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Exposició 
https://www.fundaciovilacasas.com/ca/exposicio/
llindar-i-celistia
L’artista Jordi Fulla fa una reinterpretació de la pedra seca

Continguts digitals 
https://ladieswinedesign.com/
Empowering creative ladies around the world

Segueix-nos, estem 
a un munt de xarxes 
socials per a tots els 
gustos i edats

Rebrem i publicarem amb molta il·lusió els vostres suggeriments. Ens trobareu a hola@beguesencomu.cat

Tothom hauria de ser feminista
Chimamanda Ngozi Adichie

Un llibre que recull el 
transcendental discurs que 
va oferir l’autora a TEDTalk 
sobre el significat de ser 
feminista en ple segle XXI.

 Miscel·lània per a la gent comuna.

Llibres

Web

són les  legislatures 
sense habitatge 
públic al poble

2

Publicació responsable 
i encantada de ser  
impresa en paper ecològic 
FSC, ECF i ISO1400.
Save the world!
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Begues en Comú

DE LA GENT COMUNA

Us podeu descarregar  
al nostre web el protocol 
“No callem” contra les 
agressions i els assetjaments 
sexuals en espais d’oci nocturn 
privat, editat per l’Ajuntament 
de Barcelona.
https://beguesencomu.cat/
protocol-no-callem/

Begues necessita escoltar veus que 
expressin perspectives diverses 
sobre els temes que 
ens preocupen.

Et convidem a la carpa 
de Begues en Comú (BeC) 
al Passeig de l’Església, 
a partir de les 17 h.

Hi trobaràs un espai per xerrar, per 
compartir idees i neguits i per expressar 
tot allò que voldries canviar perquè Begues 
esdevingui un espai de benestar.
Som gent comuna, compromesa amb l’activisme 
constructiu per fer de Begues un poble més 
femení, més verd i més pròsper.  T’hi esperem!

     

Divendres 1 de març

Begues en Comú 
s’adhereix a la vaga 
general feminista 
del proper 8 de març 
amb motiu del 
Dia Internacional 
de les Dones
“La vaga no només és laboral. 
Pretén assenyalar com l’ordre 
neoliberal se sosté de les cures 
i una multitud de violències 
invisibilitzades. Per això és 
també de consum, d’estudis i 
de treball domèstic i cures, per 
demostrar, com diu la Comis-
sió, que “sense nosaltres no 
es produeix, i sense nosaltres 
no es reprodueix”, explica la 
coordinadora de Feminismes 
de Catalunya en Comú, 
Jéssica Albiach. 



A Begues se’t glacen les idees
Amb l’Hostal del Bosc enderrocat, 
una Sala Annexa privatitzada 
i sense programació i l’in-
compliment del Pla Local de 
Joventut en la seva pàgina 109 
on diu “creació d’un Casal de 
Joves a Begues”, els hiverns 
són freds, avorrits, solitaris i 
desmotivadors. El pitjor escenari 
que necessita la joventut per 
avançar empoderada i amb un 
somriure col·lectiu. Un casal 
jove autogestionat ajudaria molt. 
Però encara caldria més. Per què 
no s’ha construït, en 8 anys, ni 
un sol habitatge social destinat 
a joves? Com s’independitza 
un jove a Begues? Hi ha dos 
opcions: marxar o ser de l’1% 
que troba un “chollo”. I par-
lem-ne també -malauradament 
potser som els primers en dir-ho 
en una publicació política- de 
les condicions laborals que es 
poden trobar pel poble: feines 
sense contracte pagades a 
menys de 5 € l’hora. Sí, a Begues 
també hi ha precarietat laboral! 
Per adobar-ho, ni un “mísero” 
selfie de l’Alcaldessa agraïnt les 
joves del 6tres9 que organitzen 
música en directe per Festa 
Major. ¡Malamente, trá, trá!

Una nova esperança
No ens podem permetre el luxe 
d’envellir sense joventut. Som 
el futur però, sobretot, som el 
present! És necessari i possible 
actuar avui per aconseguir un 

Begues modern d’aquí a 20 anys. 
Després d’una anàlisi crític de la 
realitat, proposem en positiu i amb 
la seguretat que es disposa dels 
ingressos suficients per a:

Som
com tu, som gent comuna, dotant-nos 
de noves eines per a construir un 
Begues social, feminista i ecològic 
dins d’una Catalunya nova. Ho volem 
fer des d’un model transformador que 
engresqui a gent de diferents visions 
de l’esquerra.

Som una alternativa municipalista  
de confluència que iniciem un camí  
en comú, amb gent de diferent  
procedència, ja sigui de partits, 
 de sindicats, d’associacions o  
de persones sense cap militància. 
Volem transformar el marc polític 
i el model econòmic que ens ha 
decebut. Sabem que l’Ajuntament és 
una eina cabdal per aconseguir-ho.

No només som nous perquè com a 
nova associació política hem nascut  
fa poc, ho som sobretot perquè  
representem una nova època i una 
altra manera de fer política.  
Nosaltres proposem noves solucions 
als problemes actuals, perquè vivim 
les realitats del dia a dia i som sensi-
bles a problemes com la precarietat 
laboral, l’atur, l’habitatge o qualsevol 
injustícia. Però sobretot, perquè 
creiem que un altre món és possible  
i tenim l’esperança d’un canvi, que ja 
és aquí, i ha arribat per quedar-se.

Representem una nova ciutadania  
empoderada, que es preocupa per 
tot allò que ens és comú, que afecta 
el nostre dia a dia i que fins ara havia 
quedat al marge. Estem vivint 
moments excepcionals i cal fer  
un pas endavant.

Som joves altament preparats que 
han de marxar de Begues per a poder 
desenvolupar les nostres capacitats;  
som la gent gran que ha de parlar amb 
els seus nets per Skype mentre  
li retallen la pensió; som el petit em-
presariat que ha d’abaixar la persiana 
perquè no pot competir amb les grans 
empreses; som els treballadors i tre-
balladores que veuen com es perden 
drets conquerits amb tant de sacrifici, 
som les dones, que volem aconseguir 
la igualtat plena i efectiva; som els 
refugiats i refugiades, que comencen 
a arribar al nostre poble iniciant una 
nova vida.

Som com tu, som gent comuna, 
dotant-nos d’una nova eina per  
a construir un Begues en Comú.

T’hi  
esperem!

www.beguesencomu.cat

1.  Que la joventut decideixi amb les màximes eines creades i per crear.

2. Prioritzar inversions en habitatge social.

3. Construcció del casal jove, ja!

4.  Promoció de cooperatives de treball on es pugui aprofitar el 
potencial econòmic de l’entorn agrícola i forestal del poble.

5. Formació Professional en oficis agrícoles i forestals.

6.  Vetllar amb els recursos de l’Ajuntament pel compliment de les 
normatives laborals.

7.  Estar sempre alerta perquè necessitem un procés d’empodera-
ment de la joventut continu que vagi més enllà dels quatre anys 
d’una legislatura.

Que Malamente es quedi en cançó 
 i que Begues sigui jove per sempre més!

JOVENTUT,  
Mala-
mente

A Begues hi ha, ni més ni menys,  
1.160 persones d’entre 15 i 29 anys  
(INE, 2018). Quins projectes  
destacables hi ha per la joventut?  
Una targeta per potenciar el  
consumisme i alguna campanya  
estigmatitzadora contra les 
addiccions. ¡Malamente!

Qui  
som?


