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Un mes Slow
Begues celebra aquest mes el Setembre Slow, amb un conjunt
d’activitats per a aprofundir en la nostra qualitat de vida
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[ Avancen les obres
al Camí Ral ]

[ Totes les entitats al
nostre abast ]

[ La Festa Major
en imatges ]

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 26 75
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 setembre ple
de propostes
Mercè Esteve i Pi

Alcaldessa de Begues

El setembre ens
demostra que tenim la
capacitat de disposar
d’un gran nombre
d’activitats i propostes
de qualitat

Un dels principals valors que atribueixo habitualment al nostre municipi és la
seva capacitat per a disposar d’un gran nombre d’activitats i propostes de qualitat. Aquest mes de setembre ens porta diversos exemples que això és així.
L’empenta municipal, sumada i esperonada per la participació de la ciutadania, farà possible que en poques setmanes se celebrin activitats de la importància del Fòrum Educatiu, la Mostra d’Entitats o el Setembre Slow.
Tot i que són ben diferents, tots tres esdeveniments tenen en comú la implicació de la població per tal de fer possible el seu desenvolupament. Ja sigui mitjançant el Projecte Educatiu de Begues, a través de la presència del teixit associatiu o a partir de l’adhesió a la Xarxa CittàSlow, aquestes activitats són fruit
també de la capacitat de les persones que viuen al nostre municipi per a
implicar-se en la societat que els envolta. Gràcies, doncs, com sempre, per la
seva magnífica tasca.
M’agradaria ressaltar que, més enllà d’existir una voluntat d’organitzar esdeveniments, també és fonamental la voluntat d’assistir-hi. Els beguetans i beguetanes som també un públic actiu. En aquesta línia voldria destacar la posada en
marxa de la programació del Teatre El Goula per a aquest últim trimestre de l’any;
novament, ens ofereix una sèrie de propostes que tenen l’afany d’arribar, des de
la qualitat, al màxim nombre possible de persones.
No voldria acabar aquest repàs al setembre intens que tenim per davant sense
fer esment a la celebració de la nostra diada nacional. Un cop més, i de la mateixa
manera que en els darrers anys, l’Onze de Setembre tindrà un sentit encara més
marcadament reivindicatiu. Els municipis que ens hem manifestat obertament a
favor del procés sobiranista, i la gent que ens hi sentim identificada, haurem de
tornar a fer sentir clarament la nostra veu per tal que s’escolti el missatge
que tants catalans i catalanes proclamem: Catalunya vol ser lliure per a decidir el seu futur.
Així començarem a Begues el nou curs. No és poc el que ens espera! ■
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El municipi demana millores
al conseller Rull
L’alcaldessa es reunia amb el conseller de Territori i Sostenibilitat
per comentar alguns dels principals projectes municipals

El passat 30 de juny l’alcaldessa de
Begues, Mercè Esteve, es reunia amb
el conseller de Territori i Sostenibilitat,
Josep Rull, per traslladar-li la petició
de suport en alguns dels principals

Begues demanava
el suport de la
conselleria de Territori
i Sostenibilitat per a
restaurar l’abocador del
Garraf

projectes que afronta actualment
el nostre municipi. Entre aquests,
l’alcaldessa proposava a Rull la participació del govern català en la posada
en marxa dels treballs de restauració
de la part de l’abocador del Garraf
que es troba al nostre terme municipal. Davant la magnitud de la inversió
prevista per a aquesta actuació —al
voltant dels 27 milions d’euros—, la
voluntat del consistori és implicar el
màxim d’administracions i entitats
possible per assumir-ho.
A més d’aquest projecte, prioritari per a l’equip de govern municipal,
també es van tractar altres qüestions
relacionades amb la conselleria, de
les quals destacava la voluntat municipal de trobar una solució definitiva,
al llarg d’aquesta legislatura, al pas de
les línies elèctriques aèries que actualment travessen el casc urbà. ■

La Biblioteca La
Ginesta fa dos anys
Aquest passat 29 de juny la Biblioteca La Ginesta celebrava el seu segon aniversari. Per a l’ocasió es programava, amb una important assistència, l’activitat «Els
sons de l’univers», a càrrec d’Alquimia Musical. ■

El Consell d’Infants,
solidari amb Nicaragua
Al llarg del passat curs el Consell d’Infants Municipal
mostrava la seva solidaritat mitjançant un projecte de
cooperació amb el Consell d’Infants del Sauce (Nicaragua) a través de l’ONG Solidaritat sense Mons. El consell
dinamitzava, així, una cursa per a recollir diners per a realitzar un parc en aquest municipi nicaragüenc. ■
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Durant l’agost
s’obren al
trànsit nous
trams del
Camí Ral
Continua també el treball per
a disposar del finançament
per a reurbanitzar les fases
restants
Aquest mes d’agost s’obrien al trànsit
dos nous trams del Camí Ral, corresponents a l’espai comprès entre el
carrer Rosa Ximenis i l’avinguda de la
Costeta i al q va de l’avinguda Sitges
fins a la Rambla. Aquest fet permet
circular ara pel Camí Ral des del carrer Rosa Ximenis fins a la Rambla. La
previsió és que l’últim tram, comprès
entre els carrers Indústria i Cal Frare, al
sector de la Barceloneta, es trobi en-

llestit durant la segona quinzena del
mes d’octubre.
Paral·lelament a les obres que
es duen a terme, també continua
avançant la feina per a disposar del
finançament que permeti realitzar
les fases restants de la reurbanització
d’aquesta via. En aquest sentit destaca la reunió que mantenia l’alcaldessa,
Mercè Esteve, a final de juny amb el
diputat delegat d’Infraestructures

Viàries i Mobilitat de la Diputació de
Barcelona, Jordi Fàbrega, per tal de
tractar sobre la possibilitat de realitzar un estudi valorat per a la cessió i
realització de les fases restants de la
reurbanització del Camí Ral. ■

S’inaugura el camp de rugbi
amb un triangular
L’actuació ha consistit en la instal·lació dels elements necessaris
al Camp Municipal
El municipi ja es troba preparat per a
acollir partits de rugbi. Aquest 10 de
setembre a les 17 h està prevista la inauguració de les millores realitzades
al Camp Municipal per a permetre la
pràctica d’aquest esport. L’actuació
es duia a terme a partir de la creació
del club Rugby Begues aquest mateix
2016. D’aquesta manera l’equip local
podrà participar a la lliga catalana amb
camp propi.
La inauguració s’iniciarà amb els parlaments institucionals i comptarà amb
una actuació castellera, acompanyada de timbalers i trabucaires. En tot
cas, el plat fort serà la celebració d’un
torneig triangular en el qual prendran
part, a més dels jugadors locals, el BUC

El triangular programat
per a la inauguració
del camp de rugbi del
municipi enfrontarà
l’equip de Begues amb
el BUC de Barcelona i
amb l’Anoia RC

de Barcelona i l’Anoia RC. Com és tradicional en aquest esport, en finalitzar els partits, els jugadors de tots els
equips compartiran un refrigeri durant
l’anomenat «tercer temps». ■
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El teixit associatiu surt al carrer
amb la Mostra d’Entitats
Paral·lelament a la mostra també se celebra, el mateix dia 25 de setembre,
la Fira d’Artesania dels Parcs Naturals
Amb l’inici del nou curs, les entitats i
associacions del nostre municipi tenen
una cita amb el conjunt de la ciutadania amb la celebració de la que serà la
IX Mostra d’Entitats. A les carpes que
s’instal·laran al passeig de l’Església
trobarem al voltant d’una quarantena
d’associacions locals que hi donaran a
conèixer les seves activitats. L’objectiu
últim és que ens animem a formar part
de les propostes que aquestes desenvolupen en àmbits com la cultura,
l’esport o la tradició. Al llarg del matí
es duran a terme diferents activitats
paral·leles entre les quals destaca la
Gimcana d’Entitats.
Un cop més, aquest esdeveniment
anirà acompanyat de la celebració de
la Fira d’Artesania dels Parcs Naturals.

Imatge de la
celebració
de la Mostra
d’Entitats de
l’any passat

Aquesta proposta, que arriba de la mà
del programa «Viu el parc» de la Xarxa
de Parcs Naturals de la Diputació de

Barcelona, estarà situada al carrer Major. Totes dues activitats tindran lloc
entre les 10 i les 14 h. ■

Comencen les classes de
català per a persones
adultes

En marxa la llar
d’infants municipal
Ja està en marxa l’activitat a la llar d’infants municipal.
Per a aquest curs 2015-2017 seran 105 els infants matriculats, el que suposa que encara siguin 10 les places
que resten per cobrir-se, la meitat d’elles per a infants
nascuts al 2016. L’horari és de 8 a 17 h. ■
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Durant la primera setmana d’octubre s’inicien les classes
de català bàsic per a persones adultes, nivell B, que promou l’Ajuntament de Begues. Enguany se sumarà també la possibilitat de prendre part en classes de preparació per als exàmens del nivell C. El curs és de 120 hores
repartides en dues tardes setmanals. Per a més informació sobre els cursos pot enviar-se un correu a l’adreça
cepbegues@gmail.com o trucar al 636 349 949.
En les mateixes dates també comencen les classes instrumentals
de formació per a persones adultes, destinades a garantir la inserció
d’aquestes en la societat i preservarne les facultats mentals —memòria,
percepció, visió espacial, orientació,
comprensió lectora…—. ■

El IV Fòrum Educatiu reflexionarà
sobre la salut social
Tots els divendres del mes d’octubre es programen activitats promogudes
des del Projecte Educatiu de Begues
Cada divendres del mes d’octubre,
a partir de les 19 h al Centre Cívic El
Roure, estem convidats a prendre part
en la quarta edició del Fòrum Educa-

tiu. En aquesta ocasió el fòrum, promogut a través del Projecte Educatiu
de Begues (PEB), s’anuncia amb el
lema «Salut social: nous reptes i noves

propostes des del PEB». A través de
les quatre xerrades i la taula rodona
previstes, s’hi treballaran tres eixos:
«L’esport i l’activitat física per a la millora de la salut social», «Reflexions al
voltant de la salut social des del teixit
associatiu» i «La contribució de les noves tecnologies en la promoció de la
salut social».
La xerrada inaugural, sota el títol
«Créixer, moure’t i actuar amb humor»,
correrà a càrrec del periodista Carles
Capdevila. El fòrum comptarà també
amb la participació d’Álvaro Solache,
educador social, i del mestre i assessor
en educació digital Jordi Jubany.
Es produeix, a més, la circumstància
que aquest 2016 se celebra el desè
aniversari des de la creació del Projecte Educatiu de Begues. ■

algunes promocions especials per a la
jornada. Per tal d’engrescar les persones que es trobaven a la zona comercial, un grup d’animació teatral prenia
part també en la jornada. Un dels moments més destacats va ser el sorteig
que es va dur a terme d’un viatge a
una capital europea durant un cap de
setmana per a dues persones. La ini-

ciativa va comptar amb una notable
participació, tant per part dels comerços, com per part de la ciutadania, que
va respondre a la crida apropant-se als
establiments. Amb aquestes activitats
es vol donar a conèixer la varietat de
serveis i de productes amb els quals
podem comptar sense haver de sortir
de la població. ■

Begues celebra
amb èxit la
seva primera
Nit de Comerç
Els establiments obriren
fins a la mitjanit i hi hagué
diferents activitats
destinades a dinamitzar
la jornada
El passat 15 de juliol tenia lloc la celebració de la primera Nit de Comerç a
Begues, una iniciativa promoguda des
de l’Ajuntament amb els establiments
comercials. Entre el més destacat, els
comerços participants obriren les seves portes fins a la mitjanit i oferien
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El Teatre El Goula presenta
programació fins el desembre
Des del Centre Cívic es sortejaran entrades entre les
persones que es subscriguin a un nou butlletí comarcal
Ja es troba a punt la programació del
Teatre El Goula per a des d’aquest mes
fins al final d’any (es pot consultar en
el fulletó encartat en aquest número
del butlletí). En aquesta ocasió la temporada es presenta amb la novetat de
la participació del teatre en un projecte de difusió de l’activitat de diversos
teatres de la comarca. Amb la voluntat
de donar a conèixer la programació
que passarà pels diferents escenaris
del Baix Llobregat i, alhora, incentivar
la compra d’entrades per Internet, el

Centre Cívic El Roure ha posat en marxa un concurs.
Entre totes les persones que
s’inscriguin abans del 15 d’octubre al
butlletí que trobarem al web del Centre Cívic se sortejaran tres premis de
dues entrades per a l’espectacle La
Màgia del Mag Lari, i entre els qui ho
facin abans del 19 de novembre, tres
premis més per a l’obra de teatre de
Gretel i Hansel, de Zum Zum Teatre. Al
mateix web també es pot consultar el
conjunt de la programació. ■

Comença el curs també per a la
gent gran de Begues
L’Espai Nou posa en marxa la seva programació, a la qual se suma
la celebració del seu dia internacional
Des d’aquest inici de setembre, la
gent gran de Begues ja té a la seva disposició la nova programació de l’Espai
Nou per a aquest primer trimestre del
curs. Entre les principals novetats hi
trobem els tallers de ràdio, d’habilitats
comunicatives i d’eines de Google,
que vénen a sumar-se a les propostes que ja s’hi duen a terme habitualment. Les inscripcions poder realitzarse tots els dijous del mes de setembre
de 9.30 a 13 h al Centre Cívic El Roure.
A més cal destacar la propera celebració, l’1 d’octubre, del Dia Internacional de la Gent Gran. Al voltant
d’aquesta data es duran a terme diverses activitats per a aquest col·lectiu,
en les quals prendran part també les
escoles i la biblioteca. Trobarem, així,
també una xerrada sobre les emocions i la gent gran, activitats de moviment per a la gent gran i una ballada
de sardanes. ■
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Gent gran
del municipi
durant una de
les activitats
programades
en el curs
passat

Les inscripcions a les activitats
del trimestre poder realitzar-se
cada dijous d’aquest mes de
setembre al Centre Cívic El Roure
de 9.30 a 13 h

Begues torna a «mullar-se» un any
més per l’esclerosi múltiple
L’aportació realitzada per la població, entre la recaptació
voluntària i l’aportació municipal, va arribar als 2.700 €
El passat 10 de juliol la nostra vila tornava a sumar-se, amb una jornada celebrada a la piscina municipal, a la campanya «Mulla’t per l’esclerosi múltiple».
La participació beguetana va permetre
aportar a la lluita contra aquesta malaltia més de 1.700 € aconseguits per la
recaptació voluntària, als quals s’han
de sumar 1.000 € més donats des de
l’Ajuntament. Durant el matí, entitats
de Begues com la Coral Montau, el
Grup Sardanista de Begues, Zumba Fitness, el grup de Sevillanes de Begues,
Ladies Up, els Timbalers de Begues i
les Dansarines del Goula van oferir una
actuació. L’èxit de la jornada també va
ser possible gràcies als voluntaris de
l’entrada i la parada del Mulla’t, a més
de la presència, un any més, de la Sra.
Assumpció de Cal Xanco.

Es calcula que han
estat més de 100.000
les persones que han
pres part en la proposta
solidària arreu de
Catalunya

Enguany, més de 100.000 persones arreu de Catalunya s’han sumat
a la iniciativa de la Fundació Esclerosi
Múltiple, dedicada a una malaltia neurològica crònica que afecta el sistema
nerviós central. ■

El Gran Repte, demostrar què
sabem sobre les addicions
Les famílies interessades tenen encara la possibilitat
d’inscriure’s per participar al concurs
Aquest proper mes d’octubre tindrà
lloc el concurs El Gran Repte, emmarcat en la campanya promoguda per

L’equip guanyador
del concurs rebrà
com a premi un
cap de setmana
familiar a
Port Aventura

l’Ajuntament de Begues «Veure Abans
de Beure» per a promoure el consum
responsable d’alcohol entre el jovent.
En aquesta ocasió la iniciativa pren
forma de concurs com els que tenen
lloc a la televisió i ofereix la possibilitat de guanyar un cap de setmana
en família a Port Aventura. Poden participar-hi equips de 2 a
5 persones que tinguin relació
familiar. Les inscripcions poden
realitzar-se al web de «Veure
Abans de Beure». ■
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La celebració va comptar amb una
gran participació

Una gran
Festa Major
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Del 22 al 25 de juliol es concentrava el més destacat del programa de la Festa
Major de Begues, i ho feia amb una important presència de persones participants en les activitats programades més populars: des del correfoc a la jornada
castellera passant per la cercavila, el públic va ser un dels grans protagonistes
de la celebració. Aquesta va comptar, a més, amb novetats destacables com la
celebració d’un festival Holi o la instal·lació d’un tobogan d’aigua gegant. De
la mateixa manera, també presentava nou format la V Edició de les Penyes de
Festa Major, que es van celebrar des de dijous. ■
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Begues Parc celebra la
seva festa i fa 50 anys
Del 13 al 15 d’agost el barri celebrava la seva festa
major amb activitats dirigides a totes les edats
Aquest mes d’agost Begues Parc celebrava la seva pròpia festa major i ho
feia, a més, commemorant els 50 anys
transcorreguts des de la seva creació.
Entre el 13 i el 15 d’agost se succeïen un
conjunt de propostes dissenyades per
a atreure l’atenció de persones de totes
les edats i interessos. Així, trobàvem a
la programació activitats esportives

com un campionat de bàsquet 3x3 o
una marató popular, altres de lúdiques
com un sopar i una sardinada populars
o de musicals com els dos balls populars que hi tingueren lloc. Atesa la
coincidència amb l’aniversari del barri,
també s’hi féu un acte de celebració
durant el qual es descobrí una placa
commemorativa. ■

El Begues Jazz Camp porta
el millor jazz a Begues
Els i les alumnes han ofert diverses actuacions, que s’han
complementat amb un concert de mestres al Goula
Amb l’inici del mes d’agost arribava
un cop mes també la celebració del
Begues Jazz Camp, el campament per
a joves músics de jazz que se celebra a
la nostra vila gràcies al treball del reconegut bateria i pianista Jordi Rossy, de
Deejay Foster i de Roger Mas. D’aquesta
manera, un any més, hem pogut gaudir
de les actuacions que han ofert els i les
alumnes a Can Rigol i del concert de
mestres que el dia 6 d’agost tenia lloc
al Teatre El Goula. Per la seva banda, els
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participants han pres part també en diferents master classes i pràctiques.
En aquesta ocasió el professorat ha
comptat amb noms com els de Chris
Cheek, Peter Bernstein, Judy Niemak,
Michael Kanan i Putter Smith & Jimmy
Wormworth. Rossy aprofitava la celebració del concert de mestres per a
anunciar la continuïtat del Begues Jazz
Camp per als propers anys gràcies al
suport acordat amb l’Ajuntament de
Begues. ■

La Festa
Medieval torna
al municipi amb
un nou format
En aquesta ocasió, dins de
la programació de la festa,
el sopar medieval va ser
substituït per la participació
de food trucks
El punt i final al mes de juliol arribava
a Begues amb la celebració de la Festa Medieval. Així, la plaça del Raval
es convertia en un mercat en el qual
tenien una presència destacada els
productes artesanals. Per tal de completar la jornada es realitzaven també
diverses activitats paral·leles com els
espectacles d’aus rapinyaires, estelladors o un ball.
Com a principal novetat, des de
l’organització, l’associació jove 6TRES9

Al llarg de la festa es
van programar diferents
activitats paral·leles
com la demostració
d’estelladors

proposava un format diferent per al
sopar: així, l’àpat medieval d’anteriors
ocasions va ser substituït per la presència de food trucks que permetien culminar la jornada amb un àpat. ■

L’òpera surt a
l’aire lliure
El passat 8 de juliol Begues prenia part en el programa
«Liceu a la fresca», destinat a promoure el coneixement
de l’òpera. En aquesta ocasió es projectava l’òpera La
Bohème, de Puccini, a l’aparcament de l’antic Goula simultàniament que a nombrosos municipis catalans. ■

Reconeixement a les
Caves Montau de
Sadurní de Begues
El Consorci de Turisme del Baix Llobregat ha lliurat,
conjuntament amb l’Ajuntament de Begues, el distintiu
de compromís per la qualitat turística SICTED a les Caves Montau de Sadurní. L’empresa beguetana renova,
d’aquesta manera, aquest reconeixement a l’esforç i a la
qualitat turística. ■
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Projecte de plurilingüisme
a l’Institut de Begues
Institut de Begues. El Departament
d’Ensenyament ha aprovat per al proper
curs 2016-2017 la nostra participació
en el GEP (Grup Experimental de
Plurilingüisme). Aquest projecte té
com a objectiu augmentar el contacte
de l’alumnat amb la primera llengua
estrangera (en el nostre cas, l’anglès)
a través de matèries no lingüístiques.
Això no representa fer matèries en
anglès, ja que el nivell d’aquestes
se’n podria ressentir, sinó treballar-ne
alguns aspectes utilitzant materials en
anglès (textos, vídeos...) per tal d’anar
incorporant el plurilingüisme. De fet, ja

fa anys que els i les alumnes fan servir
l’anglès a les classes d’ètica i en una
optativa de ciències.
A l’Institut de Begues, des del
principi, es va incorporar l’estudi d’una
segona llengua estrangera, l’alemany,
i a quart d’ESO els i les alumnes se’n
poden examinar del nivell A1 al Goethe
Institut de Barcelona. El curs passat
van participar en un intercanvi amb
un institut alemany, i enguany hem fet
una estada lingüística a Anglaterra que
ens ha permès millorar el coneixement
de l’anglès i especialment practicar-ne
l’ús oral. ■

L’institut del nostre
municipi participarà
aquest nou curs en el
Grup Experimental de
Plurilingüisme

Aster Latorre, una
beguetana que
destaca al bàsquet
en cadira de rodes

Concert benèfic a
favor de Chromo 22
Aquest proper 17 de setembre, a les 22 h, el Teatre El
Goula acollirà un concert destinat a recollir fons per a
l’Associació Chromo 22, que lluita contra la neurofibromatosi tipus 2. Durant la vetllada hi actuaran els músics
Roger Argemí, amb un repertori principalment pop, i
Víctor Branch, qui oferirà cançons d’origen afroamericà.
L’entrada anticipada, amb coca i cava, es pot adquirir per
8 € trucant al 620 22 32 64. També es podran adquirir
tiquets una hora abans del concert. ■
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Aquest passat mes de juny la beguetana Aster Latorre
aconseguia, amb la Selecció Espanyola de Bàsquet en
Cadira de Rodes, la classificació per a disputar el campionat d’Europa que se celebrarà aquest any vinent a
Tenerife. L’esportista suma així una distinció més a una
temporada en la qual, amb el seu club, el Global Basket/
Sabadell, ha aconseguit la copa i la lliga catalana a més
de superar la primera fase a la lliga nacional. ■

Una borsa per a estudiants en
pràctiques a l’Ajuntament
Fins a aquest proper 15 de setembre es poden presentar
les sol·licituds per a formar-ne part
Amb la voluntat de facilitar l’adquisició
de coneixements pràctics i la inserció
en el mercat laboral, l’Ajuntament de
Begues ha posat en marxa la creació
d’una borsa per a estudiants interessats
a realitzar pràctiques al mateix consistori. Fins el proper 15 de setembre es
poden presentar sol·licituds que seran
estudiades per tal d’incorporar aquelles
que millor s’adaptin al treball municipal.
A partir d’aquí es tramitarà la petició de
subvenció a través del programa de Garantia Juvenil de la Generalitat per a re-

alitzar fins a 5 contractes en pràctiques.
Les persones que hi optin han de ser beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, han d’estar inscrites com
a demandants d’ocupació no ocupades
(DONO) al Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya i han d’acreditar la possessió d’un títol universitari o de formació
professional de grau mitjà o superior,
o títols oficialment reconeguts com a
equivalents, o d’un certificat de professionalitat que els habilitin per a l’exercici
professional. ■

Notícies breus
Accés al Servei d’Intermediació
en Deutes d’Habitatge

Ple municipal ordinari
27 de juliol de 2016
ORDRE DEL DIA

A FAVOR

Aprovació de l’acta de la sessió ordinària
de data 01.06.16

CDC, GDEB,
TxB

[ Recentment ha estat ampliat el Servei d’Intermediació en Deutes
d’Habitatge (SIDH) del qual també es disposa a Begues a través
del punt de referència de l’Ajuntament de Gavà. A través d’aquest
servei s’ofereix informació i assessorament a aquelles persones
que es troben davant la possibilitat de perdre el seu habitatge
per l’impagament del seu deute hipotecari. Al web municipal o a
l’ajuntament se’n pot ampliar informació. ]

Aprovació de festes locals 2017

CDC, GDEB,
TxB, ERC-AM,
EB-ICV, PP

Aprovació de la descripció de la bandera
oficial del municipi de Begues

CDC, GDEB,
TxB, ERC-AM

Aprovació del projecte d’establiment del
servei i reglament de la ràdio municipal,
Ràdio Begues

CDC, GDEB,
TxB

PP

Aprovació definitiva Modificació de
l’Ordenança Fiscal de la Llar d’Infants

CDC, GDEB,
TxB

ERC-AM,
EB-ICV, PP

L’equip de govern municipal
estableix un codi de bon govern

Correcció d’errada material en l’estudi
econòmic de l’Ordenança Fiscal núm. 29

CDC, GDEB,
TxB, ERC-AM,
PP

Aprovació definitiva de la nova Ordenança
municipal reguladora de la tinença
d’animals

CDC, GDEB,
TxB

ERC-AM, PP

EB-ICV

Moció presentada per ERC-AM, CDC, GDEB
i EB-ICV per a donar suport a la proposició
de llei de reparació jurídica de les víctimes
del franquisme

CDC, GDEB,
ERC-AM,
EB-ICV

PP

TxB

Moció presentada per CDC, GDEB, TXB,
EB-ICV I ERC-AM per a donar suport al
Correllengua 2016

CDC, GDEB,
TxB, ERC-AM,
EB-ICV

PP

Moció presentada per CDC, GDEB, TXB,
EB-ICV, ERC-AM i PP per a adherir-se al
projecte «No puc esperar!»

CDC, GDEB,
TxB, ERC-AM,
EB-ICV, PP

Moció presentada per CDC, GDEB, TXB,
EB-ICV, ERC-AM i PP per a la modificació de
l’ordre de copagament per a les persones
amb discapacitat i per al compliment dels
acords als quals la consellera d’Afers Socials
i Treball es va comprometre amb el sector

CDC, GDEB,
TxB, ERC-AM,
EB-ICV, PP

[ 21 són els compromisos que ha adquirit recentment l’equip de
govern de l’Ajuntament de Begues en el marc del codi de bon
govern que ha subscrit. Aquests contemplen qüestions com
el comportament ètic, les relacions mútues amb la ciutadania,
l’associacionisme i la transparència. ]

Mor Josep Vendrell i Esteve,
exalcalde de Begues
[ Aquest passat 26 d’agost moria als 93 anys Josep Vendrell i
Esteve. Vendrell va ser alcalde del nostre municipi al llarg de set
anys. D’altra banda, cal destacar la seva vessant literària a través de
la seva producció poètica. ]

EN CONTRA

ABSTENCIÓ
ERC-AM,
EB-ICV, PP

EB-ICV, PP
ERC-AM,
EB-ICV

EB-ICV

Un mes d’activitats dedicades
al moviment slow
El municipi programa al llarg d’aquest setembre una
vintena de propostes de difusió del CittàSlow
Begues és un municipi adscrit a la
xarxa CittàSlow, dedicada a promoure i potenciar la qualitat de vida a
les poblacions que l’integren. Amb
la voluntat de donar a conèixer els
valors que constitueixen aquesta filosofia de treball municipal, la nostra
vila programa al llarg d’aquest mes
de setembre una vintena d’activitats
sota el nom de Setembre Slow. Així,
al llarg dels darrers dies han tingut
lloc tallers com el de confecció de
cortines o l’inici, a la biblioteca, de
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l’exposició de llibres sobre aquest
moviment. En tot cas, l’arrancada oficial no arribarà fins el proper dia 16
de setembre amb l’acte inaugural al
Teatre El Goula.
Des d’aquell dia i fins el 2 d’octubre
podrem trobar propostes com la xerrada sobre plantes remeieres, un concert de música ragg, la projecció de
la pel·lícula El olivo, a més de tallers i
demostracions. El programa complet
del Setembre Slow es pot consultar al
web municipal. ■

ag

Lectura del
manifest i Cant
dels Segadors
A les 12 h a la plaça de
l’Ajuntament amb la Coral
Montau

Begues

SETEMBRE 2016

9

SETEMBRE
DIVENDRES

International Beer
& Food Festival
Amb Lucas Amazonas i Please U2
Acoustic (Setembre Slow)
A partir de les 19 h
a l’Escorxador de Begues
Organitza: Begues Beer
Town amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Begues
●●●●●●●●●●●●●

10

SETEMBRE

En finalitzar la lectura del
manifest i el Cant dels
Segadors a la plaça de
l’Ajuntament
Sortida dels
autocars de l’ANC
A les 14.30 h davant de
l’església
●●●●●●●●●●●●●

16

Inauguració del
camp de rugbi de
Begues
Amb un triangular amb els equips
de BUC (Barcelona) i l’Anoia
(Igualada), a més de l’amfitrió, el
nou equip de rugbi de Begues

SETEMBRE

DIVENDRES

Al Camp Municipal de
Begues
PROGRAMA
17 h Autoritats i
presentació del projecte
del club de rugbi de
Begues
17.30 h Actuació de
Castellers (timbalers,
trabucaires)
18 h Triangular: Begues RC,
Anoia RC, BUC
22 h Tercer Temps
●●●●●●●●●●●●●

SETEMBRE

DIUMENGE

Ballada de sardanes
amb la cobla Sant
Jordi
A les 10.30 h a la plaça de
l’Ajuntament amb el Grup
Sardanista de Begues

Xerrada del projecte
de l’Ajuntament de
Begues amb Etiòpia
A les 11 h a la Sala
polivalent del Centre Cívic
●●●●●●●●●●●●●

25

A les 17.30 h al Teatre
El Goula

SETEMBRE

DIUMENGE

Mostra d’Entitats
de Begues i Fira
d’Artesania dels
Parcs Naturals
Més de 40 entitats

SETEMBRE

DISSABTE

Super Copa
Catalunya Futbol
Sala
A les 15.45 h
Organitza: Associació
Esportiva Begues

●●●●●●●●●●●●●
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SETEMBRE

Oficina Mòbil
d’Atenció al
Consumidor
De 10.30 a 13 h al passeig
de l’Església
●●●●●●●●●●●●●

SETEMBRE

DIMECRES

Ple municipal
Concert benèfic de
Chromo 22
Amb les actuacions de Víctor
Branch i Roger Argemí
A partir de les 22 h
al Teatre El Goula
Preu entrada anticipada i
taquilla: 10 € (copa de cava
i coca inclosos)
Organitzen: Associació
Chromo 22 i Ajuntament
de Begues
●●●●●●●●●●●●●

A les 19.30 h a la sala de
plens de l’ajuntament
●●●●●●●●●●●●●

29

●●●●●●●●●●●●●

OCTUBRE 2016

1

Taller Minimúsics
Amb l’Albada
A les 11 h a la Biblioteca
La Ginesta
Per a nens de 0 a 3 anys
Places limitades
Cal inscripció prèvia
trucant al 936 392 808
Organitza: Biblioteca
La Ginesta
Nit de Ball

DILLUNS

28

A partir de les 18.30 h a
l’aula polivalent del Centre
Cívic El Roure

OCTUBRE
DISSABTE

Visita d’autoritats a les 12 h

Acte d’inauguració
oficial del Setembre
Slow

17

SETEMBRE

DIMARTS

De 9 a 14 h

●●●●●●●●●●●●●

DISSABTE

11

Actuació castellera
dels Encantats de
Begues

20

Conferència sobre
les emocions

A partir de les 20.30 h
al Club de Begues
Organitza: Begues&Ball
●●●●●●●●●●●●●

2

OCTUBRE
DIUMENGE

Fira d’artesans de
Begues
Taller de confecció de collarets
amb fusta i minerals (natural
i energia) a càrrec de Carmen
Fernández. Demostració de l’ofici
de joier a càrrec de Sisqu Tena.
A partir de les 9 h
al passeig de l’Església
Per a informació i
inscripcions contacteu
amb turisme@begues.cat
●●●●●●●●●●●●●

SETEMBRE

DIJOUS

Grans i petits a la
biblioteca!!!
Recital i lectura de poemes i
contes de la gent gran de l’Espai
Nou als infants de Begues
A partir de les 17.30 h a la
Biblioteca La Ginesta
Organitza: Biblioteca
La Ginesta

7

OCTUBRE
DIVENDRES

Conferència Carles
Capdevila
A les 19 h al Centre Cívic
El Roure
Organitza: Projecte
Educatiu de Begues
●●●●●●●●●●●●●

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

Onze de Setembre, la Diada
dels Segregadors

Per al bon govern cal ser,
primer, bona persona

A favor de la reforma
horària

Arriba una nova festa de la Diada de Catalunya i, de nou, només la celebraran i hi
participaran uns quants. La festa que hauria de ser generalitzada s’ha convertit en el
xiringuito dels separatistes d’on els que
no pensem com ells estem exclosos.
Si algú no ho recorda que repassi les celebracions afavorides i recolzades pel «Govern de tots els catalans» des de l’any 2012.
Si us hi fixeu, tot plegat «molt integrador».
Això és el que s’ha impulsat des de la Generalitat i els seus satèl•lits (Òmnium, AMI,
ANC i un sense fi d’estómacs agraïts). Allò
del que de ben segur no tindreu coneixement és de les proclames independentistes que des de les tribunes dels ajuntaments es fan aquesta diada: un insult a la
pluralitat i la realitat social dels pobles
de Catalunya i la seva ciutadania.
En fi, com deia en començar, una festeta
per a uns quants que porten molts anys
intentant arrogar-se la catalanitat i donant
carnets de «catalans bons i dolents», una
festa denigrada pel sectarisme dels que
ja porten molt temps inventant greuges,
canviant la història, sembrant la discòrdia
i alimentant l’odi; això sí, amb molt «seny».
El sentiment separatista o sobiranista és
totalment legítim; els que el perverteixen
i embruten són aquells que el fan servir
il•lícitament per a imposar les seves creences costi el que costi i caigui qui caigui.
D’altra banda, l’himne, Els segadors, que
sempre havia interpretat, digues-me ingènua, com un cant al treball conjunt d’una
societat per avançar i millorar, «aquests
falsos catalans» l’han convertit en
l’himne dels «segregadors». Les paraules
s’assemblen molt, però els significats són
radicalment oposats: els segadors construeixen, els segregadors separen i desintegren la convivència en comú.
Los que pensamos diferente también
somos Cataluña y, además, de la mejor. ■

En el ple municipal del 27 de juliol, la
nostra companya Lurdes Griñó va renunciar al càrrec de regidora, i va explicar els motius d’aquesta difícil decisió
tot fent una reflexió sobre política local.
Podeu trobar les seves paraules al web,
Facebook i https://www.youtube.com/
watch?v=95ejAHsV9zo (2:21:00).
Ha estat una decisió meditada i respectada, «cuinada a foc lent», des de fa
mesos, en el nostre grup. La Lurdes no
deixarà de treballar colze a colze amb nosaltres; només deixa de ser regidora. Amb
àmplia experiència política, tarannà dialogant i constructiu, que evita la confrontació i cerca la col·laboració, sempre des
del respecte a la pluralitat d’opinions, ens
explica que no s’ha sentit bé com a regidora. Per què? Doncs perquè entén la política d’una manera diferent de com ho fa
l’equip de govern (confrontació, manca
de respecte, poca participació). També
s’ha lamentat per l’ús pejoratiu de la paraula «polititzar», que indica menystenir la
tasca per a la qual han estat votats.
El 5 d’agost, l’equip de govern va fer
públic el Codi de Bon Govern: com fer
política amb ètica individual i col·lectiva;
esperem que el duguin a terme. Una
bona prova de canvi hauria estat redactar
el codi junts, ja que parla de tots els que
tenim responsabilitats polítiques i representatives en una entitat pública. Però no
ens en van dir res; l’hem descobert al web
municipal.
Moltes gràcies, Lurdes! Una persona
com tu enriqueix la vida política del nostre grup, del consistori i del poble. Pren
el relleu la Sílvia Ruiz, enginyera de telecomunicació i professora de la UPC, amb
experiència de més de 15 anys en política
universitària i representant europea en diversos projectes internacionals. Estem segurs que treballarà amb la mateixa il·lusió,
respecte i compromís que ens mouen a fer
política junts. ■

Esquerra Republicana volem proposar la
Iniciativa per la Reforma Horària – Ara És
l’Hora, amb l’objectiu d’impulsar horaris beneficiosos per a les institucions,
les empreses i la ciutadania. I per això,
en el proper ple municipal compartirem
amb tots els grups de l’Ajuntament que ho
desitgin una moció per a aprovar accions
de dinamització per a començar la transició cap a la reforma horària a Begues.
En la forma en què està organitzada la
nostra societat, el temps esdevé un factor
sistèmic dins del model social. I considerem que cal cercar mesures legislatives,
de promoció i sensibilització que abordin
el canvi a tres nivells: a nivell macro (de la
societat), a nivell meso (de les organitzacions, empreses i institucions que la componen) i a nivell micro (de les persones).
L’objectiu d’aquests treballs és debatre
la viabilitat per a transitar cap al retorn
de Catalunya als horaris anteriors al franquisme, adaptats a la nova realitat social,
econòmica i cultural.
A gairebé tota Europa, l’horari laboral
és de les 8-9 h a les 17-18 h, parant un
màxim d’una hora per dinar a meitat de
la jornada. A l’Estat, però, és habitual que
la població treballadora s’aturi dues hores
per dinar —a l’àmbit escolar poden ser-ne
tres— i que la jornada laboral s’allargui fins
a les 19 o les 20 h del vespre, o més enllà.
Aquesta jornada poc compactada provoca
sopar a partir de les 21 h en el millor dels
casos, dificulta el temps de cura d’infants
i gent gran, afebleix la participació cívica
i comunitària, impossibilita el consum
i gaudi de la cultura i, per descomptat,
baixa l’eficiència de les organitzacions.
En aquest context és on s’ha posat en
marxa aquesta reforma horària, reconeguda pel Govern de la Generalitat com la plataforma interlocutora en aquesta qüestió.
Tota la informació a www.reformahoraria.cat. ■
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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

Protecció civil, una altra
forma de fer voluntariat

Agost madurador, setembre
collidor

Onze de Setembre, som
i serem

Què són les associacions del voluntariat
de protecció civil de Catalunya (AVPC)?
El municipis representen les entitats bàsiques de la protecció civil a Catalunya.
Però la ciutadania també pot col·laborar
de forma voluntària i altruista en aquesta
tasca a través de les associacions de voluntariat de protecció civil de la seva localitat.
Aquestes organitzacions són les encarregades de canalitzar la col·laboració del
voluntariat com a recurs del municipi en el
desenvolupament de les funcions corresponents de protecció.
En concret, aquestes associacions sense ànim de lucre tenen com a finalitat:
• la coordinació de l’aportació desinteressada del voluntariat en tasques de protecció civil dins del municipi.
• l’impuls de la participació ciutadana en
temes de prevenció o actuacions de protecció civil.
• la sensibilització de la població respecte dels riscos que els puguin afectar.
• la realització d’activitats formatives i
divulgatives.
• el suport en l’elaboració, la implementació o el manteniment de plans de protecció civil que dugui a terme l’Administració
pertinent.
Enguany, a la Regidoria de Protecció
Civil de Begues, ens agradaria posar en
marxa aquest servei. SI en voleu més informació envieu un correu a vendrellms@
begues.cat.
Gràcies. ■

Ja estem a les acaballes de l’estiu, que ha
estat molt sec i sense aigua i ens ha fet
patir pel risc d’incendis que això significava i que algun ensurt ens ha produït, tot
i que finalment no ha estat res greu; per
tant, gaudint del sol, de la natura i de la
tranquil•litat que tenim, sobretot el mes
d’agost, que ens permet deixar-ho tot disposat per al setembre.
El setembre se’ns presenta amb moltes
activitats per al gaudi: les entitats, dissenyant la Mostra; Viu el Parc, organitzant la
seva part; nosaltres, per celebrar l’entrada
oficial a la xarxa internacional Cittàslow,
acabant de polir els detalls del Setembre
Slow; i un conjunt d’activitats que van des
de demostracions artesanals per part de
l’associació d’artesans fins el festival de
cervesa internacional organitzat per Begues Beer Town, passant per temes que
afecten la salut —com la conferència d’en
Josep Pàmies, el taller de plantes medicinals d’un cap de setmana o l’exposició de
la filosofia vegana—, espais de relaxació
—com No Dimension Meditation, a càrrec
de Joan Pugés, o la sessió de taitxí i txikung
amb R. Manyé, organitzat per Maragda—,
aportacions d’altres cultures —com el taller d’escriptura japonesa o el concert, a la
rectoria, de música ragg interpretada per
Shyam Sunder Trio— i, com no, una mostra del nostre patrimoni de pedra seca,
guiada per V. Mata, o el tast de vins a mans
de M. Chivite. La biblioteca ofereix un conte amb Sandra Rossi i l’exposició de llibres
referents a la filosofia slow.
No hi ha línies per a posar totes les activitats, però Gent de Begues vol convidarvos que mireu el programa, trieu les activitats i els restaurants que ens presenten
un menú slow i gaudiu d’una filosofia que
convida a pensar el que fem per aprofitar
els moments que ens brinda la vida! ■

Tres segles enrere, Catalunya disposava
d’una estructura jurídica i institucional
pròpia que gaudia dels atributs d’una
entitat sobirana, una sobirania imperfecta, si es vol dir així, que tenia la base jurídica en les «constitucions, privilegis i altres
drets». En el context dels parlaments
europeus, les Corts i la Diputació catalanes gaudien dels nivells més alts de
competències.
Quan, l’any 1700, Carles II de la casa
d’Àustria va morir sense descendència
després de designar hereu Felip d’Anjou,
l’equilibri internacional va sofrir un
trasbals que va derivar en un conflicte
bèl·lic d’abast mundial: la Guerra de
Successió. El tractat d’Utrecht va posar fi
a la guerra, però el conflicte va continuar
a Catalunya fins a l’històric 11 de setembre
de 1714, quan Barcelona va ser ocupada
per les tropes de Felip V. Amb la derrota,
Catalunya va perdre l’Estat i el seu sistema de representació política, i, dos anys
després, el Decret de Nova Planta va imposar un nou ordre polític absolutista i
militaritzat.
Des d’aleshores, l’Onze de Setembre
s’ha convertit en una data que mira
cap al passat. Les tropes vencedores entraren el 12 de setembre a la ciutat conquerida i contemplaren astorades com
els ciutadans que el dia abans l’havien
brillantment defensada es lliuraven com si
res a llurs ocupacions i oficines, botigues i
obradors. Aquesta era la futura Catalunya «rica i plena», pròspera, culta, prestigiosa i influent.
La victòria d’avui és fruit del combat de
més de tres-cents anys contra la corrupció,
contra l’espoli fiscal i contra el trencament
de Catalunya. La victòria és a favor de la
llibertat, la veritat i la democràcia; és a
dir, a favor de la nostra més genuïna i
insubornable catalanitat. Avui, la societat catalana seguim alçant el crit a favor
d’una Catalunya Sobirana. ■

Ajuntament de Begues
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