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Estalviant energia per preservar
el medi ambient
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a promoure l’estalvi energètic i l’ús d’energies verdes (5)
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TELÈFONS D’INTERÈS
Ajuntament de Begues 93 639 05 38
Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC)
Horari d’estiu: del 15 de juny al 15 de
setembre de dilluns a divendres de 9 a 14 h
www.begues.cat - begues@begues.cat
EMERGÈNCIES
Ambulàncies / Servei d’urgències
061
Ambulatori Begues - CAP Pou Torre
de 8 a 20 hores
93 639 23 56
Ambulatori de Castelldefels
93 636 66 60
Bombers de Begues
93 639 04 97
El Meu Veterinari
93 024 83 02
Farmàcia
93 639 05 86
Mossos d’Esquadra
088
Policia Local
93 639 10 90
Servei d’emergències
112
Veterinari Begues
93 639 12 91

CARTIPÀS

Alcaldia, Hisenda i Protocol
Sra. Mercè Esteve i Pi
Urbanisme i Habitatge, Obres i Projectes, Medi Ambient, Serveis i Via Pública, Noves Tecnologies
i Ocupació
Sr. Joan Molina i Molina - 1r tinent d’alcalde
Cultura i Patrimoni, Educació, Política Lingüística i Recursos Humans
Sra. Laura Granados i Wehrle - 2a tinenta d’alcaldia
Serveis Socials, Turisme i Dona
Sra. Margarida Camprubí i Vendrell - 3a tinenta d’alcaldia
Seguretat Ciutadana i Protecció Civil i Mobilitat i Transport
Sr. Sadurní Vendrell i Masip - 4t tinent d’alcalde
Comunicació, Participació Ciutadana, Salut i Consum, Gent Gran i Solidaritat i Cooperació
Sra. Maria Llauradó i Fornt
Comerç, Promoció Econòmica, Joventut i Esports
Sr. Jordi Montaña i Serres

SERVEIS
Arxiu Municipal
93 639 05 38 ext*219
Bar instal·lacions esportives
93 639 28 33
Biblioteca Pública La Ginesta 93 639 28 08
Centre Cívic el Roure
(Punt Jove/ Espai Nou/ SOL)
93 639 01 66
Correus Begues
93 639 21 15
Deixalleria de Begues
93 639 05 79
Jutjat i Registre Civil
93 639 12 70
ORGT - Recaptació Begues
93 472 92 46
Piscina Municipal
93 639 25 53
Recollida de mobles i trastets
93 639 10 17
Registre de Propietat
93 338 03 12
Renovació DNI Castelldefels
93 635 03 03
Serveis Socials
93 639 05 38 ext *401
Tanatori Gavà
93 633 34 10
CENTRE EDUCATIUS
Centre d’Educació Permanent
de Begues
93 639 01 31
Col·legi Sant Lluís de Pla i Amell 93 639 00 11
Escola Pública Sant Cristòfor
93 639 07 48
Institut de Begues
93 639 26 22
Llar d’Infants Municipal El Guinyol 93 639 11 66
Parvulari col·legi Bosc
93 639 01 85
AVARIES
Aigües de Barcelona (avaries)
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

Un any per a consolidar
un salt qualitatiu
en els serveis
Mercè Esteve i Pi

Alcaldessa de Begues

Exhaurim el primer any d’aquesta legislatura i ho fem, a més, anunciant tota
una sèrie d’actuacions que ens situen en un lloc destacat pel que fa a l’estalvi
energètic i a la preservació dels recursos naturals. I a aquesta fita podem sumarne algunes més que defineixen l’esperit que ha marcat les polítiques municipals
en els darrers 12 mesos.
Aquesta mateixa preocupació pel nostre entorn, que s’ha materialitzat recentment en una notable reducció del consum elèctric municipal o en l’ús d’energia

Ha estat un any per a
continuar en la millora
dels serveis que ja es va
iniciar a la legislatura
passada

verda, també ens ha portat en aquest any a veure com es posava en marxa la
restauració de la pedrera Montau II o com s’intensificaven les gestions per a
aconseguir que també es restauri la part de l’abocador que es troba a Begues.
Més enllà d’aquesta qüestió, si hagués de resumir aquest any diria sense dubtar-ho que ha estat un any per a continuar en la millora dels serveis que ja es
va iniciar a la legislatura passada. Així, hem vist, d’una banda, com fructificava
l’intens treball de negociacions desenvolupat en els darrers temps amb el desplegament de la fibra òptica, l’increment del servei de bus en hores punta, les
obres de reurbanització del Camí Ral o el compromís per ampliar l’Hospital
de Viladecans. Però també hem treballat per oferir més i millors serveis amb els
recursos propis i garantir la propera renovació de la zona esportiva o donar
un nou impuls a Ràdio Begues, per esmentar dos àmbits ben diferenciats.
Crec que difícilment es pot dubtar que hem fet una passa més per a millorar la
qualitat de vida de què gaudim a Begues. Però no em voldria detenir únicament
en el que hem fet: també és important assenyalar com ho hem fet, i en aquest
sentit, en els darrers mesos, l’Ajuntament de Begues ha iniciat un procés ambiciós per a impulsar els processos de transparència i facilitar l’accés de la
ciutadania a través de l’administració electrònica.
Personalment, considero que aquest ha estat un bon any per a Begues. I tinc
tota la confiança posada en els tres més que han de venir. ■
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L’Agència
Catalana de
Residus, amb
la restauració
de l’abocador

Moment de
la reunió
mantinguda per
Josep Maria Tost
i Mercè Esteve

L’ens es compromet a
invertir en la restauració
d’aquest espai que reclama
l’Ajuntament de Begues

En el marc de les negociacions que
manté el consistori per aconseguir la
restauració de la part de l’abocador
del Garraf situada a Begues, aquest
passat 6 de juny l’alcaldessa, Mercè
Esteve, es reunia amb el director general de l’Agència Catalana de Residus de la Generalitat de Catalunya,
Josep Maria Tost. A partir de la trobada, Tost es comprometia a destinar a

aquest projecte part del cànon que
rep l’agència de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona (AMB), a treballar per incloure al pressupost de l’agència per
al 2017 una partida per a la restauració i a establir un pla d’acció a llarg
termini. La recuperació de l’espai que

ocupa l’abocador és responsabilitat
de l’AMB, però compta amb la plena
implicació del consistori per a assolirla tan aviat com sigui possible.
A la reunió també es va tractar sobre la silvopastura, la utilització de
biomassa i la gestió de residus. ■

L’Ajuntament impulsa un servei destinat a la
mediació entre persones del nostre municipi
El servei està destinat a resoldre conflictes de manera dialogada
amb el suport d’una tercera persona

Aquelles persones del municipi que
mantinguin un conflicte obert amb altres veïns o veïnes tenen ara a la seva
disposició a través de l’Ajuntament de
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El servei és gratuït i pot
sol·licitar-se a través
de l’Oficina d’Atenció
a la Ciutadania de
l’Ajuntament

Begues un servei de mediació. Aquest
procés, amb el suport de la Diputació
de Barcelona, permet la participació
de la figura de la persona mediadora
que actua impulsant la comunicació
per tal que ambdues parts arribin a
una solució satisfactòria. Els conflictes
més habituals en els quals s’intervé
solen ser aquells relacionats amb sorolls, neteja o discrepàncies amb la comunitat. També hi poden recórrer entitats, comerços, associacions veïnals
que necessitin solucionar conflictes i
fins i tot actua en conflictes escolars.
El servei és gratuït i pot sol·licitar-se a
l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de
l’Ajuntament. ■

Begues posa en marxa mesures
d’estalvi elèctric i de consum
d’energia verda
Aquest treball, destinat a la preservació dels recursos naturals, es completa
amb un major control sobre l’aigua als equipaments i fonts

Al llarg de les darreres setmanes,
l’Ajuntament de Begues ha posat en
marxa diferents projectes orientats,
en el seu conjunt, a l’estalvi de recursos amb la voluntat de contribuir a
la preservació del medi ambient i a
la lluita contra el canvi climàtic. Entre
aquestes iniciatives destaquen especialment aquelles que se centren
en la reducció del consum elèctric i
a promoure’n l’estalvi. Així, el nostre
municipi ha esdevingut el primer de
tota la comarca del Baix Llobregat que
s’ha associat amb la cooperativa Som
Energia per tal de proveir-se d’energia
verda. Aquesta entitat sense ànim de
lucre ofereix la possibilitat de consumir electricitat obtinguda de fonts
naturals inesgotables com poden

El consistori preveu un
estalvi en el consum
elèctric anual, gràcies
a l’adequació de la
potència, que se situï
entre els 35.000 i els
40.000 €

tensiu aquest projecte a d’altres equipaments municipals.
Paral·lelament a aquesta experiència pionera al nostre entorn, s’ha iniciat l’aplicació de les recomanacions
realitzades per una auditoria sobre el
consum elèctric encarregada a través
de la Diputació de Barcelona. Aquest
estudi proposava, fonamentalment,
mesures per a optimitzar la potència
contractada per als 66 punts de subministrament que es distribueixen
entre els equipaments i l’enllumenat
públic. Amb les primeres dades recollides al mes de maig ja es constata
un estalvi en la factura de 1.600 €, i es
preveu poder assolir entre els 35.000 i
els 40.000 € d’estalvi anual.
En aquesta mateixa línia d’estalvi,
l’Ajuntament de Begues ha signat
amb l’escola Sant Cristòfor un conveni
per a participar en el programa Euronet 50/50. L’escola es compromet així
a reduir el seu consum d’electricitat,
i l’Ajuntament, a aportar igualment
a l’escola els diners estalviats mitjançant la reducció del consum energètic. Aquesta aportació es destinarà,
al 50%, a crear noves mesures d’estalvi
i a projectes educatius que vagin en
aquest sentit.

El control de l’aigua

ser l’energia eòlica o l’energia solar.
En una primera fase s’ha realitzat la
contractació de 103.000 kWh anuals,
destinats a donar servei a l’escola Sant
Cristòfor. Amb aquesta decisió es calcula que s’evitarà produir 34 tones de
CO2 i 65 grams de residus radioactius
a l’any. En tot cas, el consistori ja ha
manifestat la seva voluntat de fer ex-

A aquestes actuacions ve a sumar-se
l’acord assolit amb Agbar per tal de
realitzar una prova pilot al municipi
amb la instal·lació de comptadors que
permeten la telemesura de l’aigua
que es consumeix als equipaments
municipals i fonts. El consistori disposa així, gràcies a la companyia subministradora, d’una xarxa interna per a
visualitzar-ne el consum i prevenir així
consums elevats o fuites. ■

El butlletí de Begues #132 JULIOL 2016

5

El municipi se solidaritza amb les
persones refugiades
Recentment, el consistori ha editat una guia d’acollida per a persones
arribades al municipi des d’altres països
Coincidint amb la celebració del Dia
Mundial de les Persones Refugiades, el
passat 20 de juny el municipi tornava a
mostrar el seu suport a aquest col·lectiu
amb una concentració, al migdia, davant del consistori: d’aquesta manera
es reivindicava la situació d’aquestes
persones, fent especial incidència en
la crisi humanitària provocada per
les que fugen de la guerra a Síria. En
aquest sentit, Begues s’ha adherit a les
actuacions desenvolupades a través
del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i ha creat un registre de
persones voluntàries.

La guia d’acollida
Aquesta reivindicació coincideix en
el temps amb l’edició, per part de

Moment de la
concentració
davant de
l’Ajuntament
de Begues

l’Ajuntament de Begues, d’una guia
d’acollida destinada a les persones immigrades. En ella es recullen totes les
qüestions que pot necessitar conèixer

una persona nouvinguda, com aquelles que afecten l’empadronament, la
sanitat, l’aprenentatge de llengües o
l’orientació jurídica. ■

El municipi torna a
fer un gest per l’ELA
El passat 21 de juny Begues se sumava novament a la
campanya de la Fundació Catalana d’Esclerosi Lateral
Amiotròfica Miquel Valls en el dia mundial d’aquesta
malaltia. En aquesta ocasió l’Ajuntament s’il·luminava
de color verd, seguint la proposta de la fundació, i es
convidava tota la ciutadania a fotografiar-se fent el gest
de la campanya. Els Encantats de Begues es van sumar
també a la campanya aixecant un pilar de quatre. ■
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El Consell de Dones
Sàvies tanca el curs
L’ens que aplega les dones majors de 60 anys del municipi, el Consell de Dones Sàvies, ha finalitzat el seu curs i
no tornarà a trobar-se fins el mes de setembre. En la seva
propera reunió, l’ens municipal, de caire consultiu, acollirà un debat al voltant de la prostitució coincidint amb
la recent incorporació de Begues a la Xarxa de Municipis
Lliures de Tracta de Dones. Al llarg dels passats mesos,
el consell ha fet arribar a les corresponents regidories
les seves propostes en àmbits com el manteniment de
la via pública o la situació de les zones verdes. ■

Millores als serveis i a la gestió
municipal en l’inici de legislatura
En el primer any de legislatura s’han dut a terme actuacions com el
desplegament de la fibra òptica o l’inici de la restauració de la pedrera
Montau II
Fa un any que es constituïa l’Ajuntament de Begues per a la present
legislatura. En aquests 12 mesos, des
de l’equip de govern es valora molt
positivament el desenvolupament
assolit del Projecte Municipal de Legislatura 2015-2019. Així, es considera especialment rellevant la millora
assolida en una part dels serveis que
es troben a disposició de la població.
Entre aquests destaca el desplegament de la fibra òptica, que ha permès que el nostre sigui un dels pocs
municipis catalans de les nostres característiques a disposar d’aquesta
connexió al 100% del seu territori. De
la mateixa manera, ha suposat una
passa endavant el reforç de la línia
902 d’autobusos en les hores punta
o el recent compromís assolit per a
garantir l’ampliació de l’hospital de
Viladecans. En aquesta mateixa línia
de treball amb empreses i administracions és especialment remarcable
l’inici de la restauració de la pedrera
Montau II, llargament reivindicada.
Ara per ara el consistori dedica una
part important de la seva feina de
negociacions a reclamar l’inici de la
restauració de l’abocador del Garraf al nostre municipi.
A més, cal sumar-hi altres serveis
que s’han vist potenciats com Ràdio
Begues, amb nova programació; la
zona esportiva, amb la instal·lació
de noves tanques, la creació de nous
vestidors i la propera redacció d’un
projecte de renovació, o la creació
d’una oficina d’atenció a les entitats.

sumar les actuacions dutes a terme
al Colmado i a la plaça Camilo Riu.
L’Ajuntament de Begues també
ha destinat recursos a la seva pròpia gestió. En aquest sentit destaquen aquelles actuacions destinades a promoure la transparència
de l’Administració —la posada en
marxa del Portal de Transparència,
els treballs de creació d’un nou web,
l’aplicació de la nova legislació en
aquest sentit, etc.— i a facilitar-hi
l’accés mitjançant la implantació

de l’administració electrònica. En
aquest mateix àmbit de l’activitat de
l’Administració, destaca l’esforç que
es va assumir per atendre satisfactòriament les persones afectades
per l’explosió registrada al carrer
Major. ■

L’aplicació de la llei de
transparència ha marcat
el treball dut a terme
des del consistori

Obra pública: el Camí Ral
L’obra pública també ha estat un dels
eixos fonamentals d’aquest inici de
mandat. És especialment subratllable
l’inici dels treballs de reurbanització del Camí Ral, als quals s’han de

El butlletí de Begues #132 JULIOL 2016

7

Garantint la protecció de les barraques
i dels marges de pedra seca
El consistori ha iniciat el procés per al manteniment i potenciació
d’aquests elements del patrimoni local
L’Ajuntament de Begues ha iniciat recentment els treballs per a preservar
uns elements tan arrelats al nostre
patrimoni com són les barraques i els
marges de pedra seca. Pel que fa als
marges la voluntat municipal és la de
rehabilitar-los a les cruïlles del Camí
Ral, ja que s’hi senyalitzaran rutes per
a realitzar caminades. De la mateixa
manera, ja s’han establert els acords
que permetin treballar en el manteniment de les barraques de vinya amb
què compta el nostre municipi i en el
dels seus accessos.
Més enllà de preservar aquests espais i de potenciar-ne l’atractiu, també es treballarà per incrementar les
visites que reben: en aquest sentit
està prevista la publicació d’una guia
d’itineraris amb diferents claus per a
conèixer millor el nostre territori i la
seva història. Més enllà d’aquestes

Les actuacions
de preservació es
completaran amb
l’edició d’una guia
d’itineraris per a
conèixer millor aquests
espais del municipi

actuacions, emmarcades en la pertinença de Begues al moviment CittàSlow, també es treballa en un programa commemoratiu de l’adhesió a
aquesta xarxa de municipis. ■

Begues, el segon municipi de
la comarca amb menys atur
En el primer semestre del 2016 són 50 persones menys
les que es registren al SOC
Al llarg del primer semestre d’aquest
2016 el nombre de persones de Begues registrades al Servei d’Ocupació
de Catalunya s’ha vist reduït en 50.
Aquest fet situa el nostre municipi en

El SLO gestiona a Begues
ofertes d’empreses, plans
d’ocupació i convenis
amb universitats
8
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el segon lloc del Baix Llobregat pel
que fa a l’atur registrat, amb una taxa
que durant el mes de maig assolia el
9%. La franja d’edat en la qual més
ha disminuït l’atur és en la de 25 a 44
anys.
En aquest semestre el Servei Local
d’Ocupació (SLO) ha gestionat 17 ofertes d’empreses i particulars, 13 plans
d’ocupació de diferents administracions i convenis amb universitats. ■

El butlletí

Un aprenentatge innovador
Infants del col·legi Sant Lluís.
Els nens i nenes del cicle inicial del
col·legi Sant Lluís us volem explicar
que el proper curs aprendrem les matemàtiques d’una manera molt diferent, útil i pràctica.
Ens fa molta il·lusió començar
aquest nou projecte que es diu ENTUSIASMAT. Es tracta d’una proposta
didàctica activa i cíclica basada en la
teoria de les intel·ligències múltiples
que ens permetrà aprendre, ser competents, saber utilitzar els recursos per
a resoldre problemes dins i fora de
l’aula i treballar les habilitats del pensament. S’aprèn a partir de la manipulació, l’observació i l’experimentació.

Cadascun de nosaltres serà el protagonista del seu procés educatiu, i el que
més ens emociona és que el JOC és la
base d’aquest aprenentatge.
Farem una sessió cada dia, la qual
s’organitzarà en tres moments diferents: «PER COMENÇAR, 5 MINUTS»
(problema del dia, problemes orals
i càlcul mental), «ENSENYEM-APRENEM» (jocs, contes de pensar, «Matijocs» i fitxa) i «PER ACABAR, 5 MINUTS»
(reflexió i repàs del que he après).
Ja quasi ho tenim tot a punt: els bits,
la màquina de pensar, el cuc dels nombres, l’estoig del material i la decoració.
Quines ganes tenim de començar el
nou curs!! ■

El proper curs aprendrem
les matemàtiques d’una
manera molt diferent,
útil i pràctica

La futbolista beguetana
Maria Llompart, campiona
d’Espanya sub16
La jove jugadora Maria Llompart s’ha proclamat, amb la
selecció catalana, campiona d’Espanya sub16 i ha completat així una magnífica temporada en la qual també
s’ha proclamat campiona de lliga i de la copa catalana
amb el seu club, el FC Barcelona. Llompart es va iniciar
en el futbol al CF Begues, al qual continua estretament
lligada com a entrenadora i monitora del club local. ■

Els infants aprenen
sobre consum
Amb el nom de «OH!! La joguina no juga», els infants
del col·legi Sant Lluís participaven en un taller sobre
consum promogut per la Diputació de Barcelona.
L’activitat els permetia des de conèixer de manera lúdica qüestions sobre l’etiquetatge a saber de quina manera poden reclamar els seus drets. ■
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Nova edició dels tallers
d’educació vial
L’any vinent es compliran 25 anys des que la policia
local imparteix aquests coneixements als infants

L’estiu arriba
a Ràdio
Begues
La ràdio del municipi
inclou aquest estiu a la
seva graella tres nous
programes dedicats a
l’educació, la tecnologia
i la cultura
Amb l’arribada de l’estiu, Ràdio
Begues (radiobegues.cat) inicia
nova etapa incorporant tres nous
programes a la seva graella. El primer d’ells és Ona educativa, conduït per Carles Baeza, qui tots els
dimarts proposa un tema d’anàlisi
a l’entorn del món educatiu. Per tal
d’enriquir la reflexió, el programa
incorpora les veus de convidats
provinents del teixit associatiu
beguetà i de les escoles i l’institut
de Begues. El punt i final el posen
sempre dos infants de les escoles
de la població conversant sobre el
tema tractat.
Els dimecres la ràdio s’obre a la
tecnologia amb Tecnologia per al
dia a dia, presentat per Òscar Pérez i Cesc Olmos. L’espai informa
sobre aplicacions, jocs o plataformes relacionades també amb un
mateix tema cada setmana.
Finalment, els dijous arriba Begues viu, de Nil Muñoz, un programa en el qual la vida cultural
i social del nostre municipi és la
protagonista. L’espai compta amb
una agenda setmanal que ens recorda les principals cites lúdiques
per als propers 7 dies, així com una
secció d’història. Les emissions es
poden escoltar a partir de les 20
h al web de Ràdio Begues o en la
seva versió podcast. ■

Els infants de tercer, quart i cinquè de
primària de les escoles beguetanes
participaven aquest passat mes de
juny en els cursos d’educació vial impartits per la Policia Local amb el Servei Català de Trànsit. Els coneixements
s’impartien al parc infantil del Club
de Begues mitjançant un circuit de
bicicletes. Aquesta proposta educativa arribarà l’any vinent als seus vinti-cinc anys d’existència. Enguany es

donava la circumstància que un dels
professors presents havia estat també
alumne dels cursos d’educació vial en
la seva infantesa. ■

Els alumnes aprenien a
circular correctament en
el circuit de bicicletes
que estava instal·lat
al Club de Begues

Taula rodona sobre els
paisatges de pedra seca
Begues participa en la celebració del congrés
«El Baix Llobregat a debat», destinat a identificar
els reptes de la comarca
Aquest passat 3 de juny Begues
s’afegia a les activitats programades al
voltant del congrés «El Baix Llobregat
a debat» amb una taula rodona sota el
títol «Els paisatges de pedra seca com
a patrimoni cultural». L’acte se celebrava, precisament, davant de la barraca del Tabaco per tal de disposar de

l’entorn ideal per a tractar la qüestió.
L’activitat estava promoguda pel Centre d’Estudis Beguetans i Land Art Associació Catalunya. El treball al voltant
de la pedra seca al municipi compta
amb la coordinació de Víctor Mata
amb el suport de Josep Lluís Vendrell
i Vicenç Martí.
«El Baix Llobregat a debat» és una
proposta en la qual participa el nostre municipi, que aspira, entre altres
qüestions, a identificar els reptes de
futur que afronta la nostra comarca. ■

La gent gran celebra la seva
festa d’estiu
Més d’un centenar de persones prenia part en l’esdeveniment organitzat al
teatre El Goula per celebrar l’arribada de l’estiu
El passat 15 de juny la gent gran de
Begues gaudia de la festa d’estiu que
se celebrava al teatre El Goula i que
serveix com a punt i final a les activitats i tallers que aquest col·lectiu del
municipi realitza al llarg del curs. La
Comissió de la Gent Gran va tenir un
paper destacat en l’organització de
la festa preparant els tallers que s’hi
van realitzar, el berenar i la resta de les
propostes programades.
D’aquesta manera, la jornada va
comptar amb actuacions de +kritme,
la lectura de poemes d’en Ramon
Domènech, el cant del Josep Olivella, la música del New Begues Gospel
Choir i, per acabar, les Dansarines del
Goula. El punt i final va ser el sorteig
d’un lot de coca i cava i una ballada
de sardanes.
D’altra banda, les activitats per a la
gent gran tenen continuïtat durant

Al llarg de la celebració
es van programar tallers,
jocs, un bingo i diferents
actuacions

el mes de juliol amb el taller «Ment i
cos en moviment». Durant la primera
quinzena de setembre ja estarà disponible la programació creada per al
proper curs per a aquest col·lectiu del
municipi. ■

El Cor de Caramelles
de Begues, al Palau de
la Música
Juntament amb set cors més, el Cor de Caramelles de
la nostra vila era escollit per a participar el passat 24 de
juny en el tradicional concert de Sant Joan que organitza la Federació dels Cors de Clavé de Catalunya al Palau
de la Música. ■

Els Encantats actuen
a Valls
La colla castellera Els Encantats de Begues era convidada el passat 12 de juny per la Colla Joves Xiquets de
Valls a realitzar una actuació. Els beguetans van oferir
un 3d6, 3d6a, 2d6 i pd5. ■
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Notícies breus

Ple municipal ordinari

Ja es prepara la
mostra d’entitats

ORDRE DEL DIA

A FAVOR

Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària
de data 30.03.16 i ordinària de data 06.04.16

CiU, G de B-CP,
TxB

[ Aquest mes de juny s’iniciaven els treballs previs a
l’organització de la propera edició de la mostra d’entitats, la
celebració de la qual està prevista per al 25 de setembre. ]

Aprovació definitiva modificació de
l’ordenança municipal reguladora de la
instal·lació de vetlladors i de les actuacions
d’acompanyament

CiU, G de B-CP,
TxB, PP

ERC-AM,
EB-ICV

Aprovació provisional modificació de
l’ordenança fiscal de la llar d’infants

CiU, G de B-CP,
TxB

EB-ICV, PP

ERC-AM

Aprovació definitiva modificació de crèdit
3/16

CiU, G de B-CP,
TxB

EB-ICV, PP

ERC-AM

Elecció de jutge/ssa de pau titular de Begues

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

EB-ICV

Moció presentada pels grups municipals de
CiU, G de B-CP,
CIU, GDEB i TXB per a sumar-se a la xarxa de
TxB, ERC-AM,
ciutats lliures del tràfic de dones, nenes i nens PP
destinats a la prostitució

EB-ICV

Moció presentada pels grups municipals de
CIU, GDEB, TXB i EB-ICV per la declaració de
municipi lliure de maltractament animal

CiU, G de B-CP,
TxB, EB-ICV

ERC-AM, PP

Moció presentada pels grups municipals de
CIU, GDEB, TXB, ERC, ICV i PP per a donar
suport a la «Declaració de Montcada»,
aprovada per la FMC, sobre el soterrament
de la línia de tren al seu pas per Montcada
i Reixac

CiU, G de B-CP,
TxB, ERC-AM,
EB-ICV, PP

Moció presentada pels grups municipals
de CIU, GDEB, TXB, ERC-AM i EB-ICV per a
demanar a l’Estat espanyol el traspàs íntegre
a la Generalitat de Catalunya de les línies
ferroviàries interiors de Catalunya

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

Moció presentada pels grups municipals de
CIU, GDEB, TXB, EB-ICV i PP sobre els acords
de la conferència sobre el canvi climàtic de
París 2015

CiU, G de B-CP,
TxB, ERC-AM,
EB-ICV, PP

Moció presentada pels grups municipals de
CIU, GDEB, TXB, ERC-AM i EB-ICV de rebuig
a l’anul·lació del Tribunal Constitucional
sobre el decret català en matèria de pobresa
energètica

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

Una marxa solidària
amb Nicaragua

Moció presentada pels grups municipals de
CIU, GDEB, TXB, ERC, ICV i PP de suport a les
resolucions del Consell Consultiu de la Gent
Gran del Baix Llobregat

CiU, G de B-CP,
TxB, ERC-AM,
EB-ICV, PP

[ L’ONGD Solidaritat Sense Mons celebrava a la nostra vila
una marxa solidària per a recollir fons per a la creació d’un
parc infantil al barri del Divino Niño, al Sauce (Nicaragua).
L’Ajuntament de Begues hi col·laborava, a més de donant
suport a l’activitat, amb una aportació econòmica de
5.000 €. ]

Moció presentada pels grups municipals de
CIU, GDEB, ERC-AM i EB-ICV per l’adopció a
l’Ajuntament del salari mínim de mil euros

CiU, G de B-CP,
ERC-AM,
EB-ICV

Moció presentada pels grups municipals
de CIU, GDEB, TXB, ERC-AM i EB-ICV per la
defensa de la sobirania del Parlament de
Catalunya i contra els atacs a les lleis catalanes

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

PP

Moció presentada pel grup municipal del PP
per a lamentar la visita d’Arnaldo Otegui al
Parlament de Catalunya

PP

CiU, G de B-CP,
ERC-AM,
EB-ICV

Moció presentada pels grups municipals
d’EB-ICV, ERC-AM i GDEB sobre el tancament
definitiu del CIE de Barcelona

G de B-CP,
TxB, ERC-AM,
EB-ICV

Moció presentada pel grup municipal
d’EB-ICV per a instar el Govern de la
Generalitat de Catalunya a recuperar la gestió
de l’empresa d’abastament d’aigua en alta
«Aigües Ter-Llobregat»

EB-ICV

G de B-CP, PP

Moció presentada pels grups municipals
d’EB-ICV i GDEB sobre la proposició de llei del
sistema educatiu de Catalunya

EB-ICV,
G de B-CP, TxB

CiU, ERC-AM,
PP

Leonor Fernández, una
àvia centenària
[ El passat 22
de juny la veïna
Leonor Fernández
rebia de mans de
l’alcaldessa, Mercè
Esteve, la medalla
de la Generalitat
en reconeixement
als seus 100 anys
de vida. L’acte, celebrat a la residència on es troba la Leonor,
es va completar amb una festa d’homenatge. ]

L’Ajuntament de Begues
estrena imatge corporativa
[ Ja s’ha completat el procés d’aplicació de la nova imatge
corporativa de l’Ajuntament de Begues. Aquesta ha estat
creada amb la voluntat d’actualitzar els elements que
la componen —des del logotip a la papereria que s’hi
utilitza— i de potenciar la marca de municipi. ]

12

El butlletí de Begues #132 JULIOL 2016

6 de juny de 2016
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ABSTENCIÓ
ERC-AM,
EB-ICV, PP

PP

PP

PP, TxB

TxB

CiU, PP

CiU, ERC-AM,
TxB

ag
Begues

JULIOL 2016

16

JULIOL

DISSABTE

Tir al plat (tirada
social)
A partir de les 10 h al camp
de tir La Bena
Societat de Caçadors
Fira d’atraccions
Del 16 al 26 a la zona
esportiva
Concert d’estiu: La
màquina del temps
Coral Montau
A les 21 h al Teatre
El Goula
●●●●●●●●●●●●●

17

JULIOL

DIUMENGE

XVII Caminada
Popular
Centre Cívic El Roure
Inscripcions a partir
de les 17 h
Recollida d’aliments per a
Càritas Parroquial
●●●●●●●●●●●●●

21

JULIOL

DIJOUS

V Edició de Penyes
de la Festa Major
Del 21 al 24 de juliol a la
zona de penyes
Sopar jove i concert
A les 21 h a la zona de
penyes
●●●●●●●●●●●●●

22

JULIOL

DIVENDRES

Inflables infantils
A les 11 h al c/ Dr. Molins
Animació infantil
amb Lluís Pinyot
A les 18 h al passeig de
l’Església
Grup de versions
Please (Tribut a U2)
A les 23 h a la plaça de
l’Ateneu
●●●●●●●●●●●●●

23

JULIOL

DISSABTE

Passejades amb
cavalls i ponis
A les 11 h a les
instal·lacions esportives
Splash Slide,
tobogan aquàtic
A les 11 h al c/ Jaume
Petit / c/ Girona
I Concurs de Grafits
de Begues
A les 11 h a la zona
esportiva
Jocs de bitlles
catalanes
A les 12 h a la plaça Camilo
Riu
Sardanes amb la
Cobla Ciutat de
Cornellà
A les 18.30 h al passeig de
l’Església
Trivial de Begues
A les 18.30 h a
l’Escorxador
Correfoc
A les 22 h pels carrers
del poble
Ball
A les 23.30 h a la plaça de
l’Ateneu

Discomòbil Lina
Font
A partir de la 1 h de la
matinada a la zona
esportiva
●●●●●●●●●●●●●

24

JULIOL

DIUMENGE

Esmorzar amb el
gegant Martí
A les 9 h a l’Escorxador
A continuació
cercavila popular
Amenitzada pels Pepsi Colen
Pels carrers del poble
Trobada castellera
A continuació de la
cercavila a la plaça
castellera
Festival Holi
A les 18 h a la plaça de
l’Ateneu
Partit de futbol de
Festa Major
A les 19 h al camp de
futbol

Cretinus Comicus
Amb el monologuista David
Barragán
A les 22 h al Teatre El Goula
●●●●●●●●●●●●●

25

JULIOL

DILLUNS

Oficina Mòbil del
Consumidor
De 10.30 a 13 h al passeig
de l’Església
Ofici solemne de
Festa Major en
honor de sant
Cristòfor
A les 12 h
En finalitzar, benedicció de
cotxes al c/ Ferran Muñoz,
davant l’església

Arrossada popular
A partir de les 14 h
al c/ Jaume Petit
Festa d’Aigües
A les 18 h a la plaça de
l’Ateneu
Havaneres Els
Pirates, rom i focs
d’artifici
A les 22 h a l’esplanada
de la piscina
●●●●●●●●●●●●●

30

JULIOL

DISSABTE

Mercat medieval
De 10 a 21 h a la plaça
del Raval
Sopar medieval
A les 21.30 h a la Fundació
Bosch
●●●●●●●●●●●●●

1

AGOST 2016

AGOST
DILLUNS

Begues Jazz Camp
2016
De l’1 al 6 d’agost
Els concerts d’estudiants es
faran a les 10.30 h i les jam
sessions, a les 0 h a Can
Rigol
●●●●●●●●●●●●●

6

AGOST
DISSABTE

Concert dels
mestres del Begues
Jazz Camp 2016
A partir de les 22 h al Teatre
El Goula
●●●●●●●●●●●●●

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

Hace un año de un milagro:
«Felicísima Festa Major»

La llar d’infants, un 6% més
cara el curs vinent

Ara és l’hora de més espais
esportius! Aprofitem-ho!

Estamos en julio y el día 11 de este mes
celebraremos la festividad de uno de los
patronos de Begues, Sant Cristòfor. Todos
los que lean el artículo dirán que la fiesta
en nuestro pueblo es el día 25 de julio,
festividad de Sant Jaume, y esto tiene una
explicación. Parece ser que el día 11 de julio la mayoría de los pueblos de España estaban dedicados a la tarea de recolección.
Esta circunstancia también se daba en Begues. De todos es conocido que el campo
no espera y aunque los municipios no se
resignaban a cambiar sus patronos optaron por cambiar el día de la celebración.
Esta es la explicación del porqué de la no
correspondencia con las fechas.
Como cada año, el día 25 de julio nuestro pueblo honrará a su patrón. En esta
ocasión, sin embargo, hay una mayor causa para celebrarlo. Todos recordamos que
el año pasado, en la noche del 25 al 26 de
julio, se produjo una explosión en el carrer
Major. Fueron momentos angustiosos,
dramáticos, desesperantes. Fue en esos
momentos cuando las personas de este
pueblo se echaron a la calle para ofrecer
toda la ayuda y la solidaridad de la que un
pueblo es capaz, y fue mucha.
Pese a la gran explosión y los daños materiales todavía hoy evidentes, lo cierto es
que estamos todos. Desde ese momento,
cada día me convenzo más de que lo único que puede explicar tantísima suerte es
la protección con la que nuestros santos
nos obsequiaron ese día: sant Cristòfor y
sant Jaume velaron por todos nosotros.
Esto sólo debe ser cosa de lo «divino»,
porque el trabajo «humano» todavía no se
ha hecho. Un año después, no conocemos
las causas de la explosión. Pronto volverá
a salir la cucafera para honrar a «nuestros
patronos». A falta de la diligencia de los
investigadores, confío en los santos que
ya entonces cuidaron de todos nosotros.
¡¡¡¡Celebrémoslo juntos!!!! ■

L’Ajuntament, en la sessió plenària de l’1
de juny passat, va aprovar provisionalment la taxa per a la prestació del servei
de llar d’infants. L’equip de govern proposa incrementar-la en un 6% respecte
del curs que ara acaba. Es tracta d’un increment desmesurat, a parer nostre, i el més
gran dels que ha aprovat l’Ajuntament, pel
que fa a taxes.
Considerem que el servei municipal de
llar d’infants, tot i no ser obligatori —com
el de la policia local, el de la gent gran o
el Punt d’Informació Juvenil, que ningú
els qüestiona—, ha esdevingut imprescindible. Per aquest motiu proposem que
l’Ajuntament faci enguany un esforç perquè el seu cost repercuteixi en les famílies
usuàries en un percentatge inferior, considerant que la resta de taxes s’han apujat
entre l’1,5 i el 4,5%.
I, de cara al curs vinent, la nostra proposta, de la qual ja hem parlat en altres
ocasions, és que s’apliqui la tarificació
social a aquesta taxa. Què vol dir això?
Doncs pagar en funció de la renda familiar. Per fer-ho, cal que l’Ajuntament dugui
a terme un estudi sobre l’economia de les
famílies que utilitzen el servei per poder
elaborar una taula amb diferents tarifes
segons la renda.
Som conscients que l’Administració no
pot assumir il·limitadament l’increment
que comporten els serveis, però en aquesta societat, econòmicament tan desigual,
no se’n pot fer repercutir el cost entre tots
els usuaris per igual.
Els serveis públics poden actuar com a
factors d’equitat o, per contra, de desigualtat entre la població. Cal afavorir l’accés
als serveis i equipaments municipals en
igualtat d’oportunitats, adaptant els
preus a la capacitat econòmica. Ara més
que mai, cal fer aflorar valors com la cooperació i la solidaritat per poder mantenir els serveis públics sense malmetre,
encara més, les arques de l’Administració.
Bona Festa Major! ■

Les Meses de Concertació (ME) són espais
de relació entre els representants de la
Diputació de Barcelona (DIBA) i els ajuntaments, en els quals se’n contrasten les
necessitats i s’acorden les actuacions que
es desenvoluparan en el període de mandat així com els recursos que hi aportarà
cada part. Com a conseqüència d’aquestes
concertacions, l’alcaldia va anunciar la
construcció d’uns nous vestidors al camp
de futbol i un altre bar a la zona esportiva,
valorats en més de 500.000 €.
Un cop consultat l’estudi previ a
l’avantprojecte, creiem necessari que
aquesta inversió prioritzi uns altres objectius de millora de la zona esportiva.
Segons el Mapa d’Instal·lacions Esportives
(MIE) de Begues, el nombre d’espais esportius —camp de futbol i pistes del poliesportiu— està correctament dimensionat amb el nombre existent de vestidors.
És a dir, les necessitats bàsiques de les
instal·lacions estan cobertes. Tanmateix,
entenem que calen nous espais de gestió
i de magatzem. Però, des d’Esquerra Republicana, creiem prioritari fer més terrenys de joc, que són els espais essencials
on els clubs esportius practiquen els seus
esports. I per això proposem una modificació d’aquest estudi previ per a rendibilitzar al màxim els més de 500.000 € que la
DIBA dedicarà a Begues via Meses (ME); i,
concretament, crear unes pistes multiesportives cobertes on ara està el camp
de sauló, darrere les pistes de tennis.
D’aquesta manera crearíem un nou espai
per a la pràctica esportiva i aprofitaríem els
nous vestidors de la Piscina d’Estiu durant
els mesos de setembre a juliol, augmentaríem els espais de joc per a la pràctica del
futbol sala, bàsquet, handbol, patinatge,
hoquei i vòlei i, a més a més, podríem celebrar-hi tot tipus d’esdeveniments, com ara
la Festa Major d’Estiu! Per cert... Gaudiu-la
amb intensitat! ;-) ■

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

Primer any de legislatura,
5 anys al Govern

Quin dolor!, quina tristor!,
l’endemà de la Festa Major

Fem i farem

Enguany celebrem un any de la legislatura 2015-2019, unes eleccions que el grup
de CiU va guanyar i en les quals se’ns va
escollir altre cop per formar govern, també amb Gent de Begues. Aquesta fórmula
d’equip i manera de gestió funciona; tot
es pot millorar, lògicament, però el balanç
general és molt positiu. Hem fet grans projectes junts que tothom coneix, que vénen
de la passada i complicada legislatura,
però, tot i amb això, ens en vàrem sortir i
encara ens queda molt camí per fer.
I per què? Quina és la poció? Doncs
és senzill, però per a molts, complicat;
s’anomena LLEIALTAT: lleialtat amb qui has
pactat, al teu poble, amb allò que estimes,
a les institucions que representes. I bé, què
ha passat? Doncs que les coses no rutllen
si no tens la poció, i ja heu vist repetició
d’eleccions espanyoles, pactes trencats a
la Generalitat, partits que no s’entenen de
cap forma possible... en fi, n’hi ha per a tots
els gustos.
A Begues no, perquè la nostra feina
és aquesta, la de mantenir la cohesió i el
bon ritme de l’equip de govern, la de ser
lleials als nostres companys i companyes
i millorar constantment tots els àmbits
de l’Ajuntament, la de fer pinya, fer equip.
Alguns ens acusen de ser «marca blanca»
d’algú; altres, de ser submisos a l’Alcaldia
i al grup de CDC; fals. Som responsables
i lleials amb el model que vàrem escollir
i sobretot amb nosaltres mateixos; portem 5 anys al govern, perquè pensem
que aquesta és la línia que ha de seguir
el nostre municipi a diferència del que
fan altres formacions que volen convertir
l’Ajuntament en una mena de miniParlament amb mocions que res tenen a veure
amb Begues.
A Tot per Begues, estem molt satisfets
de la feina feta, i us tornem a donar les
gràcies pel vostre suport i estima. ■

A l’estiu, amb l’entrada de la calor, molts
pobles celebren la seva Festa Major, i Begues n’és un. Però per a nosaltres la Festa
Major d’Estiu és la millor, perquè és la nostra. Enguany comencem amb la mostra
de tallers de la Xarxa d’Intercanvi, el dia
2 de juliol al carrer Major, i finalitzem el 6
d’agost amb el concert dels mestres del
Begues Jazz Camp al teatre Goula.
Tot un mes d’activitats adreçades a gent
gran, petita i jove (recordem que és la
cinquena edició de les Penyes). Els actes
reflecteixen la manera de ser d’un poble:
hi ha activitats lúdiques, esportives, solidàries, tradicionals, innovadores, amb importants incorporacions, com el Liceu a la
Fresca amb l’òpera de Puccini La Bohème,
el concurs de grafits a la zona esportiva i el
Splash Slide, un tobogan de 75 metres de
llargada que esperem que sigui un gran
divertiment per a la xicalla i també per a
algunes persones no tan petites.
En definitiva, l’escrit de Gent de Begues
d’enguany és per convidar-vos a gaudir
de la Festa Major d’Estiu amb les vostres
famílies, que per uns dies puguem deixar
de banda les múltiples preocupacions
diàries, les pròpies i les que passen a la
resta de la gent.
Uns dies per a agafar forces per a seguir
lluitant per aconseguir un món millor que
tingui com a premissa el respecte cap a
l’altre i no l’odi i la por a la diferència, que
malauradament ha portat tanta desgràcia
i tant dolor.
Per tant, gaudim, compartim, solidaritzem-nos i preparem-nos per a unes vacances merescudes. Tot ajudarà a omplir-nos
d’energia!
De tot cor, i de part de totes les persones
que constituïm i formem part de Gent de
Begues, BONA FESTA MAJOR D’ESTIU! ■

Ajuntament de Begues

@cdcbegues

Acabem de complir el primer any de legislatura i el valorem molt positivament;
estem satisfets de la feina feta i il·lusionats
per continuar fent-la. Tenim un ferm compromís amb els beguetans; ens van confiar la gestió municipal i no els volem fallar.
Hem intentat sempre afrontar els problemes i els reptes de la mateixa manera que
ho fem a nivell personal, amb coherència però amb fermesa. Els problemes no
s’aparquen ni s’esquiven: els problemes es
resolen. Precisament perquè ens ha tocat
resoldre problemes (alguns molt greus)
heretats d’anteriors legislatures —el Centre Cívic aturat, la reixa del passadís, la cantera sense restaurar i, molt recentment,
havent de fer front a una sentència que
ens obliga a pagar 256.000 € a l’empresa
que gestiona la piscina municipal—, tenim molt clar que nosaltres no deixarem
assumptes «penjats» per als futurs responsables de la gestió municipal.
Volem que el tarannà negociador i la
predisposició a l’acord ens evitin enfrontaments i contenciosos administratius o
judicials que sempre acaba pagant la ciutadania. No tenim cap problema a assumir les crítiques que vénen de qui llavors
tenia responsabilitats i ara pugui estar a
l’oposició: això forma part del joc democràtic i en som conscients, però estem
convençuts que la ciutadania no caurà
en aquest parany. Una bona gestió t’evita
anar als tribunals i patir una mala sentència; nosaltres no anirem mai per aquest
camí.
Volem aprofitar per a desitjar a tothom
una molt bona Festa Major; esperem que
gaudiu de totes les activitats i ho feu en
companyia dels vostres. ■
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Begues celebra la revetlla

Foc i
pólvora en
la nit de
Sant Joan

Un any més, l’arribada de la Flama del Canigó, portada pel Club
Ciclista Begues, donava el tret de
sortida a la celebració de la nit
de Sant Joan a la nostra vila. A
partir d’aquí, l’encesa de les fogueres va il·luminar una nit que
va estar amenitzada pel ball de
revetlla i per la discomòbil a les
instal·lacions esportives. El programa va comptar amb el suport,
a més del Club Ciclista, d’Òmnium
Cultural, del Club de Futbol, del
Club de Rugbi, dels Timbalers de
Begues, de l’Escola Sant Cristòfor,
de Font de Poemes i de nombroses persones voluntàries. ■

