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Jaume Olivella i Riba, nou regidor d’ERC

No entra en els nostres plans participar en el govern
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Per què ha fet el relleu de regidor al 
cap de llista a les eleccions munici-
pals, Francesc Sànchez?
Per compromís polític amb l’equip de per-
sones de la Secció Local d’Esquerra Repu-
blicana de Begues i per responsalitat vers  
tots els nostres votants en les passades 
eleccions. És un orgull i un honor poder 
tornar a ser regidor per ERC a l’Ajuntament 
del meu poble.
Quins propòsits té el seu partit per a 
aquesta legislatura?
Fer una oposició des de l’honestadat i la 
fermesa dels nostres valors republicans. 
És a dir, vetllar per la transparència política, 
proposar iniciatives basades en la justícia 
social, garantir una educació lliure i per a 
tothom, difondre la cultura i la llengua de 
la nació catalana i defensar una economia 
sostenible del nostre municipi. Tot això ho 
farem a través de precs, preguntes i mo-
cions en els plens municipals.
Com rendibilitzaran el seu treball a 
l’oposició?
Això ho decidiran els beguetans i les be-
guetanes. El que tenim clar és que l’equip 
d’ERC Begues dedicarem tots els esforços 
a proposar un model de poble basat en la 
proximitat amb la gent: els seus dubtes o 
suggeriments sobre la millora de la gestió 
municipal també seran els nostres. Volem 
ser la veu dels que creuen que un Begues 
millor és possible.
Entra en els plans d’ERC  participar 
en el govern?
Evidentment, no. L’actual Equip de Govern 

encarna una visió conservadora del poble. 
Així, doncs, entenem la vida municipal des 
de l’atalaia del progressime polític, el com-
promís amb els votants i el rigor institucional. 
Les coses clares i la xocolata espessa.
Des del seu partit s’ha parlat poc del 
pacte de  CIU, PP i TxB a l’Ajuntament? 
Què en pensen?
Discrepo, crec que sí que n’hem parlat. Re-
cordo el contundent article d’en Francesc 
Sànchez al darrer butlletí on explicava que 
aquest acord entre les tres formacions era la 
menys desitjable de totes les combinacions 
possibles i que significaria un retrocés en les 
polítiques endegades per l’anterior Equip de 
Govern. També ho va manifestar clarament 
en el trist Ple de la moció de censura. Subs-
cric plenament les seves paraules. Més clar, 
l’aigua.
100 dies després del nou govern, com 
valora la gestió?
Crec que la ciutadania té dret a saber quin 
és el full de ruta de l’actual Equip de Govern. 
I ara per ara, això és un misteri... Només sa-
bem quines regidories s’han distribuït els 
diferents partits i les seves dedicacions labo-
rals, però encara no han presentat un Pla de 
Mandat on s’expliqui quins objectius polítics 
tenen, quins projectes i sobretot com els du-
ran a terme. És a dir, viuen de les promeses 
electorals que van explicar el passat mes de 
maig. Recordo que en l’anterior legislatura 
es van definir compromisos clars i especí-
fics que es van fer públics en menys de 100 
dies de mandat. Concretament, els regidors 
d’ERC vàrem elaborar un Pla d’Acció o Pla de 

Mandat 2007-2011 on exposàvem els nos-
tres projectes a la ciutadania. Tota aquesta 
documentació va ser pública i es va penjar a 
la web municipal. Molt em temo que aquesta 
legislatura això no serà possible. Segurament 
és fruit de la total improvisació i manca de 
transparència dels tres partits conservadors.
ERC va perdre un regidor a les elec-
cions municipals. A quines conclu-
sions han arribat?
És veritat, vam passar de 344 vots del 2007 
a 285 vots del 2011. És a dir, 59 vots menys. 
Les causes segur que van ser multifacto-
rials: moltes candidatures diferents per triar 

i remenar, una marca política en procés de 
reconversió, la divisió de l’independentisme, 
no poder o saber transmetre la feina ben feta 
que vàrem realitzar dins l’anterior equip de 
govern... Però això ja és passat. Avui ja es-
tem construint l’alternativa de govern per a 
les eleccions del 2015, basada en els valors 
republicans de la justícia social, la llibertat 
nacional i la fraternitat entre els beguetans 
i les beguetanes. 
Quina opinió té sobre la decisió de 
l’empresa Corelia d’aturar les obres i 
demanar més diners per construir el 

Centre Cívic i la Biblioteca?
El grup municipal d’ERC, juntament amb 
totes les altres forces de l’oposició, hem 
sol·licitat un Ple Extraordinari per tractar 
aquest tema. Volem que l’Equip de Govern 
exigeixi a l’empresa el compliment íntegre 
del contracte signat i que es reemprenguin 
les obres de construcció de l’equipament 
immediatament. Si no fos així, tal com mar-
quen les clàusules del contracte signat per 
ambdues parts, caldria rescindir el contracte 
i escollir la següent empresa constructora 
classificada en el concurs. Begues necessi-
ta aquest equipament cultural per millorar el 
servei de biblioteca pública i oferir un espai 
de trobada cultural i formatiu que és bàsic 
per a les futures generacions de beguetans i 
beguetanes. Amb això no s’hi pot jugar.
ERC ha fet ja el traspàs al nou govern 
dels temes dels quals  vostè i en Fran-
cesc Sànchez n’eren responsables 
anteriorment?
Efectivament. Des del primer moment vàrem 
oferir la nostra voluntat de suport per fer el 
traspàs de les regidories que gestionàvem 
des d’ERC. Hem deixat tota la nostra do-
cumentació dels plans d’acció política als 
arxius municipals i ens hem entrevistat 
amb tots aquells nous regidors que han 
volgut conèixer de primera mà la nostra 
tasca de l’anterior legislatura. Com sempre 
valorem per damunt de tot el benefici de la 
col·lectivitat al partidisme pur i dur. Així som 
i així serem.

Jaume Olivella ha pres possessió del càrrec de regidor 
d’ERC en el ple del 26 d’octubre substituint Francesc 
Sànchez, que va dimitir el passat mes de setembre. 
Per al Jaume és la segona legislatura a l’Ajuntament de 
Begues però amb un diferència substancial, del govern 
ha passat a l’oposició. En aquest nou escenari mostra 
entusiasme pel repte d’encapçalar aquest partit en la 
política local. 
100 dies després de la formació del nou executiu critica 
no saber-ne encara el full de ruta. El seu grup vol passar 
plana dels resultats obtinguts en les passades eleccions 
municipals i afrontar el futur amb optimisme. 
Olivella afirma que ERC no formarà part de l’actual go-
vern de Begues.
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