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L’Ateneu

Quatre anys de feina feta
per Esquerra a l’Ajuntament

Francesc Sànchez, candidat d’Esquerra Republicana a les eleccions municipals
El 22 de maig Esquerra Republicana ens presentem a
les eleccions municipals renovant el nostre compromís per
fer de Begues un poble políticament pròxim, socialment
just, econòmicament pròsper, culturalment avançat i
territorialment sostenible.
Per primer cop, Esquerra Republicana ens presentem a
les eleccions a Begues havent acumulat una important
experiència de govern. En aquesta legislatura hem
governat a l’Ajuntament de Begues a través d’un pacte de
govern entre ICV-ERC-CiU en el que hem tirat endavant
polítiques avançades des d’una perspectiva nacional i
d’esquerres.
Malgrat les retallades pressupostàries, ERC complim
les promeses que fem. Esquerra hem executat la
pràctica totalitat del programa electoral en les regidories
que hem exercit la responsabilitat: Cultura, Educació,
Política Lingüística, Acció Social, Esports, Cooperació i
Solidaritat, Comerç i Ocupació. Tot i que les dificultats
econòmiques no ens han permès desenvolupar totes les
polítiques amb la celeritat que preteníem, esperem tornar
a comptar amb la vostra confiança per continuar la feina
començada.
Igualment,
Esquerra
Republicana
ens
sentim
corresponsables del conjunt de les polítiques del govern,
que en línies generals han estat força encertades i ben
encaminades, especialment en consolidar un model de
poble sostenible i respectuós amb el medi que ens
envolta.

En l’actual conjuntura econòmica, els partits polítics
hem de plantejar propostes per sortir de l’atzucac de
la crisi. Esquerra Republicana proposem caminar cap
a un Begues econòmicament pròsper apostant per
l’economia productiva, estimulant nous sectors econòmics
i abandonant definitivament el maleït model especulatiu
del sòl i l’habitatge. En aquesta legislatura hem iniciat
algunes iniciatives que s’han de desenvolupar en els
propers quatre anys, el turisme cultural i l’energia de
biomassa en són dos exemples.
Ara fa tot just un any, es va celebrar a Begues la històrica
i exitosa Consulta sobre la independència organitzada
per l’associació Begues Decideix i que va comptar amb
el suport de diferents col·lectius del poble. Esquerra
Republicana ens hi vam implicar des del primer moment
perquè entenem que Begues ha d’estar a l’avantguarda
de l’exercici del dret a decidir perquè també és des dels
ajuntaments que construïm el país cap a la independència.
Esquerra Republicana fem una crida a la gent republicana,
independentista i d’esquerres de Begues a acompanyarnos a construir l’espai de l’esquerra nacional al
nostre municipi en el que volem comptar amb la vostra
complicitat. Està en joc el model de poble que volem, és a
les nostres mans triar quin Begues volem per al futur.
Salut i República!

MAI A BEGUES S’HAVIA INVERTIT

Exposició “La Prehistòria de
Garraf” i projecte d’adequació
de la cova de Can Sadurní
L’exposició va permetre fer un recull de
30 anys de recerca arqueològica, es van
celebrar unes jornades, es va fer una
reproducció de “la cervesa més antiga
d’Europa” trobada a Can Sadurní,
s’ha editat un catàleg del material
arqueològic i un dvd. Paral·lelament,
s’ha realitzat el projecte d’adequació
de la Cova de Can Sadurní per a ferlo visitable. S’ha enllestit la primera
fase amb la instal·lació de les bastides
interiors del jaciment.

Hem preservat i dignificat
la memòria històrica
No podíem esperar més, ho havíem
de fer de seguida. Era una assignatura
pendent des de que es va restaurar
la democràcia a Begues recuperar la
memòria històrica que estava a punt
de perdre’s. En aquest projecte, que ha
comptat amb la col·laboració del CEB
i persones voluntàries, s’han realitzat
una trentena d’entrevistes a la gent
gran del poble del qual s’han editat dos
dvd: “Begues. Maleïda la guerra” i
“Begues. Festes i tradicions”.

Begues ja disposa del seu
Mapa de Patrimoni Cultural
Es tracta del primer inventari del
patrimoni cultural del municipi que
es classifica en 5 apartats: moble,
immoble, documental, immaterial i
natural. El Mapa permet conèixer el
nostre patrimoni alhora que posa les
bases per a preservar-lo. Està penjat a
la xarxa d’internet per facilitar l’accés
a la informació a tota la ciutadania.

El Camí Ral i la Ruta dels
Castells de Garraf: l’aposta
pel turisme cultural
Aquest projecte pretén recuperar
els camins històrics de Begues i
posar en valor el patrimoni cultural
i natural amb un itinerari ecoturístic.
La Ruta dels Castells promoguda
per la Diputació unirà en un mateix
itinerari els castells medievals del
massís de Garraf i s’ubicarà un centre
d’interpretació al Petit Casal. Al seu
pas per Begues la ruta transitarà pel
camí antic de la Clota i el Camí Ral.

En Cristòfol i l’Eulàlia,
els nous gegants de Begues

Concurs de música
“Begues Sona”
Des de la regidoria de Cultura hem
impulsat el concurs de música
Begues Sona per al foment de la
creativitat artística i l’impuls d’una
cultura musical pròpia. Amb les
cançons presentades al concurs
se n’ha fet un concert en directe i
l’edició d’un cd. Actualment està
oberta la convocatòria de la segona
edició.

Celebració del 75 aniversari
de la Cuca Fera de Begues

TANT EN CULTURA COM ARA

El Centre Cívic i Biblioteca, l’Ateneu del segle XXI
El Centre Cívic i Biblioteca ha estat l’aposta de
l’Ajuntament en aquesta legislatura. Els principals espais
que s’hi encabiran són: el local social, la nova biblioteca,
una sala d’espectacles polivalent, locals d’assaig, una aula
de formació, una aula tic, sales de reunions i un vestíbul
generós com a espai públic ciutadà.
Aquest equipament cultural esdevindrà l’espai de trobada
de referència per a l’accés al conexement, el conreu de la
cultura i les arts, l’oci i l’esbarjo. Les activitats previstes
que s’hi duran a terme són: obres de teatre, concerts de

música, ball de tota mena, festivals escolars, conferències,
debats, projeccions audiovisuals, exposicions, lectura,
estudi, assajos d’entitats i grups de música, cursos de
formació, reunions, o simplment trobar-se amb els amics i
fer petar la xerrada.
El Centre Cívic i Biblioteca tindrà un cost aproximat de
5’5 milions d’euros, dels quals 2’4 provenen de l’estalvi
d’exercicis anteriors, 1’3 de subvencions sol·licitades a
Generalitat i Diputació i 1’8 de crèdit sol·licitat a entitats
financeres a pagar en 10 anys.

En Cultura també hem fet...
•
•

•
•

•

•
•
•

Creació del Consell Municipal de Cultura integrat
per les entitats i estructurat en 4 comissions: Festes,
Art & Creació, Cultura Popular i Patrimoni Cultural.
Dinamització i innovació de les festes populars
d’arrel tradicional: nous gegants, 75è aniversari de
la Cuca Fera, ball de novençans per Carnestoltes, la
foguera de Sant Joan i la trepitjada de raïm i mostra de
vins per la Festa del Most.
Foment a la creació artística musical de jazz amb la
celebració del Begues Jazz Camp.
Consolidació de la Fira d’Artesans i creació de
la Mostra d’Entitats de Begues. A iniciativa del
Consell de Cultura i impulsat pel Projecte Educatiu de
Begues, la Mostra ha estat un exemple de participació
ciutadana.
Foment de les arts visuals a través del Centre
Experimental de les Arts de Vallgrassa, amb
exposicions de pintura i fotografia d’autors vigents,
recitals de poesia i audicions musicals.
Agermanament amb el poble occità de Bègues.
Digitalització de l’Arxiu de la Parròquia de Begues
i de l’Arxiu Històric Municipal.
Homenatge a la fossa comuna dels soldats
republicans del cementiri de Begues per a la
dignificació de la seva memòria.

La Nau: magatzem per a les entitats, tallers
d’art El Colomar i Arxiu Municipal
La Nau és el nou equipament cultural que les entitats
necessitaven. El magatzem està pensat per encabir-hi la
Cuca-Fera, els gegants i capgrossos i les carrosses dels
mags d’orient. A la primera planta El Colomar disposa
d’un espai amb millors prestacions per a dur a terme els
seus tallers. A més, en el mateix edifici s’hi ha encabit el
magatzem de la brigada municipal.
L’equipament s’ha finançat principalment amb 1 milió
d’euros del fons de l’Estat per combatre la crisi. La resta,
uns 400.000 euros ha estat finançat per l’Ajuntament.
Aquest equipament ha permès a l’Ajuntament deixar de
pagar els lloguers que es pagaven en dos edificis per acollir
les mateixes activitats.

L’EDUCACIÓ ÉS RESPONSABILITAT DE

Ja tenim l’Institut!
L’Institut ha estat fruït d’una llarga reivindicació del poble
de Begues, del qual l’anterior equip de govern va redactar
el projecte i amb el nou Ajuntament s’ha pogut construir.
El repte i el mèrit de la regidoria d’Educació ha estat
aconseguir el seu finançament a través de la Generalitat,
especialment important en un temps de crisi i retallades a
l’administració pública, en el que ha estat clau la negociació
política. El fet que Esquerra Republicana formés part del
Govern de la Generalitat ha estat determinant perquè
aconseguíssim el finançament de l’Institut passant per
davant de molts altres municipis.

L’educació ha de tornar a esdevenir
l’eina principal de transformació de
la societat. Amb aquesta finalitat va
nèixer el Projecte Educatiu de Begues, per tal de dur l’educació més
enllà de les escoles i fer partícep a
tota la ciutadania de la responasabilitat d’educar.
El PEB s’ha estructurat en un Grup
Impulsor i en 3 comissions (Entorn,
Cohesió i Entitats) amb les que s’han
dut a terme diferents accions PEB.
Entre d’altres, s’han celebrat 2 Forums Educatius de Begues que han
recollit les propostes de la ciutadania.

Ara, per primer cop a la història, Begues disposa d’una
educació pública, laica i de qualitat del 0 als 16 anys, fet
que reverteix en una millor educació dels joves del poble
i permet a les famílies triar quina educació volen per als
seus fills. Ara els joves de Begues que volen una educació
pública tenen la possibilitat de quedar-se a estudiar i
arrelar-se a la vida del poble pel fet de no haver de baixar
a Gavà.
L’Institut imparteix actualment l’educació secundària fins
al 3rt d’ESO i arribarà al 4rt d’ESO el curs vinent. Quedarà
ara pendent aconseguir el batxillerat.

La Mostra d’Entitats, una de
les accions del PEB

APS Joves pel Camí Ral,
acció PEB del grup Entorn

Aula d’Acollida, cursos de
català i Voluntaris per la
Llengua
És un repte de la nostra societat facilitar la integració de les persones
nouvingudes a la cultura pròpia del
país. És per això que, a més dels cursos de català i el voluntariat lingüístic,
hem engegat l’Aula d’Acollida, un
curs gratuït per facilitar un primer
contacte amb el català a les persones
immigrades.

TOTS I CADASCUN DE NOSALTRES

La Llar d’Infants s’amplia amb dues aules noves i
amb nous serveis educatius
Fruït del creixement de la població ha calgut efectuar
una nova ampliació de la Llar d’Infants. Amb aquestes
dues noves aules hem pogut atendre tota la demanda
d’escolarització del infants de 0 a 3 anys de Begues.
Aquest fet és especialment important, no tan sols per a
l’educació dels infants, sinó també per poder facilitar a
pares i mares la conciliació de la vida laboral i familiar.
Amb aquesta nova ampliació, la Llar d’Infants de Begues
se situa en una de les més grans de Catalunya en nombre
de places escolars.

Espai de Debat Educatiu

Aula de Formació d’Adults

A banda de la quantitat, també hem concentrat tots els
esforços en millorar la qualitat, per tal que reverteixi
en l’educació dels infants. Entre d’altres aspectes, hem
millorat les condicions laborals de les educadores i
readaptat el calendari escolar.
I especialment hem obert nous espais educatius con són
l’Espai Nadó, l’Espai Familiar i l’Espai de Joc, en el que
es comparteix amb les famílies la responsabilitat d’educar
els infants.

En Educació també hem fet...
•

Organització de l’Espai de Debat Educatiu on es
realitza un treball transversal entre tots els agents
educatius per consensuar estratègies i valors per
aplicar-los mitjançant accions educatives.

•

Desenvolupament del programa Edufamília, espais
educatius i de formació adreçats a famílies amb infants
de totes les edats per compartir la corresponsabilitat de
l’educació.

•

Creació de l’Aula de Formació d’Adults destinat a
persones adultes i persones immigrades per assolir les
competències bàsiques.

•

Organització dels Casals d’Estiu i de la Setmana
Blanca per facilitar la conciliació de la vida laboral i
familiar.

•

Programació d’Educació ambiental i Educació vial
als centres educatius del Begues.

•

Desenvolupament del programa Hàbits i Tècniques
d’estudi adreçat a alumnes per millorar l’èxit escolar.

•

Corresponsabilitat en la planificació
l’escolarització de l’alumnat de Begues.

•

Manteniment i millores en l’escola pública.

de

ACCIÓ SOCIAL, UN NOU MODEL
El Pla Local de Serveis Socials:
un nou model de serveis socials a Begues
El primer pas has estat la reestructuració dels Serveis
Socials amb la contractació d’una treballadora social
i una educadora social a jornada completa que han
permès augmentar l’atenció als ciutadans i ciutadanes
de Begues i consolidar uns serveis d’atenció social de
qualitat i eficients.
Per primera vegada s’ha redactat una carta de serveis
que es presta a la població, com ara la millora de la
teleassistència domiciliària gratuïta a ciutadans majors de 80 anys, l’augment d’hores de prestació de
Serveis d’Atenció Domiciliària (SAD), els programes d’ajudes a persones en risc d’exclusió social,
entre d’altres mesures que signifiquen una ordenació
coherent, rigurosa i moderna dels Serveis Socials.

Adhesió al Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament
Des del primer moment vàrem apostar per un canvi de
model de les polítiques de cooperació i solidaritat al Tercer
Món mitjançant l’adhesió als Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament (FCCD), per tal de sumar esforços
amb la Generalitat i altres ajuntaments.

Teleassistència

Servei d’Atenció
Domiciliària

En Acció Social també hem fet...
•

Disseny i planificació dels serveis del futur Centre
de la Gent Gran: Casal i habitatges dotacionals.

•

Gestió de les beques de suficiència alimentària per
al menjador dels centres escolars de Begues.

•

Seguiment constant de la situació de les famílies en
risc d’exclusió social.

•

Distribució del Banc d’Aliments per a famílies en
risc d’exclusió social.

•

Dinamització de programes per a immigrants i
nouvinguts.

•

Implantació del servei de suport jurídic per a
dones víctimes de maltractaments.

•

Commemoració dels dies internacionals de la

dona treballadora i contra la violència masclista.

Seguir col·laborant econòmicament amb el Tercer Mön és
el camí correcte, per això seguim destinant el 0,8% dels
recursos propis de l’Ajuntament per a projecte vinculats
amb la sensivilització, l’educació i la justícia social en
països subsdesenvolupats. Per fer-ne la tria, es va obrir
un procés participatiu a través de les escoles i del web
municipal en el que es van escollir els projectes que van
semblar més interessants. Igualment s’han concedit ajuts
per emrgències internacionals com va ser el cas de les
inundacions del Pakistan, el terratrèmol d’Haiti, etc.
Paral·lelament, s’han instal·lat 5 nous contenedors de
recollida de roba solidària per al Quart Món.

DE SERVEI PER A LES PERSONES

L’Espai de la Gent Gran:
un nou espai públic de serveis per a la gent gran
Durant aquest darrers quatre anys, hem tingut com a
referència, a l’hora de fer la nostra tasca d’acció social, la
millora dels serveis adreçats a la gent gran. Amb aquesta
finalitat s’ha engegat l’Espai de la Gent Gran, un servei
municipal, públic i d’inscripció gratuïta, adreçat als avis
i àvies.
És un espai de trobada on es duen a terme el servei
d’àpats i on la participació dels seus usuaris i usuàries és
fonamental pel seu èxit.

Actualment, L’Espai és un lloc per compartir experiències
i créixer a nivell personal i comunitari a través dels tallers
d’informàtica, xerrades i tot tipus d’activitats dirigides.
Creiem que el col·lectiu de la gent gran té dret a ser
autònoma i viure en plenitud la seva senectut. És per això
que hem posa’t al seu abast aquest emblemàtic equipament
del poble.

Espai recreatiu
Servei d’àpats
Els principals espais de que disposa l’equipament són
l’Espai recreatiu i el Menjador, on es realitza el Servei
d’àpats i s’ofereix dinar a preus assequibles.

Cicle de caminades

Uns exemples de les activitats dirigides han estat el
Cicle de Caminades i les Classes de Gimnàstica Dolça
desenvolupades a la sala d’activitats dirigides de la Piscina
Municipal de Begues amb un gran èxit d’assistència.

L’ESPORT, UN HÀBIT SALUDABLE

Enllestida la tercera fase del Poliesposrtiu Jaume Viñas Pi
La recent construcció de la darrera fase del Poliesportiu
Jaume Viñas Pi ha acomplert amb algunes de les demandes
bàsiques dels usuaris de la instal·lació, com ara els lavabos

per al públic, la zona de reunions per als clubs, les millores
en la reducció de les barreres arquitectòniques per a persones amb mobilitat reduïda, entre d’altres.

Apostem per l’esport: més i millors instal·lacions
L’activitat física i l’esport és fonamental per fer xarxa
social i establir un bons hàbits saludables. El nostre poble
gaudeix d’una gran teixit esportiu que treballa en aquesta
direcció.
La prova de tot això la tenim en la quantitat d’activitats
federades i de lleure recreatiu que es desenvolupen en les
instal·lacions esportives municipals: l’esport de lleure i
de salut de l’aula de natació, les competicions esportives
de bàsquet i de futbol, les activitats dirigides de l’esport
escolar, la iniciació a esports com el tennis o l’escalada,
els programes de dinamització esportiva per a la gent
gran com ara la gimnàstica suau i el cicle de caminades,
l’aprofitament dels espais verds del nostre entorn i la
celebració un cop l’any de la Festa de l’Esport, són
exemples de gran vitalitat esportiva.

Boulder

Festa de l’Esport

Instal·lació de gespa artificial al
camp de futbol

Camp de sauló

Mapa d’Instal·lacions
Esportives Municipals

Per tot això, hem apostat per arranjar espais esportius
de lliure accés, hem construït nous espais esportius com
el nou boulder per la pràctica de l’escalada esportiva,
hem acabat la tercera fase del Poliesportiu Municipal
“Jaume Viñas Pi”, hem pavimentat amb gespa artificial de
darrera generació de l’antic camp de futbol de sauló, hem
començat la redacció del Mapa d’Instal·lacions Esportives
Municipal (MIEM) i hem donat suport amb la difusió del
Pla Català de l’Esport entre la comunitat educativa amb
la col·laboració de la Secretaria General de l’Esport de la
Generalitat de Catalunya.

EL COMERÇ, LA VIDA DEL POBLE

El carrer Major ha esdevingut zona de vianants
Ara, com en qualsevol altra ciutat, Begues també disposa
d’una zona de vianants als carrers cèntrics del poble per
afavorir el comerç de proximitat.

Aquesta aposta ha anat acompanyada d’altres mesures
com ara l’establiment de carrers d’únic sentit al voltant
de la zona centre que ha significat l’establiment de més
d’un centenar d’aparcaments per a vehicles, fet que facilita
l’opció de venir a comprar al poble.

Malauradament, aquesta nova situació ha coincidit amb
l’establiment de nous centres comercials a la zona de serveis de Mas Pascual i amb el context de crisi econòmica
que provoca la diversificació i la reducció del consum,
fet que no ha afavorit avaluar els beneficis comercials de
convertir el carrer Major en espai de vianants. Tanmateix,
l’augment del nombre de persones que circulen pel carrer
Major és un fet contrastable.

Edició del Mapa de Comerç Local

La Botiga al carrer
Aquest programa consiteix en que un cop al mes els aparadors dels comerços de Begues surten al carrer per oferir
els seus productes a bon preu.

Jo compro a Begues
Aquesta és la marca amb
la que s’ha promocionat
el comerç local per tal
d’incentivar les compres a
Begues.
És visible a la majoria
d’establiments, a la botiga
al carrer i se n’han fet bosses per a la compra.

Aula de Recerca Activa de Feina
Degut a la situació de crisi económica, a través del Servei
d’Ocupació Local, s’ha engegat aquest servei per donar
eines per millorar l’efectivitat en la recerca de feina.

PRESSUPOSTOS EN TEMPS DE CRISI
1. El context. En l’actualitat, vivim en un context de sis crisis so-

breposades. La crisi financera internacional que bloqueja la concessió
de crèdit a particulars i empreses. La crisi energètica que es tradueix
en l’alça de preus del petroli. La crisi de productivitat que provoca la
deslocalització i tancament d’empreses en favor de les economies de
països emergents. La crisi de la construcció, per l’esclat de la bombolla
immobiliària degut a l’especulació del preu del sòl i l’habitatge. La crisi
catalana, en tan que com a catalans estem sotmesos a un fort déficit fiscal envers l’estat Espanyol (uns 20.000 milions d’euros l’any, prop d’un
10% del PIB). I una crisi de valors, que ens fa replantejar la manera de
com afrontem el futur. En major o menor mesura, Begues patim les conseqüències d’aquestes crisis.

2. La causa. Degut a la crisi de la construcció, el con- 3. La conseqüència.
junt d’ingressos urbanísitcs (plusvàlues, impost de construccions, llicències d’activitats i llicències urbanístiques)
disminueixen un 59% del 2007 al 2010.

4. L’anàlisi.

Degut al descens dels ingressos s’ha
reduit un 45% el pressupost en cinc anys, principalment
per la reducció dels impostos indirectes (construccions)
i els ingresssos patrimonials (Abocador). Això ha comportat que el finançament de l’Ajuntament se sustentés en
els impostos directes (IBI) a raó de l’increment del 10%
anual que marca la llei de finançament local, i de les taxes
(serveis públics) i les transferències corrents (subvencions
d’altres administracions) que han augmentat lleugerament
segons l’IPC.

El 2007 va ser el darrer
d’ingressar el cànon de l’Abocador (2,7 M euros). Aquest
fet, sumat al descens dels ingressos urbanístics, comporta
la reducció del presupost a la meitat del 2007 al 2011.

En consonància amb els ingressos, les despeses també han
disminuit notablement, especialment les inversions en un
92%. Igualment han disminuït els béns corrents (serveis
ordinàris) que han comportat retallades en el pressupost
d’activitats. En canvi ha pujat la despesa de personal, a raó
d’introduir en plantilla serveis abans externalitzats (serveis socials, informador juvenil...), augment de salaris dels
treballadors i incorporació de personal (Llar d’Infants...).
Esmentar també la reducció d’un 6% dels sous dels càrrecs
electes.

5. L’endeutament

Per fer front al Centre
Cívic ha calgut demanar
1,8 M euros de crèdit
(passius financers 2009 i
2010) a pagar en deu anys.
En un primer moment
l’import sol·licitat a les
entitats financeres eren 3
M, però el fet d’aconseguir
una rebaixa de 1 M euros
en el preu de construcció,
ha permet prescindir de 1,2
M euros inicials.

UN POBLE TERRITORIALMENT SOSTENIBLE

Hem consolidat un model de preservació del
territori i de respecte de l’entorn natural
Un dels aspectes importants de les polítiques
desenvolupades per Esquerra és el medi ambient, i
més concretament el desenvolupament sostenible.
S’entén per desenvolupament sostenible aquell tipus de
desenvolupament que és capaç de satisfer les necessitats
actuals sense comprometre els recursos i possibilitats de
les generacions futures.

Però justament perquè el desenvolupament sostenible
sigui efectiu, hem de ser capaços d’establir un dinamisme
econòmic en el territori que respecti l’entorn que l’envolta.
Amb aquest objectiu s’han ampliat els usos dels terrenys
no urbanitzables per donar més possibilitats al medi rural
de desenvolupar-se econòmicament i fer la funció de
custòdia del territori que li correspon.

La constitució d’aquest Ajuntament ha permès
l’establiment d’un model de preservació del territori i de
respecte de l’entorn natural que estava sotmès a diferents
amenaces. Gràcies a l’actual Ajuntament s’han pogut
aturar vells projectes com la variant pel Pou del Glaç,
l’establiment de camps de golf o el trasllat de les línies
elèctriques que en mica en mica haurien anat hipotecant el
nostre entorn natural més immediat.

Entre d’altres aspectes, Esquerra hem treballat per assentar
les bases d’un model econòmic de turisme cultural i natural
que permeti per exemple, l’establiment d’àrees recreatives
en respecte amb l’entorn o un càmping de 50 places al
voltant d’una masia que presti els serveis que aquestes
infrastructures requereixen. El projecte d’itineraris
ecoturístics del Camí Ral i la Ruta dels Castells poden
arribar a ser un bon incentiu per l’establiment d’un model
turístic que posi en valor el patrimoni i respecti l’entorn.

La biomassa, l’energia renovable
Quan l’Associació de Propietaris Agrícoles i Forestals va presentar aquest projecte va ser ben acollit per
l’Ajuntament. Primer perquè això permetrà un estalvi del
consum de combustibles fòssils en edificis municipals i de
reducció de l’emissió de CO2. I segon perquè facilitarà
una gestió de l’explotació forestal per tenir els boscos nets
i prevenir incendis.
Per a fer-ho efectiu s’ha instal·lat una planta d’acopi de la
fusta a Mas Ferrer i tres calderes situades a l’escola Sant
Cristòfor, a la piscina municipal i al nou Centre Cívic. Ha
estat finançat en bona part per l’Estat amb 650.000 €.

Reintroducció d’un ramat de cabres
Begues havia estat històricament un poble de pastura
de cabres. Per a la seva reintroducció, l’Ajuntament ha
reconstruit un corral a Mas Ferrer i ha adquirit un ramat de
100 cabres que pasturarà pels camins rurals, per sota de les
línies elèctriques i per les frangues de protecció d’incendis
per mantenir el sota-bosc net i reduir el risc d’incendi.

L’ESQUERRA REPUBLICANA DE BEGUES
FEM 80 ANYS!
1931. L’Ateneu Democràtic Republicà
El 3 de maig de 1931 s’aprovava en Junta General la constitució de l’Ateneu
Democràtic Republicà de Begues, societat adherida a l’Esquerra Republicana de
Catalunya. L’Ateneu va ser construït per la gent republicana de Begues amb les
seves pròpies mans i finançat mitjançant accions per ells mateixos.

Joan Esteve Pascual “el Rei”

Joan Esteve Pascual, “el Rei”, va ser president de l’Ateneu i candidat per Esquerra
Republicana a les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931 a l’Ajuntament
de Begues. Després de repetir fins a tres vegades les eleccions per pressumpta
tupinada, s’acabà acordant un Ajuntament de consens amb en Sadurní Vendrell de
la Lliga d’alcalde.

1934. El primer Ajuntament republicà
El 14 de gener de 1934 van ser convocades eleccions municipals. Per
part republicana es va presentar l’agrupació “Pau i Progrés” de l’Ateneu
Democràtic i Republicà. En aquesta ocasió es va presentar com a candidat en Josep Sadurní Guasch “el Marroig”. En aquestes eleccions va
guanyar l’agrupació “Pau i Progrés” per 229 vots enfront del 222 de la
Lliga. El Marroig esdevenia el primer alcalde republicà de Begues.
Maluradament, l’ajuntament republicà va ser destituït el 14 de novembre
de 1934 acusat de cooperar amb la proclamació de l’Estat català per
Lluís Companys. El 1936, “el Marroig” va tornar a ésser alcalde de
Begues. A mitjans de la Guerra Civil va ser reemplaçat per “el Rei”, el Josep Sadurní Guasch “el Marroig”
(el quart per l’esquerra)
segon alcalde republicà de Begues, fins al final de la guerra.

1995. La represa republicana
Esquerra Republicana es torna a presentar a les eleccions municipals de Begues l’any 1995 amb en Josep Petit de candidat,
sense obtenir representació. El 1999 es presenta de candidat en
Toni Guerrero, quedant a 7 vots d’obtenir un regidor. No va ser
fins l’any 2003, amb en Francesc Sànchez de candidat, que Esquerra Republicana aconsegueix obtenir un regidor que roman a
l’oposició. Finalment, en les eleccions municipals de 2007, Esquerra Republicana aconsegueix 2 regidors i entra a formar part
de l’equip de govern en coalició.
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