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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

Web 
https://www.reservawildforest.org/
Centre de rescat d’animals salvatges

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

Caliban i la bruixa
Silvia Federici

Aquesta no és una història de fades, 
sinó una de bruixes i resistències, en l’origen 
de la qual està el genocidi, l’assetjament i 
el control disciplinari dels cossos de milers 
de dones a Europa, Àfrica, Àsia i Amèrica. 

Llibres

Banzai
Gatta Catana

Fou una artista, rapera, poeta feminista i 
politòloga espanyola, amb la seva música va 
aconseguir combinar diverses temàtiques i es-
tils, de manera que va confluir en un rap únic 
carregat de poesia i missatges reivindicatius de 
cort feminista i polític.

Música

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

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 29 de març

T’esperem a la 
presentació de les 
propostes de programa 
i de la candidatura BEC

Tenim bones 
idees i les volem 
compartir amb tu

Dissabte 30 de març

BECCultura

Escorxador, 19 h

I en acabar, pica-pica, prepara el teu bec!

 Miscel·lània per a la gent comuna.

#això va de Begues      

DE LA GENT COMUNA



dona

feminista jove

m
are

Candidata a 
l’alcaldia de 

Begues per  
Begues en Comú

Guayarmina 
Saavedra

Bona tarda, Guayarmina.
Bona tarda.

Tens un nom curiós.
És un nom «guanche», dels antics aborígens 
de les Illes Canàries. És el nom d’una de 
les princeses que hi eren quan van arribar 
els peninsulars.

I qui és la Guaya?
Sóc veïna de Begues, des de 2014, on hi 
he posat les arrels amb la meva família. 
Vaig néixer a Barcelona el 1984, al barri de 
Sant Martí de Provençals. Tinc ascendència 
andalusa i canària. Sóc la petita de tres 
germans.

Quins trets creus què et defineixen 
com a dona?
És una pregunta difícil de contestar, però 
em considero una dona lluitadora i constant 
que s’encoratja davant les dificultats. 

Com has canalitzat aquesta necessi-
tat d’ajudar els altres?
No és una necessitat, és un deure. Des de 
ben petita em van ensenyar que si cadascú 
escombrés la seva escala, tot el món estaria 
net. Així que sempre que puc intento donar 
eines, que han estat al meu abast, a qui 
les necessita per avançar. He pogut donar 
suport a joves i adults amb dificultats i risc 
d’exclusió, o a famílies amb necessitats 
econòmiques-administratives. I sempre 
que pugui ho seguiré fent.

Has estat escollida en assemblea can-
didata de Begues en Comú a l’alcaldia 
de Begues. Per què has fet aquest pas?
Perquè em trobo en un moment de la 
vida amb suficient energia i perquè he 
coincidit amb un grup de persones molt 
motivador i juntes podem fer moltes coses 
per millorar el nostre futur.

És atrevit fer aquest pas.
Sí. Em fa una mica de vertigen però tinc 
moltes ganes d’aconseguir coses per a 
Begues. I guanya la il·lusió!

Un lloc que t’agradi especialment  
de Begues.
L’arbre màgic. Així l’ha batejat la meva filla. 
És un arbre secret!  També m’agrada la 
zona de La Clota i visitar el Pi Gros.

Tres coses que Begues en Comú  
pot aportar al poble?
Una visió feminista de la política local, 
treballar per a la protecció de l’entorn  
natural i per desenvolupar una millor 
gestió de l’Ajuntament, sobretot, pels 
col·lectius d’infants, joves i gent gran.

Per què Begues en Comú?
Perquè comparteixo els seus valors de 
base i perquè el grup que el conformem 
és una barreja d’actitud, coneixements i 
energia positiva.

Un desig per Begues.
Molts. Per exemple, que hi hagi línia de 
batxillerat, més eines per ajudar a la criança 
de 0 a 3 anys, més habitatge social, que les 
nostres filles i fills es puguin quedar a viure 
a Begues (si volen, clar) i que els nostres 
grans puguin gaudir i viure en millors condi-
cions. A Begues disposem dels mitjans 
necessaris per a fer-ho, només cal prendre 
les decisions adients i estar al servei del 
poble. Trabajar por y para el pueblo. 

Molta sort!
Moltes gràcies!

Ens trobem a casa seva  
al barri de Can Sadurní.  
Ens rep amb un somriure 
que allarga durant tota  
l’entrevista.


