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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
Policia Local
93 639 10 90
Servei d’emergències
112
Veterinari Begues
93 639 12 91
SERVEIS
Arxiu Municipal
93 639 05 38 ext*219
Bar instal·lacions esportives
93 639 26 75
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93 639 01 66
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93 639 21 15
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Renovació DNI Castelldefels
93 635 03 03
Serveis Socials
93 639 05 38 ext *401
Tanatori Gavà
93 633 34 10
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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)
RUBATEC, avaries
enllumenat (24 h)
ENHER-FECSA (avaries)
Gas Natural (avaries)
Telefonica (avaries)

669 92 73 65
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 nou Camí Ral
Mercè Esteve i Pi

Alcaldessa de Begues

L’inici de la nostra Festa Major d’Hivern venia acompanyat enguany de la inauguració oficial de la reurbanització del Camí Ral. Amb aquest acte públic i popular donàvem la benvinguda a una via que, tot i ser la mateixa, ja no és la que
coneixíem anys enrere. El nou camí és un espai per a passejar, per a l’esbarjo
de les persones que el transiten, per als ciclistes que el recorren... És un espai dissenyat a la mida de les persones. Més enllà de qualsevol consideració,

Begues és un municipi
que val la pena recórrer
a peu o en bicicleta,
però sense presses

aquesta és la primera característica que hem de saber valorar: hem convertit un
dels eixos vertebradors de la nostra trama urbana en un espai en el qual el trànsit
de vehicles ha estat pacificat i que potencia els valors de tranquil·litat i qualitat
de vida que caracteritzen el municipi.
A més voldria destacar altres aspectes del nou Camí Ral com són que actualment és més segur gràcies a la baixada en la densitat del trànsit i més accessible per a aquelles persones que pateixen problemes de mobilitat.
Com hem dit en més d’una ocasió, el nostre és un ajuntament amb ambició
i, per aquest motiu, ja treballem per tal que properament aquesta actuació es
perllongui a la resta d’aquesta via, acomplint el total de fases previstes. Malauradament, no és una qüestió que depengui exclusivament del consistori, com succeeix habitualment amb els grans projectes. En tot cas, confiem plenament que
la Diputació de Barcelona ens mostrarà el mateix suport que hem obtingut
fins el moment en aquesta qüestió.
La voluntat última no és una altra que continuar creixent en espais públics de qualitat i en la millora dels nostres carrers. Begues és un municipi que
val la pena recórrer a peu o en bicicleta, però sense presses.
Ens toca gaudir del que ja hem assolit. Us convido a fer ús del nou camí, a
gaudir-lo i a donar-li vida. Perquè al cap i a la fi no podem oblidar que els carrers són un espai buit al qual només nosaltres podem donar sentit. ■
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Begues reclama a l’AMB finançament
per a poder restaurar l’abocador
L’alcaldessa, Mercè Esteve, intervenia en el Consell Metropolità
per demanar una solució a la situació d’aquest espai
Coincidint amb la posada en marxa
del Programa Metropolità d’Actuacions de Millora del Paisatge Natural
i Urbà, que suposarà una inversió de
15 milions d’euros per part de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB),
l’alcaldessa de Begues, Mercè Esteve,
reclamava finançament per a restaurar
la part de l’abocador del Garraf situada al nostre terme municipal. Esteve
intervingué en el Consell Metropolità
celebrat el passat 20 de desembre per
demanar que, a través d’aquest pla, o
d’alguna altra actuació, es realitzi una
aportació per a tirar endavant la restauració pendent.
En la mateixa reunió, l’alcaldessa recordava també que al llarg de tres dècades els 36 municipis metropolitans

van abocar 27 milions de tones en
aquest espai, la qual cosa ha fet que,
en alguns punts, les escombraries assoleixin fins els 100 metres d’alçada.
En el seu moment es va procedir a la

L’alcaldessa ofereix
suport institucional
a Carme Forcadell
Aquest passat 16 de desembre l’alcaldessa de Begues,
Mercè Esteve, participava en l’acte de suport a la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell,
el dia en què aquesta declarava al Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya pels presumptes delictes de desobediència i prevaricació. El president del govern, Carles Puigdemont, i els alcaldes i alcaldesses participants
acompanyaren Forcadell des
del Parlament fins al tribunal.
La presidenta del Parlament
fou acusada després que permetés, el passat 27 de juliol,
la votació de les conclusions
de la Comissió d’Estudi del
Procés Constituent. ■
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rehabilitació de la part de l’abocador
situada a Gavà. S’estima que els treballs al nostre terme municipal requereixen una despesa al voltant dels
27.700.000 €. ■

Nous treballs de millora a
l’ermita de Santa Eulàlia
En el marc de les diferents actuacions desenvolupades
al voltant de l’ermita de Santa Eulàlia, properament
es procedirà a dur a terme diverses millores per a garantir la preservació de l’edifici. En concret, es refarà el
cor de l’ermita, respectant-ne l’aspecte actual, pel mal
estat que en presenta l’estructura de fusta. A més s’hi
instal·larà un sistema d’il·luminació amb LED alimentat
per plaques fotovoltaiques i se n’arranjarà l’esplanada
exterior adjacent a l’entrada. ■

S’inaugura oficialment la
reurbanització del Camí Ral
un cop finalitzats els treballs
Durant l’acte es va destacar especialment com el camí ha esdevingut un
espai per al lleure i el passeig i com ha vist reduït el nombre de vehicles

Aquest passat 20 de gener, tot i la
presència de la pluja, s’inaugurava
oficialment la remodelació del Camí
Ral. L’acte comptava amb la presència
de diversos representants municipals,
encapçalats per l’alcaldessa, Mercè Esteve, i de la presidenta de la Diputació
de Barcelona, Mercè Conesa. La inauguració es va completar amb una xocolatada i una passejada en bicicleta.

El nou Camí Ral
La zona inaugurada se situa entre
el carrer Indústria i la Rambla i ha
suposat una obra que s’ha perllongat al llarg de més de 9 mesos, tres
menys dels que estaven previstos en
un primer moment, i una inversió de
2.280.000 €. Aquesta quantitat ha estat finançada amb el suport de la Diputació de Barcelona, que s’ha fet càrrec d’un 75 % de la despesa a més de
realitzar el traspàs a l’Ajuntament de
Begues de la titularitat d’aquest tram
de la carretera BV-2411.
El nou Camí Ral es caracteritza per
haver esdevingut un carrer de sentit únic, amb àmplies voreres i amb
un carril bici. D’aquesta manera, el
projecte vol donar prioritat al pas de
vianants i de ciclistes per sobre dels
vehicles i pacificar així el trànsit rodat.
Paral·lelament també s’ha incrementat la seguretat viària a la zona i s’ha
potenciat l’accessibilitat per a persones amb problemes de mobilitat.
Durant la inauguració l’alcaldessa,
Mercè Esteve, va destacar la voluntat
municipal de treballar per tal de completar properament les fases projectades amb el suport de la Diputació. ■

El nou Camí Ral
prioritza el pas de
persones per sobre
del trànsit rodat
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L’Ajuntament i Aigües de Barcelona,
contra la pobresa energètica
Totes dues entitats acorden l’establiment de mesures per a evitar deixar
sense subministrament persones en situació de precarietat
L’Ajuntament de Begues i Aigües
de Barcelona han signat un protocol destinat a fer front a situacions
d’emergència en l’àmbit de la pobresa energètica. L’empresa subministradora de l’aigua potable a la nostra vila
treballarà, d’aquesta manera, coordinadament amb els Serveis Socials
municipals per tal d’establir quins són
els casos de persones que es poden
beneficiar del pagament del servei
per part de la companyia. L’objectiu
últim és evitar que es talli el subministrament d’aigua en cas d’impagament
a aquelles persones que es troben
en una situació de manca de recursos econòmics. Aigües de Barcelona
compta amb un Fons de Solidaritat

establert l’any 2013 per tal de contribuir a superar situacions de risc
d’exclusió social.
Per pobresa energètica s’entén la
impossibilitat de costejar-se els sub-

ministraments bàsics a la llar com
poden ser l’aigua, l’electricitat o qualsevol altra font d’energia. Aquest fenomen s’ha fet especialment evident
amb la crisi econòmica. ■

Chromo 22 lliura 50.000 €
per a la investigació de la
neurofibromatosi tipus 2
L’associació Chromo 22, que treballa des del nostre
municipi en la lluita contra la neurofibromatosi tipus
2, signava el passat 22 de desembre un conveni amb
la Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la
Salut Germans Trias i Pujol. En aquest acte l’entitat beguetana lliurava un total de 50.000 €, recollits a través
de les diverses campanyes solidàries que ha promogut al llarg del temps. ■
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El municipi recull 3.000 €
per a La Marató de TV3
Entre les diverses activitats que tenien lloc a la nostra vila
coincidint amb el Nadal, un cop més la solidaritat hi tenia
un paper destacat amb la celebració de diferents activitats destinades a recollir fons per a La Marató de TV3 i
que se centralitzaven en el Centre Cívic El Roure. Enguany
la xifra aconseguida es va situar al voltant dels 3.000 €
gràcies a les aportacions ciutadanes i al compromís de
les entitats i associacions que van participar-hi. La proposta solidària de la televisió pública estava dedicada en
aquesta ocasió a combatre l’ictus i les lesions medul·lars i
cerebrals traumàtiques. ■

L’atenció a les persones centra els
pressupostos municipals de Begues
per al 2017
En total, els comptes públics aprovats inicialment consignen 8.100.000 €
i es caracteritzen per una especial atenció als serveis
la mateixa empresa durant 14 anys. El
replantejament del model de gestió
suposarà, com a principal novetat,
que el consistori tindrà més control,
la qual cosa s’espera que repercuteixi
en una millora del servei que s’ofereix
a les persones usuàries de la piscina i
dels serveis que s’hi troben.

L’esport, una prioritat

Aquest passat 21 de desembre el Ple
Municipal de l’Ajuntament de Begues
aprovava de manera provisional, en
sessió extraordinària, els seus comptes públics per al 2017. Aquests comptaren amb el suport dels grups municipals que constitueixen l’equip de
govern — PDeCAT, GDEB-CP i TXB— i
reberen l’abstenció d’ERC i els vots en
contra d’EB-ICV i PP.
Els pressupostos s’eleven enguany
als 8.101.792,42 € i destaquen per
centrar-se especialment en el manteniment i millora dels serveis que
es destinen des de l’Administració
local a la ciutadania. En aquest sentit
destaca especialment l’increment del
12 % —un total de 786.000 €— de

L’activitat física
s’impulsarà amb la
construcció de nous
vestidors al camp
municipal d’esports o
el canvi de gestió de
la piscina

la despesa ordinària, que tindrà com
a principal objectiu finançar aquests
serveis i el seu creixement.
Així, destaca entre la despesa municipal prevista aquella destinada a la
piscina municipal: aquest equipament
passarà a ser gestionat sota la modalitat de gestió directa al llarg d’enguany
en finalitzar la concessió que es mantenia fins el moment i que havia tingut

No és aquesta, en tot cas, l’única de
les qüestions recollides als comptes
públics relacionada amb els equipaments esportius i amb la promoció de
l’activitat física: hi trobem també una
partida de 150.000 € que es destinarà
a la construcció de nous vestidors al
camp d’esports municipal.
Pel que fa a la resta de serveis que
experimentaran un increment de
l’aportació, els pressupostos municipals d’enguany recullen un creixement
de 90.000 € en el servei de recollida
d’escombraries, que se situarà, en el
seu conjunt, en els 390.000 €. Cal destacar també que la partida destinada a
la neteja viària creix en 19.000 €.
Pel que fa a la resta de qüestions relacionades amb els espais públics, és
també especialment significativa la
partida de 52.000 € que anirà a parar
a l’arranjament de camins del nostre
terme municipal.

Taxes i impostos
Cal destacar, pel que fa al finançament municipal, que les ordenances
fiscals aprovades i que estaran vigents
aquest 2017 estableixen una congelació dels tipus impositius i els coeficients. Aquestes mesures es completen amb el treball desenvolupat per
a minimitzar l’impacte de la revisió
cadastral sobre l’IBI. ■
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L’obra d’un ferrer beguetà,
a la Sagrada Família
Rafel Artigas Campamà és la vuitena generació
de ferrers forjadors de la seva família
Aquest passat mes de desembre el ferrer forjador nascut a Begues Rafel Artigas Campamà assolia una fita especialment destacable en la seva carrera en
aportar una de les seves obres a la Sagrada Família. En concret, Artigas creà
la peça forjada que subjectà durant tot
el mes la corona d’advent i que estava

situada a l’altar major de la catedral
projectada per Antoni Gaudí.
Rafel Artigas és la vuitena generació
d’una nissaga de ferrers forjadors que
es remunta a l’any 1762. L’any 2007
va ser reconegut amb el diploma de
«mestre forjador» per part de la Generalitat de Catalunya. ■

Ràdio Begues
se suma
als serveis
municipals
Entre les novetats que
presenta l’emissora
en la seva gestió es
troba l’aprovació del
seu Reglament de
Funcionament
Des d’aquest passat mes de desembre, Ràdio Begues ja forma
part de manera oficial dels serveis
municipals, un cop aprovat el primer pas administratiu que regula
els objectius i funcionament de
l’emissora. Així, la ràdio compta
també amb el seu propi Reglament de Funcionament, aprovat
a través del Ple Municipal. Aquest
document estableix qüestions
com la creació de la figura de
coordinació de l’emissora i recull
les fórmules de participació. De la
mateixa manera, cal destacar que
el reglament fixa principis fonamentals de Ràdio Begues com són
exercir el servei públic, de manera participativa, amb perspectiva
local i sota un model basat en la
professionalitat i el rigor, tot respectant el pluralisme polític, religiós, social, cultural i lingüístic. ■
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Un Nadal ple d’activitat a la
Biblioteca La Ginesta
Tallers per a totes les edats o l’Hora del Conte van
centrar l’activitat a l’equipament
La proximitat de les dates nadalenques va omplir d’activitat al llarg de
tot el mes de desembre la Biblioteca

La Ginesta. Un cop més, els infants en
foren protagonistes amb activitats
com una Hora del Conte en anglès per
a commemorar el centenari de Roald
Dahl, un espectacle de titelles o la visita del narrador L’Ós Mandrós. A més
s’hi programava un nou taller de Minimúsics i un altre de mandales també
per al públic infantil.
Els adults també hi tingueren el seu
espai gràcies al taller «Contes sobre
la pell», impartit per l’educadora de
massatge infantil Natàlia Molina. ■

Nou impuls a la lluita contra les
addiccions al municipi
Begues disposarà d’un Servei de Informació Familiar sobre les Addiccions
i fins el 14 de febrer acull la mostra «Controles?»
Continuen avançant els treballs municipals al voltant del Pla de Prevenció
d’Addicions. Entre aquests, recentment l’Ajuntament signava un conveni de col·laboració amb l’empresa
CTKENDAD SL, que gestiona un centre de salut al municipi destinat a lluitar contra les addiccions. Entre el més
destacat dels acords assolits es troba
l’adjudicació d’una plaça al centre per
a persones del municipi, de la qual
es disposarà des dels Serveis Socials
municipals, i el suport per a la propera
creació d’un Servei de Informació Familiar sobre les Addiccions. De la mateixa manera, l’empresa es compromet a la contractació de tres persones
residents a la nostra població.
Cal destacar també, en relació amb
el treball contra les addiccions, que
fins el proper 14 de febrer es pot visitar al Centre Cívic El Roure l’exposició

El municipi comptarà
amb el suport del centre
de salut instal·lat a
Begues que es dedica
a lluitar contra les
addiccions

«Controles?». La mostra, dirigida al
segment jove de la població, gira al
voltant dels riscos associats a les drogues i de com evitar-los. ■

Satisfacció amb la campanya
nadalenca de comerç
En total s’han repartit 3.740 premis a través
de les 15.000 targetes amb premi directe
Per segon any consecutiu, aquest Nadal el comerç local, amb el suport de
l’Ajuntament, participava en una campanya que repartia premis directes en-

Es van lliurar dos vals
de compra per 500 €
i un creuer per a
dues persones valorat
en 700 €

tre les persones compradores. En total
han estat una seixantena els establiments que hi han pres part, en aquesta
ocasió repartint 3.740 premis a través
de 15.000 targetes o rasques. Entre
aquests destacaven dos vals per 500 €
per a gastar en una hora, que aconseguien la Montse Esteve i la família Castillo i que repartia la Pastisseria Marcel,
i un creuer per a dues persones valorat
en 700 € repartit pel Gastrobar Sis. ■
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Nou material a disposició dels
bombers voluntaris de Begues
Aquest 2017 el parc de bombers del municipi assoleix els trenta anys
des de la seva entrada en funcionament

L’Ajuntament de Begues ha posat recentment a disposició dels bombers
voluntaris de la població un equip
d’escuma portàtil, Propak, destinat a
lluitar contra els incendis de vehicles o
a evitar que es produeixin. D’aquesta

Les persones que
pertanyen al cos han
rebut formació i han
passat les corresponents
proves d’accés

L’Esplai Uraka,
molt més
que lleure

manera es vol donar suport a la tasca
que desenvolupa aquest cos de seguretat al municipi en un any, el 2017, en
el qual es compleix, precisament, el
trentè aniversari de la seva creació.
Actualment es compta amb 30 bombers, 26 d’ells actius, que tenen a la
seva disposició un camió de BRP (bomba rural pesada), un camió de BUP
(bomba urbana pesada) i un vehicle
lleuger. Les persones integrants del cos
tenen, a part, les seves feines habituals,
des de la infermeria fins a la construcció, i realitzen aquesta tasca de manera
voluntària. Per aconseguir-ho han rebut formació i han passat unes proves
d’accés de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. ■

Cada dissabte l’Esplai Uraka obre les seves portes als infants i joves dels 4 fins
als 15 anys oferint-los un espai per al
lleure. Des de l’esplai es fomenta, a més,
l’educació en valors, l’autosuficiència
o l’esperit crític amb el treball voluntari dels monitors i monitores. Les
persones majors d’edat que vulguin
sumar-se a aquest equip poden fer-ho
posant-s’hi en contacte cada dissabte a
la tarda al Cactus o mitjançant el mail:
esplai.uraka@gmail.com. ■

L’entitat està oberta a la
participació d’aquelles
persones que hi vulguin
prendre part com a monitors
i monitores

Ple municipal extraordinari
21 de desembre de 2017
ORDRE DEL DIA

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓ

Aprovació de la modificació de crèdit 8/2016

CIU, GDEB-CP, TXB

EB-ICV, PP

ERC-AM

Aprovació inicial del pressupost 2017

CIU, GDEB-CP, TXB

PP

ERC-AM, EB-ICV
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Els infants del col·legi Sant
Lluís ens divertim programant
Col·legi Sant Lluís. Aquest curs, a
Educació Infantil del col·legi Sant LluísBosch, hem introduït a les aules els BEE
BOTS. Es tracta d’uns petits robots en
forma d’abella que han de seguir les
nostres instruccions mitjançant unes
ordres i que hem de seqüenciar amb
la finalitat que arribin al destí que hem
marcat.
La programació és una activitat que
implica definir un problema, estructurar
la informació i seguir una estratègia
per resoldre’l. Així mateix, fomenta la
creativitat i el treball col·laboratiu.
El nostre repte com a docents en
aquestes activitats és ajudar les i
els alumnes a reflexionar, anticipar i
comprovar els resultats, alhora que

els ajudem a dialogar, expressar-se
i comunicar-se a partir d’activitats
lúdiques.
Amb els BEE BOTS aconseguim
apropar-nos a alguns continguts
com són l’adquisició de les nocions
d’orientació, l’exploració de moviments
en relació amb un/a mateix/a, els altres
i els objectes, la situació dels objectes
en l’espai, reconeixent la posició que
ocupen i la distància respecte d’un
punt determinat, i l’ús de procediments
per a predir, planificar i raonar.
És, en definitiva, una activitat molt
enriquidora, pedagògica i lúdica
alhora, que entusiasma els i les nostres
alumnes i que els i les prepara per a ser
competents en la societat actual. ■

Aquest curs, a Educació
Infantil es treballa
amb uns petits robots
amb forma d’abella,
els Bee Bots

Joves pel Nadal, més de 50 anys
portant els Reis Mags a Begues
Al voltant d’una trentena de joves del municipi han participat enguany
a fer possible la cavalcada del 5 de gener
Un cop més, ses majestats els Reis
Mags d’Orient han visitat Begues i,
un any més (i ja en són 53), no hauria
estat possible sense la participació de
l’entitat Joves pel Nadal. En aquesta
ocasió han estat una trentena de joves
del municipi, d’entre 15 i 26 anys, les i
els que han posat el seu esforç de manera voluntària trobant-se un cop per
setmana des del mes d’octubre per realitzar els preparatius necessaris per al
dia 5 de gener. A més, la Cavalcada de
la nostra vila es caracteritza per oferir
la possibilitat que els infants puguin
rebre els seus regals in situ gràcies als
patges i visitar, a més, Melcior, Gaspar
i Baltasar a les seves pròpies carrosses.
Des de l’entitat destaquen, en tot
cas, que tot això no seria possible
sense la participació de les persones
encarregades de conduir els tractors,

Joves
voluntàries
de l’entitat
treballen en els
preparatius de
la cavalcada

de la perruqueria i el maquillatge, de
la música, les persones voluntàries de
les furgonetes i els veïns i veïnes que
hi fan les seves aportacions. Les persones interessades a col·laborar poden
demanar més informació contactant
amb l’Ajuntament. ■

Els infants del municipi
poden rebre els regals
in situ a més de visitar
les carrosses dels
Reis Mags
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La participació marca el gruix
d’activitats nadalenques

El Nadal
a Begues
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La tradició de les dates nadalenques es va viure intensament a
Begues amb una important participació de veïns i de veïnes en
el gruix de la trentena d’activitats
amb què comptava el programa
municipal. Entre aquestes en trobàvem algunes de tan pròpies del
Nadal com el cagatió, les nadales,
l’arribada dels Reis Mags o els actes de La Marató de TV3. ■

ag
Begues

A les 18.30 h a la
Biblioteca La Ginesta
Organitza: Biblioteca
La Ginesta
●●●●●●●●●●●●●

4

FEBRER

FEBRER 2017

Laboratori de
lectura «Pim,
pam, Pomelo!»
A les 11 h a la
Biblioteca La Ginesta
Organitza: Biblioteca
La Ginesta

5

FEBRER

Exposició per
a la prevenció
de les drogodependències
«Controles?»
Al Centre Cívic El
Roure
●●●●●●●●●●●●●

FINS EL 31 DE
MARÇ
Exposició de
Jordi Aligué.
Pintura i
gravat.
Al Centre Cívic El
Roure
Organitza:
Ajuntament de
Begues i Vallgrassa
●●●●●●●●●●●●●

2

FEBRER

●●●●●●●●●●●●●

3

FEBRER

Mercat
d’artesans
A les 10 h al passeig de
l’Església
Organitza: Associació
d’Artesans de Begues
●●●●●●●●●●●●●

10
FEBRER

DIVENDRES

Planetari digital
familiar
A les 17.30 h a la
Biblioteca La Ginesta
Organitza: Biblioteca
La Ginesta
●●●●●●●●●●●●●

11
FEBRER

DISSABTE

Contes en
360° dins del
Planetari
A les 11 h a la
Biblioteca La Ginesta
Organitza: Biblioteca
La Ginesta

DIJOUS

Xerrada-taller
«N amics de la
creativitat»
A les 17 h a la
Biblioteca La Ginesta
Organitza: Biblioteca
La Ginesta

DIVENDRES

Taller sobre la
comunicació
afectiva i
efectiva

Minner Michael,
de Forever Rey
del Pop
A les 21.30 al Teatre El
Goula
●●●●●●●●●●●●●

12
FEBRER

●●●●●●●●●●●●●

15
FEBRER

DIUMENGE

DIUMENGE

Celebració de
Santa Eulàlia i
dels Tres Tombs
A partir de les 12 h a
la parròquia de Sant
Cristòfor

DIMECRES 22 DE
FEBRER I DIJOUS
23 DE FEBRER
Taller de
Carnestoltes
A les 17.30 h a
la Biblioteca La
Ginesta
Organitza:
Biblioteca La
Ginesta

DISSABTE

●●●●●●●●●●●●●

DE L’1 AL 14 DE
FEBRER

Organitza: Amics del
Cavall

DIMECRES

Excursió de
la gent gran
al museu i la
potabilitzadora
De 9.30 a 13 h
●●●●●●●●●●●●●

DEL 16 AL 28 DE
FEBRER
Exposició «Les
raons de la
cooperació»
Al Centre Cívic El
Roure
●●●●●●●●●●●●●

17
FEBRER

DIVENDRES

●●●●●●●●●●●●●

24
FEBRER

DIVENDRES

Rua de
Carnestoltes dels
pàrvuls de les
escoles i la llar
d’infants
A partir de les 10 h pels
carrers de Begues
●●●●●●●●●●●●●

25
FEBRER

18
FEBRER

DISSABTE

Pregó de
Carnestoltes
i reunió de
comparses i
carrosses
A les 19.30 h davant de
l’ajuntament

●●●●●●●●●●●●●

FEBRER

DIMARTS

Expedició i
renovació del
DNI
De 9 a 12.30 h a les
oficines de la Policia
Local
●●●●●●●●●●●●●

MARÇ 2017

2

MARÇ

DIJOUS

Unitat mòbil
de revisions
d’ITV agrícola i
ciclomotors
Amb cita prèvia
trucant a l’OAC
●●●●●●●●●●●●●

3

DIVENDRES

Inauguració
de l’exposició
fotogràfica
«Escoles d’altres
mons», del
fotoperiodista
Kim Manresa
A les 18 h al Centre
Cívic El Roure
●●●●●●●●●●●●●

5

MARÇ

DIUMENGE

Campanya de
donació de sang
De 9.30 a 14.30 h a la
plaça de l’Ateneu
●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●

DISSABTE

Cinema infantil:
Vaiana
A les 18.30 al Teatre El
Goula

22

FEBRER

MARÇ

L’Hora del Conte
amb la Sandra
Rossi
A les 17.30 h a la
Biblioteca La Ginesta
Organitza: Biblioteca
La Ginesta
●●●●●●●●●●●●●

28

DIMECRES

Caminada de
la gent gran a
Molins de Rei
De 8 a 15.30 h
●●●●●●●●●●●●●

Notícies breus
Canvia el telèfon
d’emergències de
l’enllumenat públic
[ A partir d’aquest mes de febrer canvia
l’empresa responsable del manteniment
de l’enllumenat públic de la nostra
població. Els veïns que necessitin
notificar una incidència en aquest servei
poden fer-ho trucant al telèfon 24 hores
669 927 365 (RUBATEC). ]

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

Qui vol un parc urbà?

Tarificació social: taxes i
preus justos i equitatius

Acabar con los robos:
cuestión de prioridad
La tarea de los políticos es administrar los
recursos públicos con la mayor eficiencia.
Todo es importante en un pueblo, pero
por encima de ese todo están la salud y
la seguridad de las personas. Pues bien,
parece que esto, la seguridad, es lo último
para el equipo de gobierno.
Llevamos demasiados meses padeciendo robos en todos los barrios de nuestra
localidad; hasta cinco robos en cinco casas
contiguas en sólo una noche. Sé que nos
acusarán de querer causar alarma social,
pero la verdad es que lo que está pasando es alarmante. Como Partido Popular,
hemos puesto de manifiesto en diversas
ocasiones esta debilidad de nuestro pueblo; hemos pedido que se aumente la
plantilla de la Policía Local (de hecho, las
dos últimas incorporaciones de policías se
hicieron gracias a la presión del PP cuando
estuvimos gobernando). La contestación
de los que gobiernan es «que tener más
efectivos que velen por nuestra seguridad
es muy caro».
Es cierto que incorporar nuevos policías
cuesta dinero, pero nuestra seguridad
¿tiene precio? Y con la seguridad no
se juega. Hay que buscar recursos económicos para velar por la tranquilidad de
la ciudadanía. La alcaldesa y su gobierno
han buscado recursos económicos que
han sido para remodelar el Camí Ral, una
obra infrautilizada que ha servido para
fragmentar el pueblo y para alejar a los
ciudadanos del comercio local. Pretende
ser como el paseo de Gràcia pero sin locales comerciales y escaparates. Pero no lo
han buscado para la seguridad.
Nuestr@s policías hacen más de lo que
pueden hacer dos personas por turno y
patrulla pero, desgraciadamente, y pese
al tesón de ell@s, los cacos son más y conocen nuestras deficiencias de seguridad.
Rezamos para que algún día no tengamos
que lamentar algo peor que un robo. Añoramos a la Guardia Civil. ■

GRUPS MUNICIPALS
14

El butlletí de Begues #137 FEBRER 2017

Tenim coves i avencs, cims, penya-segats
i fondalades; roques de colors, i algunes
amb forma de barret; fonts, arbres per
a enfilar-s’hi, planes per a acampar-hi
o fer-hi cabanes; la llera de la riera, corriols i camins d’ombra i solana, alguns de
mil·lenaris; gallines i conills, ramats de
bens i cabres; pous de glaç, rellotges de
sol, castells, runes de corrals i masos; una
pedra que es mou, una pedra-cadira, pedra seca en marges i barraques; ocells,
rapinyaires, senglars i guineus, bolets, mores, aranyons, espàrrecs... història i prehistòria. Ens envolta el millor parc, el natural,
per a gaudir, grans i petits, descobrint i
aprenent a estimar la natura.
Per què hauríem de voler un parc urbà?
Quins valors transmet? Què ensenya?
L’equip de govern ha aprovat fer un
parc urbà entre la Parellada i la Costeta (darrere el Centre Cívic). El projecte l’ha
dissenyat l’Àrea Metropolitana i serà un
parc de l’AMB, encara que el paguem entre tots. Té un cost de 5 milions d’euros,
afecta 37.000 m2 i elimina el 50 % dels
arbres. Ja se n’ha aprovat inicialment la
primera fase, per un import d’1,2 milions d’euros, que afectarà 8.000 m2. I
tot, sense passar pel Ple Municipal ni per
cap debat públic. No sabem què es vol fer
amb els gairebé 30.000 m2 restants per un
import de 3,8 milions d’euros.
Per a nosaltres, seria suficient fer en
aquesta zona una neteja i endreçada de
camins i arbres. Es podria ben bé costejar
amb recursos propis i contractant amb un
Pla d’Ocupació persones aturades del
municipi.
Qui no explica els projectes, no deixa
opinar i no permet decidir actua de forma
irresponsable i poc democràtica. Tothom
té dret a opinar i participar de com volem
invertir 5 milions d’euros de diners públics, que són nostres.
Ajudeu-nos a aturar aquest desgavell! ■

El grup municipal d’ERC-AM proposem
l’aplicació de la tarificació social als diversos serveis municipals educatius i esportius. Però, què és i per què la demanem?
1. Entenem per tarificació social els
imports econòmics que han de pagar
les famílies usuàries dels serveis públics
municipals com ara el de la llar d’infants.
Aquests preus i taxes públiques haurien
de basar-se en els ingressos econòmics,
segons la renda familiar, per garantir uns
preus justos i equitatius.
2. Proposem que l’Ajuntament de Begues, a través de la Regidoria d’Hisenda i
d’Educació, redacti un estudi de rendibilitat social durant el primer trimestre del
2017 amb l’objectiu que es pugui aplicar
durant el curs 2017-2018.
3. Entenem per rendibilitat social el
nivell de distribució equitativa de l’ús dels
serveis públics entre les persones, com ara
els serveis educatius de 0-3 anys, sense
que es produeixin diferències de renda,
d’origen cultural, de gènere o d’edat. Així
mateix, creiem necessari que aquest estudi de rendibilitat social s’ampliï a d’altres
serveis municipals com ara els serveis esportius de les piscines municipals o el
servei d’àpats de la gent gran.
4. Altres municipis com ara Sant Vicenç
dels Horts ja estan aplicant la tarificació
social a les escoles bressol; és a dir, tenen
en compte el nombre de persones que formen la unitat familiar i es paga per trams
segons els ingressos de la renda familiar.
L’educació infantil de qualitat de 0-3
anys és un dret bàsic. També ho és el dret
a fer salut a través de l’activitat física que
es du a terme a les piscines municipals.
Creiem que l’equip de govern hauria de
poder garantir uns preus justos i equitatius per promoure la cohesió social a través de la millor eina possible: la tarificació
social de les taxes i els preus públics. ■

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

Sant Sebastià totes les festes
majors es va emportar

Instem l’AMB a millorar el
transport públic

Hem passat una altra Festa Major d’Hivern;
aquest cop, ben fresqueta, per no dir gelada. Malgrat tot, la gent de Begues és
valenta i ha sortit a gaudir de les ofertes
lúdiques i festives d’enguany. El temps
semblava que anava jugant i amenaçava
amb no deixar dur a terme alguna de les
activitats previstes, però finalment treia el
millor somriure i ens deixava avançar.
Malauradament, aquestes temperatures
tan fredes fan estralls entre la gent gran i
aquest any ha passat per casa, fent que
hagués d’estar més pendent de la salut de
la meva mare que de gaudir de la festa. El
pa beneït de Sant Sebastià va arribar a la
clínica i la mare se’l va menjar de bon grat.
Va ser el primer símptoma de millora. Per
sort, amb l’atenció hospitalària i el temps,
ha anat millorant poc a poc i avui ja li han
donat l’alta perquè pugui acabar de recuperar-se a casa. Atresoraré el pa per a l’any
que ve perquè mai se sap!
Encara que no a totes, sí que, juntament
amb les persones que formen el partit
de Gent de Begues, he pogut assistir a la
inauguració del Camí Ral i a la sardinada,
gaudint com sempre de la bella Lola amb
Garbes i Rostolls. A la festa jove no m’hi
volien, però s’ho van passar d’allò més bé.
El dissabte vaig estar de guàrdia fins diumenge a migdia i em vaig perdre les sardanes, les bitlles, la xerrada, el correfoc, la
cercavila... un altre any serà. Diumenge a
la tarda ja vaig tornar a ser aquí per sentir
el concert de la Coral Montau i, com a la
majoria de la gent, se’ns va fer curt de tant
que ens va agradar.
Els Reis, la Festa Major i la inauguració
del Camí Ral són una bona manera de
començar l’any, tot carregant les bateries
per treballar de valent per anar millorant
el poble en la mesura de les nostres possibilitats. És el desig per al 2017 des de Gent
de Begues per al municipi. ■

Sí, ens preocupa (i ocupa) la millora de la
mobilitat i l’accés de la ciutadania al transport públic. Ens preocupem (i ens ocupem)
de fer sentir les nostres reivindicacions en
el si dels organismes que regulen aquells
aspectes que ens permetin avançar en el
benestar ciutadà, social i econòmic. I és
per això que fa anys que treballem per
garantir millores en la connectivitat de
Begues amb la resta de l’àrea metropolitana en l’àmbit del transport públic. Ja
fa un any que vam aconseguir augmentar
la freqüència de pas dels autobusos en
les hores punta, així com consolidar un
recorregut que apropés el servei a zones
d’especial interès.
Tot i això, continuem reclamant la necessitat d’integrar Begues en la zona
tarifària 1, la de la primera corona metropolitana. Així ho hem requerit formalment
diverses vegades a l’Àrea Metropolitana
de Barcelona, conjuntament amb els 17
municipis que es troben en la mateixa situació que la nostra.
És a les seves mans donar la resposta política a una reivindicació que ha
de permetre més comoditat a l’hora
d’accedir als títols de transport i possibilitar a la ciutadania de Begues una millor
connexió amb Barcelona sense limitacions
de zona en les targetes multiviatge.
El govern de l’AMB, format per BcnenComú, IC-V, PSC i ERC, no pot defugir
durant més temps la seva obligació de
garantir els drets d’aquesta part del territori i donar compliment als seus compromisos vers una mobilitat sostenible i
social. Per això els instem a planificar una
xarxa de transport públic que ofereixi les
màximes garanties de funcionalitat i bonificació. Nosaltres no defallirem en la reclamació dels nostres drets com a ciutadans
metropolitans.
Perquè la promoció del transport públic, a diferència d’altres, no només ens
preocupa, sinó que també ens ocupa. ■

Inauguració del Camí Ral
El divendres 20 de gener vàrem inaugurar
les obres d’urbanització del Camí Ral en el
marc de la Festa Major de Sant Sebastià.
Vàrem comptar amb la presència de la
presidenta de la Diputació, Mercè Conesa,
consistori, alcaldes de pobles veïns, tècnics i l’empresa Roig, executora de l’obra,
i veïns. En un acte amenitzat per un trio
musical que ens encapçalava, acompanyats per una pluja suau i bona xocolata
del Marcel, vàrem escoltar els parlaments
de la presidenta de la Diputació i la nostra alcaldessa. En les seves paraules es va
remarcar el que significa per a Begues
aquesta obra, per la millora de la mobilitat, que ja he explicat en altres articles;
com era d’important vertebrar un eix vial
després de la construcció de la variant, per
tal de pacificar el trànsit rodat interior. Poc
a poc ens hi anem acostumant i fa que viure a Begues sigui de gran qualitat, almenys
així ho va reconèixer Mercè Conesa, també
alcaldessa de Sant Cugat. Doncs bé, ja ho
tenim, ara toca gaudir-ho, respectar la velocitat, i de ben segur que aviat farem el
tros que manca de Torres Vilaró. ■

Ajuntament de Begues

@cdcbegues
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El mal temps no desllueix
la Festa Major d’Hivern

Festa Major
d’Hivern
2017

Tot i les inestabilitats meteorològiques que es van registrar entre el
20 i el 22 de gener, la Festa Major
d’Hivern de Begues se celebrava
amb una notable participació de
públic. Un cop més en destacava la
participació de les entitats, amb un
paper protagonista per a les associacions relacionades amb la cultura
popular i tradicional: així, el correfoc
infantil, la cercavila popular, les havaneres o el concert de la Coral Montau van ser alguns dels moments
culminants de la celebració. ■

