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DE LA GENT COMUNA



BECNews  Miscel·lània per a la gent comuna 

Al Ple Municipal de març, 
l’equip de govern+1, van 
delegar competències a la 
Junta d Govern, per agilitzar 
afirmaven. Xo en realitat per-
dem la capacitat de veu i vot! 
Perdem opció de debat. Tota 
l’oposició, q som la majoria de 
la representació ciutadana a 
#Begues, perdem veu
@beguesencomú

Govern i regidora no adscrita, 
trenquen l’acord qdonava 
plenes competències a l´òrgan 
+transparent i participatiu d 
l´Aj, el Ple Municipal. És molt 
trist veure com no són ca-
paços defensar-ho i en canvi 
només utilitzen l´insult i la 
incoherència com argument. 
Totes perdem! #begues 
@beguesencomú

Catalunya NO mereix ni la 
xenofòbia, ni el racisme, ni el 
masclisme que han demostrat 
alguns candidats de la llista 
de JxCAT. 
@beguesencomú

Piulades

JOVENTUT
Joves:  A Begues hi ha vida  
més enllà del botellón

Ser jove a Begues és, com a mínim, un problema actualment. 
Els «adults» ens posem les mans al cap quan veiem el nostre 
jovent, que no és poc, en grups més o menys nombrosos, sem-

pre fent voltes pel carrer, sense destinació i sense fites.

La nostra gent jove fa deu anys que no té un espai en condicions 
per decidir com vol passar el seu temps de lleure. Amb l’Hos-
tal del Bosc enderrocat, una Sala Annexa privatitzada i sense  
programació (el 2006 es va realitzar una inversió de 160.000 € per 
adaptar-la, però a la legislatura 2011-15, l’actual equip de govern, 
la va privatitzar, perdent l’espai per la gent jove que li donava 
ús freqüent), l’antic ambulatori mal condicionat amb una in-
versió que ha servit de poc, l’actual promesa d’un espai nou al 
«magatzem de la piscina exterior», sense la participació activa en 
les decisions dels joves, amb una inversió desmesurada inicial de 
103.520 €, d’estudi i adequació de l’espai i, l’incompliment del Pla 
Local de Joventut, que té com un dels seus objectius principals 
la creació del nou casal. Pels joves estar «tirat» pel carrer o a casa 
jugant a la Play són les úniques alternatives a Begues.

Els temps de pandèmia també estan sent especialment 
durs pel col·lectiu. Després d’una llarga i dura etapa 
sense relacions socials, ara se’ns presenta una Festa  
Major aigualida i que tindrà com a activitat estrella, de 
nou, el botellón dels joves al carrer. Ara, més que mai, cal 
una oferta de lleure de qualitat, una bona programació 
d’activitats formatives i lúdiques, que malauradament 
mai arriba.

Cal escoltar el jovent, que siguin ells qui decideixin 
amb les màximes eines creades i per crear. S’ha de 
construir un casal de joves amb la màxima prioritat 
i que sigui autogestionat, un espai a la mida de les 
seves necessitats i interessos. A més, cal motivar el 
nostre jovent a dur a terme activitats formatives, que 
els ajudin a desenvolupar-se com a ciutadans i com 
a persones. També, és important prioritzar les inver-
sions en habitatge social per impulsar l’emancipació 
i els projectes de vida.

En definitiva, cal apostar per unes polítiques fermes i  
decidides en matèria de joventut i estar sempre alerta, 
perquè necessitem un procés d’empoderament de la 
joventut continu, que vagi més enllà dels quatre anys 
d’una legislatura. 

La irresponsabilitat i falta 
d’ètica política d Marta Roig  
no té límits. Ara, pressionada  
x 1sentència sobre tràns-
fugues, decideix deixar els 
càrrecs a @ajbegues. Exigim 
q renunciï a continuar com 
a regidora i dignifiqui la 
política local.#begues mereix 
respecte. No tot s’hi val! 
@beguesencomú

CENTRE DE DIA
Un projecte cabdal per a la vida 
de la gent que ha estat aturat 
durant anys i, una vegada 
construït, segueix sense engegar

A Begues érem 1005 persones de més de seix-
anta-cinc anys l’any 2020, un 14% del total 
de població segons l’Idescat, de les quals 

142 persones teníem més de vuitanta-quatre anys. 
L’envelliment a la nostra vila és progressiu i con-
statat, com a tota Europa. Cada vegada som més 
persones en aquesta etapa de la vida, una etapa 
delicada, poc valorada i gens protegida i és per això 
que és necessari i imprescindible tenir polítiques i 
equipaments públics que garanteixin que la Gent 
Gran puguem gaudir amb dignitat i qualitat.

Amb aquesta visió, el 2009, el nostre equip va 
aprovar el projecte del primer centre de dia per a 
la Gent Gran de Begues. Però onze anys i 3 governs 
de CiU i JxCat després encara no sabem quan es po-
sarà en marxa.

L’equipament s’ha tirat endavant sense la sub-
venció (atorgada en el seu moment per la Gen-
eralitat) a conseqüència de les retallades fetes per 
l’expresident Artur Mas. Actualment, l’equip de 
govern municipal ha demanat préstecs perquè 
sembla que reclamar la subvenció era de poca im-
portància per a Begues.

Les obres s’han acabat, però el centre segueix 
tancat. Per què? El problema ara és l’empresa de 
gestió: SUMAR SL.

SUMAR SL està dirigida per polítics que són càrrecs 
o excàrrecs de JxCat. Li diuen empresa pública d’ac-
ció social, però és una fal·làcia. L’Ajuntament es fa 
accionista de l’empresa (l’alcaldessa, Mercè Esteve i 
la regidora, Maria Llauradó són membres de la jun-
ta general de sòcies) i ja està feta la trampa: com 
que l’Ajuntament és copropietària de l’empresa, ja 
no cal fer un concurs públic on altres empreses pu-
guin optar a gestionar el servei. Lleig. Gens trans-
parent. Poc ètic. Poc democràtic. Però no només ho 
diem nosaltres, des de principis d’any també és un 
frau de llei segons una sentència del TSJC. A més, 
SUMAR SL, l’auto anomenada sense ànim de lucre 
s’enduu un 8% de la facturació de l’any... Beneficis? 
Una empresa sense ànim de lucre?

Davant d’aquesta sentència, i dels interessos del 
seu partit, l’actual equip de govern no deu saber 
de quina manera sortir-se’n. I qui dia passa, any 
empeny. Onze anys després i l’equipament públic 
construït continua TANCAT.

Però això no va d’una oportunitat per fer negocis, 
sinó del benestar d’una vida digna quan més es ne-
cessita.

Des de Begues en Comú treballem per garantir 
una gestió democràtica i transparent del projecte. 
Aquest Centre ha de ser vertebrador d’una xarxa 
que faciliti i millori aquesta etapa de la vida, al més 
aviat possible. Per què no el gestiona directament 
l’Ajuntament? 



Segueix les BECNews  a beguesencomu.cat

HABITATGE PÚBLIC

ABegues necessitem modificar i adaptar, a les noves lleis 
d’habitatge, el Pla General d’Ordenació Urbà (PGOU), per 
poder facilitar la realització de promocions d’habitatge 

públic i adaptat a les necessitats i desitjos actuals. Tenim un poble 
amb molt habitatge unifamiliar aïllat, aquesta tipologia no facilita 
l’accés a l’habitatge pel seu elevat cost, sobretot per a la gent jove.

Nosaltres apostem per la proactivitat, per aconseguir la col·labo-
ració de les institucions com la Diputació, AMB a través de l’IM-
SOL i habitatge metròpolis BCN i Generalitat a través d’INCASOL 
i ADICSA.

Hi ha accions que ja es poden estudiar. La plana de Can Romagosa- 
Camí Ral fins a la riera és urbanitzable amb el PGOU actual. Es 
podrien realitzar blocs plurifamiliars amb un passeig central. En 
tota serien 100 habitatges dels quals un 15% serien amb adjudi-
cació sota estàndards públics. Entesa Begues-ICV ho va plantejar 

a la legis latura 2007-2011 i estava molt avançat per fer l’aprovació 
inicial. Ho podríem haver recuperat després de la crisi del 2007 
amb un sistema de cooperació. I també modificant els plans par-
cials aprovats definitivament com: Can Termens, la Sínia, Santa 
Eulàlia II, entre d’altres, per a construir més habitatge plurifa-
miliar. Tot això possibilitaria la cessió d’aprofitament urbanístic 
i l’Ajuntament podria disposar de sòl públic.

És essencial repensar i modificar el nostre urbanisme, per trans-
formar-lo. Algunes zones antigues com Bon Solei I, Can Amell, 
Nucli Urbà (del c/ Bosc fins a la Creu del Joncar) són sectors que 
han quedat amb habitatges buits. Els hi hem de donar una sor-
tida: habitatges bifamiliars i plurifamiliars, que actualment no 
es poden realitzar pel PGOU. És necessari treballar noves actu-
acions per la nova realitat de Begues i que es puguin construir 
habitatges més petits i assequibles, estudiant i col·locant la vida 
al centre de cada decisió i acció. 

Què vam aconseguir a la legislatura 2007-2011?
1.  Vam aconseguir una permuta amb Can Amell, per adquirir l’antic solar del cine 

Goula per fer habitatge de promoció pública, ara és un aparcament.

2.  Vam aprovar el projecte per fer la modificació del PGOU al carrer Ferran Muñoz, 
on anaven setze habitatges per a la gent gran, que van ser desestimats per 
l’actual equip de govern.

3.  Es va executar el projecte de divuit habitatges de lloguer.

4.  Es va executar la construcció de trenta-tres habitatges de compravenda al 
barri de Mas Pasqual.

Quina és la situació actual?
1.  Davant del Centre Cívic està prevista, i aprovada des de la legislatura  

2007-2011, la construcció de setze habitatges de lloguer per a la gent jove.  
El govern actual obvia aquest projecte, potser prefereixen un aparcament!

2.  Està pendent la construcció de 30 habitatges des de la legislatura anterior 
de JUNTS, a l’Escorxador amb un inici previst el 2021. Tampoc compleixen els 
imprescindibles del seu programa d’actuació municipal en habitatge.

Una mica d’història

1987

20 habitatges
compravenda

1993

10 habitatges
compravenda

2009-10

33 habitatges
compravenda

2020

2 habitatges
de lloguer públic
sense adjudicar

2009

18 habitatges
lloguer

en els darrers  
10 anys de  

legislatura de  
CiU, PDCAT i JUNTS:

DOS!

81
habitatges executats  
del 1987 fins el 2010    

L’actual equip de govern, el 
juliol del 2019,  va sol·licitar a la 
Diputació de Barcelona un estudi 
sobre habitatge en el marc dels 
«Programes d’Actuació Municipal 
d’Habitatge» amb l’objectiu de 
donar eines als ens locals per a 
planificar globalment el disseny 
de les polítiques d’habitatge. 

A continuació, us detallem els  
objectius que proposa la  
Diputació per solucionar aquesta 
problemàtica a Begues.

1.  Afavorir l’accés a l’habitatge 
a la població amb menys 
ingressos.

2.  Possibilitar un parc d’habitatges 
adaptat per la gent gran.

3.  Millorar l’estat del parc de 
l’habitatge.

4.    Augmentar el parc d’habitatge 
de lloguer.

5.  Baixar els preus del lloguer.

6.  Fer més heterogeni el parc 
d’habitatges, baixar els 
llindars de superfície per 
potenciar el plurifamiliar  
i el de petita dimensió.

7.  Afavorir l’emancipació i evitar 
la fuga de gent jove, i el retorn 
de joves que van marxar.

8.  Aconseguir que la gent gran 
que resideix a Begues  
s’empadroni.

L’actual equip de govern 
no ha desenvolupat cap 
acció destinada a afavorir 
aquests objectius.

Podeu consultar el programa 
sencer a:  
https://beguesencomu.cat/
habitatge/



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

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

www.beguesencomu.cat

@beguesencomu @beguesencomu

Begues en Comú

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’asso-
ciacions 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 
sensibles 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 néts per Skype mentre li retallen la 
pensió; som el petit empresariat que ha d’abaixar 
la persiana perquè no pot competir amb les grans 
empreses; som els treballadors i treballadores 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.

BECQui som

EIXOS PER UN  
BEGUES MILLOR

1Benestar

Una societat justa és aquella que permet i promou el desen-
volupament de les persones que la integren, sense opressió 
ni explotació, i en condicions d’igualtat i dignitat. No hi ha ni 
desenvolupament, ni benestar, ni justícia si la societat en què 
vivim no ens assegura una vida digna. Les persones neces-
sitem tenir les nostres necessitats bàsiques (habitatge,  
sanitat, ensenyament…) cobertes, per tal de poder desenvo-
lupar tot el nostre potencial, siguem joves, adults o gent gran. 
Siguem dones, homes o allò que vulguem ser. Vinguem d’aquí 
o d’allà. 

3Feminisme

No hi haurà revolució democràtica si aquesta no és plena-
ment feminista. Cal feminitzar el món i aconseguir la plena 
igualtat. Hem d’acabar amb la barbàrie que és la violència de 
gènere. El món és divers. Visca la diversitat de gèneres. És 
més: fora els gèneres i visca l’amor!  

2 Ecologia

En un planeta finit, sotmès a una crisi ecològica global, el 
model econòmic capitalis ta posa en perill la vida i el benestar de 
molta gent en el present, i de totes les generacions futures. 
Volem fomentar maneres de produir i consumir més netes, 
amb menys impactes medi ambientals. Cuidem el planeta: 
energia verda i decreixement!  

persones  per fer un poble millor!

A Begues som
7300

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/




