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ACTA DE LA 2a SESSIÓ DE LA 3a JORNADA D’ENTITATS DE BEGUES
Data: Dijous 3 de desembre
Hora: 18.00h
Lloc: Sala virtual de videoconferències Zoom
Assistents:
Per part de l’organització:
- Maria Llauradó, tinenta d’alcaldia de Benestar i Acció Social i d’Administració
Oberta
- Anna Méndez, tinenta d’alcaldia d’Educació i Cultura
- Marta Roig, tinenta d’alcaldia de Drets Civils i Plans de Millora
- Alfons Duran, regidor d’Esports i Joventut
- Esther Rufas, tècnica de Participació Ciutadana
- Teresa Jardí, tècnica de Cultura
- Josep Escofet, tècnic de Joventut
- Liberto Mas, tècnic responsable de Salut i Prevenció de Riscos
- David Achell, tècnic del Servei de Comunicació
Per part de les entitats:
- Club Bàsquet Begues (Toni Martínez)
- Timbalers de Begues (Joan Hernández)
- AMPA Institut de Begues (Lídia Montero)
- CIPAG (Manel Edo, Laura i Álvaro Yegrós)
- Centre d’Estudis Beguetans (Silvia Ruiz i Elicinia Fierro)
- Coral Montau (Flor Rey)
- Tallers d’Art El Colomar (Teresa Bubí)
- Cuca Fera i Diables de Begues (Arnau Ventura)
- AMPA Sant Cristòfor (Sílvia Rodríguez)
- Conxita Fibla (Associació Fibromiàlgia)
- Club Futbol Begues (Claudio Niño)
- Associació Esportiva Begues – Futbol Sala Begues (Claudio Niño)
- Amics Franco Catalans Begues (Olga Ruiz + Maria Rosa Ambrós)
- Tot per la Gent Gran (Jaume Viñas)
Excusen la seva presència:
-

Amics els Vehicles Clàssics de Begues (José Ignacio Llobet)
Associació Big Band Begues (Juli Casado)
Club de Begues
Teatre Musical Begues (Elisabet Paz)
Juguem a Begues (Mireia Reixach)

La sessió dona inici a les 18.10h
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L’Esther Rufas dona per iniciada la 2a sessió a les 18.10h. Tot i estar plantejada amb uns
continguts diferents, durant la setmana 14 entitats han demanat reorientar aquesta
sessió i que comptés amb la presència de representants polítics per poder traslladar-los
directament les inquietuds, queixes i propostes sorgides de la 1a sessió.
L’Esther posa de manifest que tant la Taula d’Entitats com aquesta Jornada estan al
servei de les seves necessitats i que es pot modelar en funció dels seus interessos.
També aprofita per recordar les accions concretes que s’han anat plantejant i treballant
en les trobades anteriors, i que es relacionen en document annex a aquesta Acta.
Pren la paraula la regidora Maria Llauradó.
-

-

Agraeix als assistents que els donin l’oportunitat de ser en aquesta segona sessió.
A la primera no hi van ser, més enllà ella de la benvinguda, precisament perquè
una de les peticions de les entitats en anteriors jornades havia estat que no hi
hagués representants polítics per poder treballar amb major llibertat i
autonomia. Però si ara hi ha de ser, ells encantats.
Fa un breu repàs a les accions desenvolupades des de la Regidoria de Participació
Ciutadana en els darrers anys en el camp de les entitats: creació del Servei de
Suport a les Entitats, Taula d’Entitats, Jornada d’Entitats,...
Passa a presentar els representants polítics i tècnics de l’Ajuntament de Begues
presents a la sessió.

Cedeix la paraula a la regidora de Salut, Marta Roig, qui posa en context la situació actual
sobre la pandèmia de la covid-19:
-

Segueixen donant-se casos positius setmana a setmana (aquesta darrera, 6
casos) i aquest fet continua generant una gran tasca de seguiment de contactes,
cribratges via PCR, afectacions per confinaments de classes escolars,...
Es treballa de forma coordinada entre l’Ajuntament de Begues i el Departament
de Salut de la Generalitat.
Cada vegada que es produeix algun canvi substancial en la situació de pandèmia,
es reavalua la situació i això implica també un treball tècnic municipal per si cal
adaptar protocols, normatives d’usos, etc. Per tant, cada situació de canvi,
genera feina per als diferents serveis municipals.

Pren la paraula en Liberto Mas:
-

La situació és molt complicada i ho serà encara uns mesos més, aquest fet no el
podem perdre mai de vista.
En base als recursos humans i tècnics disponibles, pel que fa als plans de
desconfinament i reobertura d’espais i equipaments municipals en la primera
fase, es va treballar sobre dos aspectes:
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-

o Prioritzar el col·lectiu jove, principalment usuari d’entitats esportives, ja
que s’ha demostrat que presenten un grau de transmissió de la malaltia
més reduït.
o Necessitat de les entitats esportives de fer front a les fitxes federatives
d’inici de la temporada.
D’aquesta manera, els recursos humans es van destinar a establir els protocols
necessaris per a reobrir els equipaments esportius en primer lloc.

Pren la paraula el regidor Alfons Duran:
-

-

Aprofundeix en el tema de les fitxes federatives. Els clubs necessitaven saber si
podrien disposar dels equipaments municipals de cara a tramitar les fitxes per a
tota la temporada. Si no era així, no podria afrontar entrenaments i competicions
i haurien de deixar en suspens tot el curs sencer.
També es va treballar per permetre l’accés d’entitats a espais concrets de cara a
preparar activitats o competicions importants que tenien de forma imminent.
En tot plegat, es treballava a partir del calendari de represa d’activitat esportiva
marcat per la Generalitat de Catalunya. En base als seus protocols es van anar
reobrint els espais i adequant limitacions i aforaments.

Reprèn la paraula en Liberto Mas:
-

-

Un cop regulat tot l’àmbit esportiu, al setembre es comença a treballar en l’àmbit
social i cultural, establint els plans de desconfinament i de reobertura
d’equipaments, que es fixa per al 19 d’octubre. Però pocs dies abans, arriba la
segona onada de contagis i la Generalitat decreta noves mesures de tancament
que impedeixen aquesta reobertura d’equipaments.
Conclou que, per tot l’exposat, gestionar tota aquesta situació és complex i que
cal no perdre-ho de vista.

Pren la paraula la regidora de Cultura Anna Méndez:
-

La pandèmia pretén guanyar-nos la batalla i la cultura ho està patint molt arreu.
Entén que les entitats estiguin caient en el desànim, però des de l’Ajuntament
no s’ha deixat de treballar ni un moment per tal que, quan sigui possible, es pugui
reobrir i amb plenes garanties per a tothom.
Tot i això, quan s’ha pogut, s’han fet coses: recorda la celebració de la Flama del
Canigó i de la Festa Major diferent, amb l’objectiu de mantenir una mínima
activitat cultural.
Durant aquests darrers mesos s’ha treballat colze a colze amb totes les entitats
per donar-los suport en l’elaboració dels plans de contingència i els protocols
necessaris per planificar el seu retorn a l’activitat.
Remarca que en cap cas l’Ajuntament ha sigut covard: al revés, s’ha mostrat
valentia perquè s’ha posat per davant de tot la salut i el benestar de les persones
davant de qualsevol altra consideració.
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A col·lació d’aquesta exposició, pren la paraula la tècnica de Cultura, Teresa Jardí:
-

Recorda que la celebració de Sant Joan va ser la que va obrir l’expectativa de
certa recuperació de l’activitat pública. A Begues, es va prioritzar l’arribada de la
Flama i es va poder programar una Festa Major simbòlica.
La pandèmia ha desdibuixat la missió de tots els que treballen per la Cultura,
obrint un nou paradigma.
La voluntat de reobrir espais i recuperar activitat sempre hi ha estat, però per
damunt de tot es volia fer amb seguretat. Per això es va treballar amb totes les
entitats culturals: van demostrar feina molta i molt bona feina.

Acabada aquesta primera ronda d’intervencions per part dels equips tècnic-polítics de
cada àrea, reprèn la paraula la regidora Maria Llauradó.
-

-

La situació és molt complicada per tothom. S’ha fet un gran esforç per part de
l’Ajuntament i també, evidentment, per part de les entitats, a qui vol agrair
públicament la seva implicació.
Resumeix quina és la situació actual:
o Zona esportiva reoberta i operativa, tot i que adaptada a aforaments i
horaris dictats per la Generalitat.
o Queden pendent de reobertura els equipaments amb activitat cívica,
actualment tancats per ordre de la Generalitat. Està tot a punt per poderlos reobrir quan la Generalitat aixequi les restriccions.
o Des de l’Ajuntament s’està valorant com poder contribuir a les
necessitats de les entitats de material d’higiene i seguretat.
o Mostra el compromís de l’Ajuntament a parlar una a una amb les entitats
que ho requereixin per buscar alternatives si la situació s’allarga, i poder
valorar alternatives individualitzades a activitats concretes.
Posa de manifest que el Servei de Suport a les Entitats segueix operatiu i al seu
servei per atendre qualsevol necessitat.
Finalitza la seva intervenció dient que cal que anem de la mà tots plegats. “Ho
podríem haver fet millor? Segur. Però per això estem aquí, per trobar noves
maneres de seguir avançant”

Arribats a aquest punt, l’Esther Rufas obre un torn obert d’intervencions per part de les
persones representants de les entitats presents, a qui s’anirà donant resposta
individualment a qualsevol pregunta que sorgeixi.
Timbalers de Begues (Joan)
-

És una pena que només hi hagi presents una dotzena d’entitats en aquesta
trobada. La primera culpa és nostra. Segurament per aquest desànim
generalitzat que s’ha vingut comentant.
Agraeix la presència de 4 regidors i 5 tècnics municipals en aquesta sessió
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-

El repàs a tot el que ha passat ja el coneixem, però ara ja no interessa. Ara hem
de mirar endavant. Les entitats hem fet la nostra feina.
Aborda les necessitats concretes que tenen des de Timbalers, d’accés a material
i preparar alguna actuació imminent.
Conclou tot reiterant que no s’ha de perdre de vista que, malgrat totes les
entitats que hi ha a Begues, les que tiren del carro són les que estan aquí
presents. I que les persones, al cap i a la fi, són sempre les mateixes.

L’Anna Méndez, la Teresa Jardí i la Maria Llauradó donen resposta als temes plantejats
pel Joan Hernádez:
-

Els espais municipals que encara estan tancats ho estan per ordre de la
Generalitat.
Per accedir a buscar material no hi ha problema (ja s’ha fet en ocasions puntuals
anteriors i es tornarà a fer quan calgui). El que es necessiti a partir d’ara es
continuarà canalitzant.

El Toni Martínez, del Club Bàsquet Begues, va una breu intervenció per plantejar que,
sense competicions esportives actualment, el pavelló municipal està sense activitat els
caps de setmana i que potser els Timbalers podrien usar-lo per assajar.
La Marta Roig intervé de nou per recordar que les dades que arriben de Salut no són
esperançadores i que el balanç que es fa d’ençà del tram 1 de reobertura, fa deu dies,
potser demostren que no s’estan obtenint els resultats esperats i, de fet, l’entrada
prevista al tram 2 per d’aquí a 3 dies ja s’ha suspès, i se seguirà encara quinze dies més
en tram 1. Per tant, cal seguir sent prudents en els plans futurs que fem.
AMPA Institut de Begues (Lidia)
-

-

És difícil articular el que es voldria fer i el que es pot fer. No és fàcil gestionar
aquesta situació.
Llença dues propostes concretes:
o Que l’Ajuntament de Begues accedeixi a les ajudes de material de
prevenció covid que la Diputació ofereix als ajuntaments, per destinar-lo
a les entitats del poble.
o Que es pugui obrir una línia d’ajudes covid a entitats des de l’Ajuntament
a través del pressupost 2021 per a aquelles associacions que puguin
demostrar que la pèrdua de quotes i associats els estan generant pèrdues
importants que posin en perill la seva continuïtat.
També posa damunt la taula els problemes que les entitats estan tenint amb La
Caixa respecte als seus comptes corrents.

La Maria Llauradó dona resposta:
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-

Ja s’està movent el tema d’accedir a material preventiu de la Diputació de
Barcelona i s’està estudiant com revertir aquest material en les entitats.
També s’està treballant en el Pressupost municipal de 2021 per tal que incorpori
partides necessàries per a l‘adquisició de productes d’higiene i seguretat.

Respecte al tema de La Caixa, l’Esther Rufas comenta que, a través de la Taula d’Entitats,
es va crear una comissió de treball de temes bancaris i que farà arribar a les entitats un
resum del treball fet per aquesta comissió, alhora que fa una crida a si sorgeixen
voluntaris que vulguin reprendre l’activitat que va fer mesos enrere aquesta comissió.
Centre d’Estudis Beguetans (Silvia Ruiz)
-

Lligant amb el darrer tema plantejat, la percepció de quan ella va estar treballant
aquest tema és que cap banc està predisposat a treballar amb entitats socials.
En tot cas, inicia la intervenció agraint la presència a regidores i tècnics.
Coincideix amb el Joan Hernández sobre el desànim general i el fet que sempre
siguem les mateixes entitats i les mateixes persones.
Posa de manifest que les pujades i baixades que hi ha hagut en tot aquest temps
de pandèmia no s’ha traduït en una obertura-tancament d’equipaments, perquè
molts sempre han estat directament tancats.
Cal buscar alternatives, com la que s’ha apuntat d’usar el pavelló esportiu per a
determinades activitats. Cal traslladar la sensació que s’està treballant en aquest
aspecte.
També demana que es puguin obrir determinats espais, no tant per a activitats
generals, sinó per a treball social de les entitats (com, per exemple, els despatxos
del Petit Casal).

Donen resposta la Maria Llauradó i la Teresa Jardí:
-

-

-

S’estudiaran totes les opcions. Remarca que la voluntat és obrir equipaments,
però el procés és lent, està supeditat sempre a les ordres d’estaments superiors
i acaben passant sempre per les mans d’una única persona a nivell tècnic de
l’Ajuntament. I això s’ha d’entendre.
El pavelló esportiu es va reservar per a les entitats esportives a inici de
temporada perquè, a banda d’entrenaments, també hi havia competicions en
cap de setmana. Ara que estan suspeses, s’estudiarà si en les franges lliures es
pot replantejar part del seu ús.
Respecte al Petit Casal, es treballarà per desbloquejar l’accés per a gestió interna
i treball social.

CIPAG (Manel Edo)
-

L’entitat treballa per projectes i que enguany les subvencions a projectes no
s’hagin donat i s’hagi reconduït cap a subvencions nominatives a ells els ha fet
mal, perquè han perdut suport econòmic.
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-

Posa l’exemple de les assegurances de responsabilitat que ells han d’assumir per
la Cova de Can Sadurní, que han de seguir pagant tot i no poder fer visites
guiades.
En aquest sentit, demana algun tipus d’ajut municipal per a entitats que estiguin
travessant dificultats financeres.
Demana que s’estudiïn les situacions individuals per veure com se’ls pot donar
solució.
També s’afegeix al tema plantejat anteriorment sobre els entrebancs que tenen
les entitats amb els bancs.

Donen resposta la Maria Llauradó i la Teresa Jardí:
-

Reitera la voluntat d’estudiar individualment cada cas per buscar-hi solucions: el
compromís hi és.
Sobre les subvencions, enguany han funcionat diferent donada la situació
provocada per la pandèmia, també amb menor import global per la pròpia
retallada d’ingressos que també ha tingut l’Ajuntament.

Elicinia Ferro (Centre d’Estudis Beguetans / CIPAG)
-

-

Agraeix que s’escoltés la queixa que les entitats van manifestar, i que avui hi
siguin presents representants polítics.
Posa de manifest que el principal problema és la incertesa davant de tot plegat:
A quins espais podrem accedir? Quan ho podem demanar?
Demana si es podria disposar d’un esquema bàsic de a qui adreçar-se per cada
cosa, quins equipaments o espais disponibles, en quines condicions,... una mena
de guia o protocol a seguir, adaptat als condicionants de cada tram de
reobertura.
En definitiva, poder tenir alguna eina que els permeti disposar d’una mínima
perspectiva de futur.

Donen resposta la Maria Llauradó, Esther Rufas i Liberto Mas:
-

Donada la situació actual i tan canviant, es fa difícil estandarditzar un únic
document amb totes les condicions, essent aquestes tan variables en funció de
cada tram en el qual ens trobem, i d’altres condicionants.
Sí que s’han estudiant tots els espais i s’han delimitat els aforaments màxims
permesos.
En tot cas, es torna a posar de manifest que, davant de qualsevol necessitat
individual, qualsevol entitat pot adreçar-se al seu tècnic o regidor de referència
per buscar les alternatives possibles.
Sí que s’apunta que, precisament, s’està treballant en un Reglament d’ús dels
equipaments municipals. Es tracta d’un esborrany que es farà arribar a les
entitats per tal que participin de la seva elaboració aportant-hi propostes.
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Coral Montau (Flor Rey)
-

Agraeix a l’Ajuntament la presència i el to de la sessió. També a les entitats
presents a la jornada.
Però posa de manifest que això es fa a demanda de les entitats i que s’ha de tenir
present.
Aquesta reunió s’hauria d’haver fet abans, atenent a la xarxa d’entitats, ja que
s’han perdut oportunitats pel camí i lamenta que així hagi sigut.

Donen resposta la Maria Llauradó i l’Esther Rufas:
-

-

-

Es torna a explicar que els polítics no van voler entrar a la Jornada precisament
per preservar la seva essència, en el qual treballaven únicament les entitats amb
tècnics municipals. La voluntat no és que ningú quedi desatès i per això avui hi
són tots presents.
Potser caldrà articular espais de trobada periòdics com aquest mentre duri la
pandèmia per mantenir actius els canals d’interrelació entre Ajuntament i
entitats.
També s’apunta que no s’ha de perdre de vista que durant aquest temps ha
calgut prioritzar àrees de treball. Per exemple, l’Esther apunta que ella
compagina el seu paper a Participació Ciutadana amb Gent gran i que els primers
mesos de la pandèmia es van haver de centrar tots els esforços precisament en
atendre el col·lectiu de la Gent Gran.
També es fa èmfasi que precisament moltes persones de les entitats es van
bolcar en els primers mesos de pandèmia en la xarxa ciutadana de voluntariat
(fer mascaretes, suport a Càritas, servei d’àpats gent gran,...). Han estat mesos
d’una gran feina per part de la xarxa social beguetana.

Club de Futbol Begues / Associació Esportiva Begues – Futbol Sala (Claudio Niño)
-

Posa de manifest que avui aquí som poques entitats presents. Es deu
segurament a aquest sentiment de desànim i incertesa general.
Gràcies a polítics i tècnics per ser-hi presents.
Apunta que la mateixa incertesa que avui estan posant de manifest els polítics
és la que tenen ells i elles en el si de les seves entitats.
No s’ha de culpar de res a ningú, però cal passar del desànim a les alternatives.
Mostra, com ja va fer la setmana passada, la seva solidaritat amb les entitats
culturals, més afectades per les restriccions generals.
Finalment torna a reclamar major flexibilitat a l’hora d’estudiar alternatives.

Dona resposta la Maria Llauradó expressant que hi ha tota la voluntat de ser tan flexibles
i àgils com sigui possible. Això sí, alerta del risc de ser flexibles sense arribar a ser laxes,
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ja que ens devem als requeriments de la norma general, vetllant sempre per la Salut en
primer lloc.
L’Alfons Duran remarca que s’està treballant coordinadament amb totes les entitats i
que no s’ha de perdre de vista que estem supeditats al marc general de la normativa de
la Generalitat.
La Marta Roig aprofita per recordar que aquest dissabte es fa un cribratge massiu amb
proves PCR a Begues i convida els i les representants de les entitats a participar-hi, així
com que ho facin extensiu a la seva massa social. Com més àmplia sigui aquesta
radiografia de la situació, millor es podrà afrontar el futur immediat.
La Teresa Jardí intervé per apuntar que en aquestes festes de Nadal es programaran
algunes activitats de caire social i tradicional per poder mantenir l’esperit de les Festes,
així com també de cara a la Festa Major d’hivern.
El Liberto Mas recupera el fil de la flexibilitat que es demana a l’Ajuntament per incidir
en que hi haurà flexibilitat fins al límit de la responsabilitat i la preservació de la salut: hi
ha vides en joc i aquesta ha de ser la premissa principal a seguir. Es buscaran totes les
alternatives possibles, no per saltar-se la normativa, sinó precisament per fer-la possible
i garantir-la.
El Claudio Niño insisteix en que cal estudiar el rerefons en el qual es mou cada entitats.
En cap cas demana saltar-se la normativa, sinó que en la mesura del possible
l’Ajuntament faci esforços per trobar alternatives. La massa social de les entitats esta
sumida en el desànim, per molt que des de les juntes directives es defensin els missatges
oficials.
La Flor Rey demana que no es desvirtuï el concepte de ‘flexibilitat’. Ningú demana saltarse la llei, sinó tenir en compte la idiosincràsia de cada entitat o activitat.
Associació de Fibromiàlgia (Conxita Fibla)
-

Està d’acord en tot el que s’ha anat dient, especialment amb la intervenció del
Joan Hernández.
Tots tenim moltes ganes de fer coses, però el primer és preservar la salut de
tothom.
Agraeix a tots els representants polítics i tècnics que han assistit avui a la sessió.

L’Anna Méndez reitera que l’agraïment és dels regidors i regidores avui presents cap a
les entitats, per haver-los donat l’oportunitat de participar avui en aquesta sessió.
L’important és treballar plegats per garantir que l’any que ve tots seguim aquí.
El Liberto Mas es posa a disposició de totes les entitats per resoldre dubtes a nivell de
recuperació d’activitats i possibilitats a estudiar.
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Tot per la Gent Gran (Jaume Viñas)
-

Opina que tot just estem sortint d’una fase i ja estem tots pensant en la següent.
Cal ser prudents.
Ara mateix la situació ens domina a nosaltres i per moltes voltes que l’hi donem
i per moltes ganes que tinguem, cal tenir paciència.
Quan es reactivi la situació segur que totes les entitats es reactiven. De moment
no podem fer-hi gran cosa, ni nosaltres com a entitats ni vosaltres com a
Ajuntament.

Acabada la ronda d’intervencions de totes les persones que han desitjat dir-hi la seva,
la Maria Llauradó fa un primer resum general dels missatges exposats per part de les
persones representants de l’Ajuntament de Begues:
-

Estudiarem totes les necessitats i segur que es trobaran alternatives.
Feu-nos les propostes que considereu, les preguntes que calgui i tireu de
nosaltres sense por.
Ho superarem plegats i tirarem endavant.

L’Esther Rufas comenta que es farà arribar a totes les persones assistents l’acta de la
sessió i que aquesta quedarà penjada a la plataforma Decidim Begues, on tothom té
accés, de forma pública, a tot allò que es treballa a l’entorn de la Taula d’Entitats.
També comenta que es farà arribar l’estat de les diferents comissions de treball dels
àmbits que la Taula d’Entitats va definir en aquests mesos enrere, per tal de promoure
l’aparició de persones voluntàries que vulguin seguir treballant els projectes que les
pròpies entitats es van marcar com a reptes.
Finalment també anuncia que, des del Servei de Suport a les Entitats, s’activaran dos
serveis d’assessoria i diagnosi de necessitats en l’àmbit d’organització interna i de
comunicació de l’entitat. Qualsevol associació que consideri que té mancances en algun
d’aquests aspectes, pot comunicar-ho al Servei i s’oferiran recursos individualitzats per
ajudar-los a trobar eines de millora.
Es dona per finalitzada a sessió a les 20.30h.
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