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Miscel·lània per a la gent comuna.
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A Begues som

6830

persones per fer un
poble millor!

Piulades

Donem la benvinguda a les persones refugiades
que viuran a Begues els propers mesos. Molta força!
Gràcies a Refugees Welcome desenes de persones refugiades comparteixen
pis amb gent local, facilitant l’inici d’una nova etapa.
Anima’t a conviure amb gent d’altres cultures.
+ info a www.https://refugees-welcome.es/

“Un exemple de
micro #racisme. La
nostra alcaldessa,
per opinar sobre una
cosa que no li agrada,
compara Espanya
amb països que
acaben amb “istàn”,
com si aquests fossin
inferiors a nosaltres
en algunes coses?
Ningú és superior a
ningú hagis nascut a
#Toledo, #Begues o
#Pakistan
@beguesencomú

BECCultura
Llibres

Cinema

We Can Be Heroes

Into the Wild

Roberta Marrero

(Enmig de la Natura)
Dirigida per Sean Penn

El primer gran manifest
pop que revindica el paper
del col·lectiu LGTBQ+ a
la cultura de les darreres
cinc dècades.

Una pel·lícula que tracta
de la recerca de la felicitat
a través de la independència
i la solitud.

! El trobareu a la Biblioteca La Ginesta.

Web

Música

45 cerebros y 1 corazón

Projecte cultural i educatiu
www.herstoricas.com

Equip multidisciplinar provinent de l’activisme feminista
Continguts digitals

https://elpais.com/especiales/mayo-del-68/

Un apropament gràfic al maig del 68

BECXarxes

Maria Arnal i Marcel Bagés

Un àlbum on hi conviuen
l’amor, la crítica social
i les foses comunes.

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

Begues en Comú

@beguesencomu

@beguesencomu

Publicació responsable
i encantada de ser
impresa en paper ecològic
FSC, ECF i ISO1400.
Save the world!
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DE LA GENT COMUNA

per un Begues

Intro
Tot bé amb la gent gran
a Begues? Potser no tant.
Ara (pocs mesos abans
d’eleccions municipals) es
vol (re) construïr un Centre
per la Gent Gran. D’entrada,
ens sembla perfecte i del tot
necessari. Però el com ens
sembla perillós.
En una galaxia no gaire
llunyana...
Resulta que ja fa 10 anys
que aquest projecte està
pensat. Un 66,5% (ara que
es parla de percentatges democràtics) de les regidores
i regidors de llavors (inclosa
l’actual Alcaldessa) van estar
d’acord amb el projecte.
Però no es va fer. Per què?
El Govern de la Generalitat
(Artur Mas) en va retirar la
subvenció, igual que ho va
fer amb molts projectes i
serveis socials en el que
va ser la primera i pionera
onada de retallades socials
de l’estat espanyol.

«No money»
Han passat 10 anys. On estan aquests diners? Què ha
fet el govern municipal per
recuperar-los? Res, perquè
pensen pagar el Centre
exclusivament amb diners
municipals. I amb els dels
bancs: un préstec de
4 milions d’euros. Potser
hagués estat millor demanar
i reclamar les subvencions
que ja estaven acordades.
Portes giratòries a Begues?
Qui gestionarà el servei? Una
empresa. Quina empresa?
Una que es diu SUMAR. Què
li passa a aquesta empresa?
Que està dirigida per polítics
que són càrrecs o ex càrrecs
de CiU i del PDCAT. No ens
agraden aquestes sumes!
L’Ajuntament es fa accionista
de l’empresa 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 puguin
optar a gestionar el servei.

¿Quierese ?
conocermr
Pásate po

mu.cat
beguesenco

Lleig. I antiquat. I molt poc
democràtic.
Què diu la gent gran?
S’ha fet un veritable procés de
participació on tothom, especialment la gent gran, hi hagi
pogut participar? NS/NC.
«The End»
Parlem de persones que
necessiten aquest servei,
no d’una oportunitat per
a fer negocis. Aquí estem a
la vostra disposició i amb
les nostres eines per a fer
tot el possible per garantir
que la gestió del projecte es
faci de forma democràtica i
transparent. Si cal, estudiarem els mecanismes legals
que siguin necessaris.
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Benestar
En un planeta finit, sotmès
a una crisi ecològica global,
el model econòmic capitalista
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 mediambientals. Cuidem el planeta:
energia verda i decreixement!

Una societat justa és aquella
que permet i promou el desenvolupament 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 necessitem
tenir les nostres necessitats
bàsiques (habitatge, sanitat,
ensenyament,…) cobertes, per
tal de poder desenvolupar tot
el nostre potencial, siguem
joves, adults o gent gran.
Siguem dones, homes o allò que
vulguem ser. Vinguem d’aquí o
d’allà.

Ecologia

Feminisme

No hi haurà revolució democràtica
si aquesta no és plenament 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!

