h a les
instal·lacions esportives, amb
coca de Sant Joan

A partir de les 18 h a la Biblioteca
La Ginesta

Organitza: Regidoria de
turisme - Cittàslow i Ioga Biz

●●●●●●●●●●●●●

Expectatives
professionals al
municipi

El Club Ciclista de
Begues recull la Flama
del Canigó

Discomòbil

A partir de les 19.30 h al Mur

DIJOUS

DIJOUS

Taller de treballs
manuals amb
materials reciclats

A partir de les 16 h al Teatre
El Goula

JUNY

JUNY

DIMARTS

Pràctica de ioga i
meditació oberta a
tothom

16

23

Ball de revetlla

Festa d’Estiu de la
Gent Gran

●●●●●●●●●●●●●

REVETLLA DE SANT
JOAN

22

JUNY

DIMECRES

Jornades Musicals
de Cant Coral
Infantil
A partir de les 9 h, inici de les
Jornades, que se celebraran
del 22 de juny al 8 de juliol
Organitza: Coral Montau de
Begues

●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●

28

JUNY

DIMARTS

Expedició i renovació
DNI
De 9 a 13 h, expedició i renovació
del DNI a les oficines de la Policia
Local
Cal demanar cita prèvia a l’Oficina
d’Atenció a la Ciutadania

●●●●●●●●●●●●●

29

JUNY

DIMECRES

Espectacle Els sons de
l’univers
La Biblioteca La Ginesta celebra el
seu segon aniversari amb aquest
espectacle que s’oferirà a partir
de les 18 h

●●●●●●●●●●●●●

2

JULIOL 2016

JULIOL
DISSABTE
La Xarxa surt al
carrer
De 10.30 a 14 h al passeig de
l’Església – carrer Major
Organitza: Xarxa d’Intercanvi

●●●●●●●●●●●●●

3

JULIOL
DIUMENGE
Fira d’artesans de
Begues
A partir de les 9 h al passeig
de l’Església

Campanya donació
de sang
De 10 a 14 h a la plaça de
l’Ateneu
Organitza: Regidoria de Salut

●●●●●●●●●●●●●

5

JULIOL
DIMARTS
Taller de treballs
manuals amb
materials reciclats
A partir de les 18 h a la Biblioteca
La Ginesta

●●●●●●●●●●●●●

8

JULIOL
DIVENDRES
Liceu a la fresca
A partir de les 22 h al camí Ral
(plaça de l’antic Goula)
Organitza: Regidoria de Cultura

L’Hora del Conte i
taller amb la Gina
Clotet
A partir de les 17.30 h a la
Biblioteca La Ginesta

●●●●●●●●●●●●●

10

JULIOL

DIUMENGE
Mulla’t per l’esclerosi
múltiple
De 10 a 15 h

●●●●●●●●●●●●●

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

Cívic: relatiu o pertanyent
al ciutadà?

Els pressupostos 2016, els
més socials de la història

Ja fa un any i mig que a Begues podem gaudir del Centre Cívic: un edifici
modern, ampli, lluminós, amb espais
polivalents... Tot un regal! Però hi ha un
però que considerem que no és menor:
es tracta dels horaris d’aquest magnífic
equipament.
Està obert els dies feiners fins a les 21.30
hores i els dissabtes al matí, llevat que hi
hagi alguna activitat programada des de
l’Ajuntament (obra de teatre, pel·lícula,
conferència...). Però no és possible, durant el cap de setmana, que una entitat
demani una sala del centre per fer-hi un
acte públic: es considera fora d’horari i,
llevat de casos molt excepcionals, es deneguen les sol·licituds.
No entenem que un Centre Cívic, i cívic
vol dir relatiu o pertanyent al ciutadà en
l’ordre polític, estigui tancat justament
quan la major part dels ciutadans estan
lliures de les seves habituals obligacions
laborals i poden gaudir del lleure.
Volem puntualitzar que algunes entitats del poble tenen el privilegi de poderhi assajar o fer-hi les seves reunions, fora
d’horari, i ens sembla molt bé, perquè
només ampliant l’horari i fent-lo compatible amb el dels usuaris el centre complirà
la seva funció real. Però aquests casos no
haurien de ser l’excepció, sinó que el centre hauria de poder ser utilitzat sempre
per qualsevol entitat o ciutadà que ho
sol·liciti, acreditant-ne l’ús de la manera
que l’Ajuntament consideri convenient.
Aprofitem per a fer palès que el bar del
Centre Cívic —que, des de fa uns mesos,
ha ampliat l’horari, tant als vespres com
els caps de setmana— ha augmentat la
clientela, perquè justament els nous horaris abasten el temps de lleure de la gent,
i això permet que en puguin gaudir. El mateix passaria amb el Centre Cívic, que, més
que un teatre, seria un espai de gaudi de
tota la ciutadania.
Fem el Centre Cívic més cívic! ■

El Govern de la Generalitat de Catalunya
aposta per uns pressupostos amb sentit
d’estat i compromesos amb les polítiques
socials.
Enguany la Generalitat de Catalunya
dedicarà:
• Un 73,6% de la despesa a polítiques
socials. És un rècord històric.
• I preveuen un increment de 874,3 milions d’euros en despeses socials. En concret, s’augmenten en 317 MEUR la partida
de Salut, en 211 MEUR la d’Ensenyament i
en 173 MEUR la de Treball i Afers Socials. És
a dir, que l’increment de recursos es destina
majoritàriament a augmentar la despesa
social per atendre els col·lectius més vulnerables que han patit de forma més directa
els efectes negatius de la crisi econòmica.
Uns pressupostos que fomenten l’economia productiva
• L’Institut Català de Finances posarà a l’abast de les empreses instruments de finançament per valor de 415 milions d’euros.
• El foment de l’ocupació augmenta en
gairebé 100 milions d’euros.
• La R+D+I, clau per a potenciar la creació
d’ocupació i la reactivació econòmica, se situa en prop de 500 milions d’euros per al
conjunt del sector públic.
Uns pressupostos rigorosos i sostenibles
financerament
• Entre els anys 2010 i 2015 la Generalitat ha assumit el 10,2% de tot l’ajustament del dèficit efectuat pel conjunt
d’administracions públiques de l’Estat en
aquest període: un gran esforç que gairebé
duplica el que li correspondria.
• Tot i que el deute de la Generalitat continuarà augmentant al 2016, l’esforç sostingut
per reduir el dèficit permet que la taxa de
creixement de l’endeutament torni durant
aquest exercici a nivells anteriors a la crisi.
Caminem cap a la República Catalana
#SensePermís
Podreu llegir l’article sencer amb les imatges, gràfics i infografies, és a dir, amb tota
mena de detalls, a l’espai d’actualitat del
nostre web: www.esquerra.cat/begues. ■

El arte de negociar
En el pleno celebrado el 1 de junio se presentó la modificación de crédito 3/2016.
En esta ocasión, entre «suplementos de
crédito» y «créditos extraordinarios», el total de la modificación asciende a 900.000
€. Es cierto que hay muchas de las partidas
que desde el Partido Popular no compartimos y por ello votamos en contra. No obstante, entendemos que el dinero del Ayuntamiento se dedica a hacer la voluntad del
equipo que gobierna. Pero en esta ocasión
concretamente queremos hablar de una
cantidad que nos sorprendió: se trata de
259.641,97 €.
Esta cantidad está destinada a indemnizar a la empresa concesionaria de la piscina municipal GEAFE. El Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña así lo dictaminaba
en su sentencia 200/2016 del 31 de marzo. Anteriormente había una sentencia en
contra del consistorio por una cantidad de
220.000 €. El recurso y, por tanto, la demora en abonar esta cantidad nos ha costado
a todos 39.000 € más, una cantidad nada
despreciable.
Entendemos que el Ayuntamiento tiene
que defender los intereses generales de
Begues. Para ello, si es necesario, hay que
recurrir a los tribunales, pero pensamos
que la vía judicial es la que se tiene que tomar en última instancia. Siempre hay que
dar oportunidad a la negociación y agotar
todas las posibilidades, y con toda probabilidad la ciudadanía de Begues se ahorraría un buen dinero.
La experiencia dice que recurrir a los
tribunales, a los beguetanos nos ha salido
muy caro. En esta ocasión son casi 260.000
€, pero hay que recordar que todavía
quedan algunos años para cumplir con la
sentencia que obliga al consistorio a abonar más de 2 millones de € al Casino de
Begues.
Decirlo ahora parece oportunista, pero
en 2011 el PP ya advirtió que había que
solucionar el problema con GEAFE. Ahora
son 260.000 € que pagamos todos. ■

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
CDC Begues Cat

Comença l’estiu, revetlles
amb precaució

No podem impedir el vent,
però podem construir molins

26J: Fets x Catalunya

Amb l’estiu arriben a Catalunya i a Begues
les festes populars i tradicionals com les
revetlles, amb l’increment de l’ús de material pirotècnic i l’encesa de fogueres. Els
consells que ens dóna Protecció Civil (interior.gencat.cat/revetlles) volen ajudar a
minimitzar els riscos davant dels quals són
vulnerables tant les persones com el medi
natural. Per tal de no patir ensurts amb els
productes pirotècnics ni amb les fogueres, s’han de seguir una sèrie de consells
a l’hora de celebrar les revetlles. Els accidents causats per la manipulació incorrecta de productes pirotècnics en una nit de
revetlla —bàsicament, cremades, lesions
als ulls i a l’oïda i amputacions, així com
focs de vegetació— són alts i cal extremar
la precació.
Per aquest motiu, en aquest text
s’ofereixen alguns consells a tenir en
compte.
Primer, cal que l’adquisició i ús de petards es faci sota la supervisió dels adults.
En comprar els productes pirotècnics, ens
hem d’assegurar que s’ha fet en un establiment autoritzat. No s’han de guardar
mai els petards a les butxaques. Cal tenir
present que en encendre’ls cal utilitzar
mitjans segurs com metxes i similars. Tampoc s’han de posar dins de totxanes, ampolles de vidre ni papereres; en explotar
fan metralla que pot fer molt de mal.
A l’hora d’encendre una foguera no es
pot fer sense l’autorització corresponent
i, en cap cas, a menys de 15 metres de la
façana de cap edifici ni de cotxes aparcats.
Està prohibit fer foc en terrenys forestals i
a la franja de 500 metres que els envolta.
És important deixar l’espai net de vegetació, tenir en tot moment algun mitjà per
a apagar la foguera i sempre permetre el
pas als vehicles d’emergència.
Bona revetlla a tothom.
Cal trucar per emergències al 112 o a la
Policia Local de Begues (936 391 090). ■

Moltes persones no donen importància a
les mocions que es passen pels plens. No
ho fem així els i les membres de Gent de
Begues, que creiem que el Ple és l’òrgan
sobirà per a definir, no només les decisions
de govern i les estratègies per a dur-les a
terme, sinó també un lloc on la ciutadania
pot dir la seva a través de la pròpia paraula
o de la de qui els representa.
En el proper ple de juny, sortosament
amb tot l’equip de govern, i esperem que
també amb l’oposició, es presenten unes
mocions que tenen molt a veure amb la
política de fons del nostre partit, emmarcat en la filosofia «cittàslow»: el benestar
de la gent gran, moció gent gran – annex
mobilitat, annex residències, annex farmàcies i annex habitatge; vetllar pel medi ambient amb la moció sobre la conferència
de canvi climàtic de París de 2015; lluitar
contra l’exclusió social —moció pobresa
energètica—; potenciar l’ús del transport
públic —moció traspàs a la Generalitat de
les línies ferroviàries de Catalunya—; minimitzar la contaminació visual i acústica
amb la moció de soterrament de la línia de
tren de Montcada, i mai oblidar-nos de situacions abusives com poden ser la tracta
de blanques i l’explotació sexual de les dones —presentant la moció de ciutat lliure
del tràfic de persones per a prostitució—
ni del dolor causat a éssers indefensos
com els animals amb la moció de Begues
lliure del maltractament animal.
Tots aquests temes estan a la ment de
moltes de les persones que viuen a Begues i és un honor poder ser la seva veu
en els plens per reivindicar en instàncies
superiors la defensa dels seus drets, conjuntament amb els altres partits amb els
quals coincidim en els temes plantejats.
No dubteu a fer-nos arribar els temes
de política local o supralocal per presentar-los al Ple. Moltes gràcies per la vostra
confiança. ■
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A Catalunya hem començat una legislatura que serà diferent de totes les anteriors: la que, en paraules del president
Puigdemont, ens situa entre la postautonomia i la preindependència. Mentre
nosaltres hem fet govern, a la política
espanyola han hagut de convocar unes
eleccions perquè han estat incapaços de
gestionar la complexitat.
A Convergència podem oferir el millor
balanç que es pot fer a favor del procés:
l’hem iniciat i el seguim liderant, hem entomat querelles per haver posat urnes,
hem trencat amb Unió i, per descomptat,
si el mandat del 27S s’ha pogut posar en
marxa ha estat sobretot per la generositat
i el compromís d’Artur Mas.
Hem estat la gent de Convergència qui
ha lluitat com el que més per salvar l’estat
del benestar durant els pitjors anys de la
crisi. El tripartit va negar l’esclat de la
crisi, gastant el que no tenia. Nosaltres
hi hem fet front prenent decisions que
avui ens permeten tenir una perspectiva
clarament diferent.
Així doncs, convertir la dificultat en
oportunitat és una actitud que ens ha
fet grans com a país i com a partit, i, en
l’adversitat d’aquesta campanya, sortirem a defensar amb determinació i serenitat uns valors i una actitud que ara resulta més necessària que mai: la moral de
l’esforç i el treball, l’actitud de servei, el
patriotisme, la solidaritat i la generositat.
Des de CIU Begues treballem pel nostre poble, però també ho fem pel nostre país. Estem representats per la nostra
alcaldessa en diverses entitats supramunicipals: l’AMI, AMB, FMC. I ara tenim una
nova oportunitat de seguir treballanthi, més enllà d’aquestes contrades. Ara,
a les llistes d’aquestes noves eleccions a
Madrid, que ens han d’oferir un punt de
partida necessari per a uns temps convulsos i alhora plens d’oportunitats per a la
nostra estimada terra, Catalunya. ■
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