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ACTA DE LA 1a SESSIÓ DE LA 3a JORNADA D’ENTITATS DE BEGUES 
Data: Dijous 26 de novembre 
Hora: 18.00h 
Lloc: Sala virtual de videoconferències Zoom 
 
Assistents: 
 
Per part de l’organització: 

- Esther Rufas, tècnica de Participació Ciutadana 
- Teresa Jardí, tècnica de Cultura 
- Josep Escofet, tècnic de Joventut 
- David Achell, tècnic del Servei de Comunicació 

 
Per part de les entitats: 

- Club Bàsquet Begues (Franky Arranz + Magda Pomares) 
- Timbalers de Begues (Joan Hernández) 
- AMPA Institut de Begues (Lídia Montero i Eva Serra) 
- CIPAG (Laura i Elicinia Fierro) 
- Centre d’Estudis Beguetans (Silvia Ruiz i Elicinia Fierro) 
- Coral Montau (Flor Rey i Isabel Riego) 
- Tallers d’Art El Colomar (Teresa Bubí) 
- Club Patinatge Artístic de Begues (Núria Andreu) 
- Juguem a Begues (Mireia Reixach) 
- Cuca Fera i Diables de Begues (Arnau Ventura) 
- AFA Pare Manyanet (Lidia Creixell) 
- Club Futbol Begues (Claudio Niño) 
- Amics Franco Catalans Begues (Olga Ruiz + Maria Rosa Ambrós) 

 
Excusen la seva presència: 
 

- Associació de Fibromiàlgia (Carmen Álvarez) 
- Tot per la Gent Gran (Jaume Viñas) 
- Amics els Vehicles Clàssics de Begues (José Ignacio Llobet) 
- Associació Big Band Begues (Juli Casado)  

 
La sessió dona inici a les 18.10h 
 
L’Esther Rufas dona per iniciada la sessió a les 18.10h i dona la paraula a la regidora de 
Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Begues, Maria Llauradó, qui saluda les 
persones assistents, els agraeix la seva participació a la jornada i posa de manifest 
algunes apreciacions: 
 

- Satisfacció pel fet que la Jornada es pugui dur a terme, malgrat les circumstàncies 
actuals de la covid-19. 
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- L’Ajuntament és conscient que les entitats necessiten gaudir dels espais 
municipals oberts per dur a terme les seves activitats, però les circumstàncies 
han estat complexes i no sempre s’ha pogut anar tan ràpid com s’hagués volgut. 
Amb la perspectiva del moment segur que hi ha coses que s’haguessin pogut fer 
diferent, però tots estem aprenent de les circumstàncies i en tot cas sempre s’ha 
volgut preservar la salut de les persones. 

- Posa de manifest que el Departament de Salut de la Generalitat va felicitar el 
poble de Begues per mantenir un nivell baix de contagis en aquesta segona 
onada i que això ho relacionaven amb el fet que la ciutadania ha pres consciencia 
i ha complert les mesures i, a més, s’havia controlat l’activitat social amb 
mesures com el tancament d’equipaments municipals.  

- Convida les entitats a fer un treball transversal i treballar plegades per tirar 
endavant projectes i accions de millora, tot confiant que allò que surti d’aquí es 
pugui implantar. 

 
En acabar, la Maria Llauradó abandona la sala virtual.  
 
L’Esther Rufas pren el relleu per posar en antecedents les persones assistents: 
 

- És un moment complex i cal adaptar-nos-hi en tots els sentits. Aquesta Jornada 
estava prevista pel mes de maig de forma presencial i ja s’havia començat a 
treballar en els temes i grups de treball que, a finals de l’any passat, es van 
establir en la Taula d’Entitats. 

- La pandèmia atura el procés, però abans que acabés l’any es volia no perdre 
l’oportunitat de convocar aquesta 3a Jornada d’Entitats, encara que fos virtual, 
amb un altre format i replantejant els seus objectius i línies de treball.  

 
Per arribar a aquest punt, el Servei de Suport a les Entitats va fer arribar una breu 
enquesta a totes les entitats de Begues, que servís de punt de partida de la Jornada. En 
aquest punt se’n presenten els resultats i les principals conclusions (Document adjunt). 
 
Repassats els resultats, s’obre un torn obert de paraula per tal que les entitats que ho 
desitgin puguin exposar allò que desitgin sobre la situació viscuda, el seu estat d’ànim o 
les seves reflexions al respecte: 
 
Timbalers de Begues (Joan) 
 

- El tema de l’obertura d’equipaments i les subvencions enguany ha anat com ha 
anat.  

- Demana que les entitats rebessin algun tipus d’ajuda per a l’adquisició de gels o 
el material preventiu necessari en cada cas per a la seva activitat. 

- Manifesta el sentiment de desànim que hi ha a l’entitat. Altres pobles han anat 
fent coses i aquí no s’han pogut fer, i per tant hi ha una certa desmotivació. 

- Però ells continuaran endavant i si es poden fer coses per la Festa Major d’Hivern 
o quan calgui, les faran. 
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Amics Franco Catalans de Begues (Maria Rosa i Olga) 
 

- Amb les pistes tancades no poden jugar a petanca i això els deixa molt 
desmotivats. Creuen que, en ser en un espai obert, alguna cosa podrien fer, 
encara que haguessin d’adaptar l’activitat. 

- Es mostren desanimats, tocats a nivell psicològic, i més tenint en compte que són 
persones grans que necessiten d’aquest contacte social.  

 
AMPA Institut de Begues (Lidia) 
 

- Ells han donat la volta a la situació des del primer moment. Han tret una 
oportunitat del confinament, organitzant coses de forma virtual que han 
funcionat bé, fins i tot en algun cas amb més participants que quan les feien 
presencialment. 

- Reinventar-se és bo, i aquesta situació els ha servit per renovar-se i treure’n 
oportunitats. 

 
Juguem a Begues (Mireia Reixach) 
 

- Tot i que sí que mantenen una part de l’activitat (L’Alzina), el fet de no poder 
oferir activitats obertes al conjunt de la població -tot i ser a l’aire lliure- els hi 
provoca un cert desànim. 

- Està costant tirar endavant sense possibilitat d’accedir a espais públics.  
- Es poden buscar alternatives i les han buscat. Les xarxes socials i les plataformes 

virtuals van molt bé per fer reunions i organitzar-se, però sense activitat pública 
es perd l’essència de la seva entitat.  

 
Coral Montau (Flor i Isabel) 
 

- Actualment la Coral està desmantellada. Sense activitat és difícil mantenir tots 
els grups. Seccions com l’Atelier o la infantil es perdran possiblement. 

- La coral d’adults es manté amb la intenció de reactivar-la de seguida que sigui 
possible. 

- Però per això cal reobrir equipaments. Potser el Centre Cívic és més complex, 
però hi havia alternatives com l’Escorxador o La Nau que s’haguessin pogut obrir 

- Són conscients que la situació és complicada, però ells han fet el que estava a les 
seves mans: han organitzat activitats online i s’han buscat la vida per poder 
seguir assajant a la carpa de Can Sadurní 

- Però el cert és que s’estan “desinflant” i que cada dia costa més mantenir-ho viu.  
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Centre d’Estudis Beguetans (Silvia i Elicinia) 
 

- L’entitat ha fet un gran esforç per reinventar-se. Han renovat la web, han 
organitzat el trivial online (amb més participants que anteriors edicions) i han 
organitzat alguna passejada. Accions que els han permès anar mantenint el 
contacte entre ells i elles.  

- Però també han trobat moltes mancances, com la impossibilitat de fer xerrades 
presencials o recerca. Consideren que algunes d’aquestes activitats s’haguessin 
pogut fer a l’Escorxador.  

- Han trobat a faltar poder haver accedit al Centre Cívic a recollir el correu, ja que 
és allí on hi tenen la bústia.  

- També han trobat a faltar poder accedir a l’Arxiu Municipal per a fer recerca, ja 
que d’altres municipis sí que han reobert els seus arxius. 

- Posen de manifest que hagués calgut plantejar una obertura d’equipaments més 
específica en funció de la logística de cada una de les activitats. No s’han analitzat 
les entitats de forma individual i s’ha optat pel “tot tancat o tot obert”, sense 
matisos.  

- Les entitats fan esforços que no sempre es veuen recompensats. 
 
Club Patinatge Artístic Begues (Núria) 
 

- El primer confinament el van gestionar com van poder, però a partir d’aquí 
consideren que l’Ajuntament els ha tallat les ales. 

- Posa de manifest la seva crítica al fet que l’Ajuntament els enviés una carta dient 
que, amb els equipaments tancats en aquesta segona onada, tampoc es podia 
traslladar l’activitat d’entrenaments als espais públics exteriors.  

- Reclamar la possibilitat de fer activitat en espai exterior encara que sigui amb 
grups de menys de 6 persones. 

- Amb l’activitat aturada, l’entitat va perdent sòcies. 
 
Cuca Fera i Diables de Begues (Arnau) 
 

- Habitualment l’entitat ja fa aturades entre els seus moments de major activitat 
de l’any (festes majors). Tot i això altres anys es mantenia el caliu quedant de 
tant en tant per preparar material, netejar o endreçar el magatzem, fer alguna 
sortida fora,...  

- Enguany això no s’ha pogut fer i ha deixat l’entitat completament en standby. 
- S’ha evidenciat una falta d’implicació de les persones integrants de l’entitat i això 

fa que s’entri en un cercle de desmotivació.  
- Quan es pugui reprendre la seva activitat, es reactivaran i ja faran coses. 
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Tallers d’Art El Colomar (Teresa) 
 

- Tenen la impressió que l’Ajuntament ha sigut “poc valent”. Reconeix que durant 
el primer confinament la situació era la que era, però en aquesta segona part no 
s’ha gestionat bé el tema de reobertura d’equipaments 

- Les entitats han fet els seus protocols covid, però s’haguessin pogut reobrir 
espais com l’Escorxador o La Nau, fàcilment ventilables, per mantenir activitats 
de les diferents entitats. 

- Ells i elles volen ser valents i reclamen valentia també a l’Ajuntament. 
- En aquests mesos s’han fet enquestes internes i han copsat que la gent vol fer 

coses i participar dels tallers. Ganes n’hi ha, però sense espai on fer-les 
lentament “ens estem morint”. 

 
Club de Futbol Begues (Claudio) 
 

- Comença expressant la seva solidaritat amb les entitats culturals, més afectades 
per les restriccions actuals.  

- Ells han pogut recuperar activitat des de fa uns mesos (al marge del tancament 
puntual d’aquesta darreres setmanes), més àmplia en espais exteriors i més 
restringides en els interiors. 

- Observa que el teixit social en general està tocat anímicament. 
- Demana flexibilitat a l’Ajuntament a l’hora de reobrir equipaments públics. 

Esforç i flexibilitat a l’hora de prendre les decisions que toquin en cada moment. 
- Aplaudeix la iniciativa de la 3a Jornada d’Entitats i l’esforç que es fa per mantenir 

viu el caliu entre les associacions. 
- Entén que, en moltes entitats, sense activitats no hi ha quotes. I sense quotes no 

hi ha entitat. Desitja que ninguna es quedi pel camí. 
 
CIPAG (Laura / Elicinia) 
 

- Durant l’any han hagut de cancel·lar les excavacions i això repercuteix en el curs 
de l’entitat ja que aquestes excavacions són les que permeten recollir dades i 
materials que es treballen durant l’any. 

- Tot i això han aprofitat per seguir treballant cadascú des de casa. Se’ls va 
autoritzar l’entrada al Petit Casal per recollir material i poder seguir la tasca 
individual des dels domicilis.  

- Les activitats de difusió sí que s’han vist totes cancel·lades (Divendres història, 
Ruta del Ferret, Visites Cova Can Sadurní,...). 

- És un any desmotivant i cal pensar en alternatives per l’any que ve, perquè si 
això s’allarga en el temps acabarà apagant el grup i pot ser devastador.  

- Posen de manifest que hi ha jaciments que sí que han reobert i s’han pogut fer 
visites, i la Cova de Can Sadurní encara està tancada (tot i que s’esmenten unes 
visites escolars programades per a grups bombolles de l’Escola Sant Cristòfor).  

- Reiteren la falta de valentia dels polítics i els demanen que prenguin decisions. 
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Arribats a aquest punt, la Teresa Jardí intervé per incidir que estava previst obrir 
equipaments per a les entitats a mitjans d’octubre però l’arribada de la segona onada 
no ho va permetre. La previsió és que quan la Generalitat ho permeti s’obrin els espais 
de manera àgil, que l’Ajuntament de Begues ho té tot preparat en aquest sentit.  
 
Es recullen un parell més d’intervencions per part de les entitats: 
 

- El Joan Hernández, dels Timbalers de Begues, posa de manifest que l’enquesta 
d’aquesta 3a Jornada d’Entitats només l’han respost 22 de les 62 entitats i que 
aquest fet ha de ser significatiu. No pot ser que sempre estiguem tirant del carro 
les mateixes entitats. Això s’ha de tenir en compte també des de l’Ajuntament. 
Els representants del Club Bàsquet Begues se sumen a aquesta reflexió.  
 

- La Flor Rey insisteix en la necessitat de conèixer i comptar amb la previsió de 
reobertura d’equipaments. 

 
A partir d‘aquest punt, l’Esther Rufas fa un tancament d’aquesta roda d’intervencions. 
Comenta que totes les aportacions fetes queden recollides, es tindran en compte i es 
faran arribar a qui correspongui en cada cas. 

Explica que, un cop feta aquesta primera ronda d’opinions i reflexions, ara obrim una 
segona etapa que es desenvoluparà principalment a la 2a sessió, treballant diferents 
dinàmiques per extreure aspectes en positiu de la situació en què ens trobem, conèixer 
noves eines de relació i establir els àmbits de treball a desenvolupar per part de les 
pròpies entitats en els propers mesos.  

Precisament per veure d’on venim i cap on esperem anar, s’introdueix una dinàmica a 
través de l’aplicació menti.com, a través de la qual les persones participants poden 
escriure una sèrie de paraules o reflexions relacionades amb com s’han sentit com a 
entitat durant el confinament i què n’esperen de després de la pandèmia.  
 
El resultat final és el que es mostra a continuació: 
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Es relaciona aquest canvi d’estat amb la resiliència de les entitats, la capacitat que té 
una persona o col·lectiu per a resistir i afrontar situacions traumàtiques per tal de 
recuperar el nostre estat estàndard, alhora que esdevé l’aptitud de reaccionar 
positivament malgrat les dificultats. 
 
En aquest sentit, i per finalitzar la sessió, es visualitzen dos videos d’animació gràfica per 
a fer pensar: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=n5yn7V5QOAE&feature=youtu.be 
 
https://vimeo.com/152985022  
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Amb els somriure als llavis de moltes de les persones assistents, es dona per finalitzada 
la sessió i s’emplaça els presents a la 2a sessió, dijous vinent. 
 
El David Achell apunta que la sessió de la setmana següent inclourà també algunes 
dinàmiques de grup que permetin mantenir l’essència de les activitats relacionals que 
es feien en les jornades presencials.  
 
En aquest mateix sentit, el Josep Escofet convida les persones assistents a afrontar 
aquesta propera sessió amb ganes de participar i de construir plegats.  
 
Durant aquesta setmana es convida les persones participants a: 

-          Compartir amb la seva entitat el que s’ha comentat a la 1a sessió i fer-ne 
valoracions. 

-          Detectar les dificultats que han tingut i/o tenen a la seva entitat, i pensar en 
com es poden convertir en oportunitats. 

 
La sessió es dona per finalitzada a les 20.10h. 


