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Pels joves fomentarem habitatge 
protegit de lloguer a l’avinguda 
Sitges, a l’actual aparcament 
provisional del Centre Cívic”
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BEGUES
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Jaume Olivella Riba és regidor i portaveu del grup municipal d’Esquerra 

Republicana a l’Ajuntament de Begues. Va néixer a Barcelona el 1976 i des del 
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Jaume Olivella, portaveu del grup municipal d’ERC, torna a ser el cap de llista d’ERC per 
Begues amb l’objectiu de transformar l’ajuntament 
i donar un nou rumb a la política beguetana. “Ara 
és l’hora del canvi a Begues. Aquest canvi només 
s’aconseguirà amb nous lideratges i potenciant el re-
lleu generacional. Esquerra està preparada”, expli-
ca. Considera que Begues s’ha d’enfrontar a un canvi 
de model de governança municipal, “un govern que 
es basi en acords amplis amb els diversos grups re-
presentats al consistori”. També firma que caldrà 
una veritable participació ciutadana en els projectes 
claus per al municipi, així com la promoció de la so-
birania energètica, verda i d’autoconsum, fonamen-
tada en l’ús de plaques solars. I, a més, serà essencial 
garantir “veritables polítiques socials” del foment de 
l’habitatge protegit de lloguer, una mesura dirigida 
als joves beguetans que haurà de tenir lloc a l’avin-
guda Sitges, a l’actual aparcament provisional del 
Centre Cívic. 

El cap de l’oposició de cara a un nou mandat diu 
que “ara mateix cal un canvi de rumb al municipi. 
Després de 12 anys -afegeix- necessitem més que 
mai una alternança al govern beguetà que aporti un 
nou estil, uns nous valors i sobretot un govern obert 
per a tothom”, assegura. 

Acord transversal i transformació verda

Olivella manifesta que si el grup municipal d’ERC 
guanya els comicis de 2023, es farà una aposta per 
un “acord transversal entre el grups municipals que 
defensi un canvi progressista a l’Ajuntament”. Per 
una altra banda, avança que “impulsarem una trans-
formació verda del municipi, basada en la sobirania 
energètica municipal que faci front a l’emergència 
climàtica. I en darrer lloc, i no per això el menys im-
portant, treballarem per garantir les mateixes opor-
tunitats per a tothom a nivell social i laboral, per a 
fer de Begues un poble on viure”.

Per al grup municipal d’ERC, l’actuació a llarg 
termini que necessita el municipi és l’impuls d’una 
gestió intermunicipal per afavorir la protecció i 
la dinamització del Parc Natural del Garraf i les 
Muntanyes del Baix. “La gestió agrària i forestal 
d’aquests espais, de forma moderna i a la vegada 
respectuosa, és bàsica per aprofitar tots els recursos 
que tenim a Km 0 i per tenir uns boscos sans i equi-
librats”, afirma.

El grup municipal d’ERC 

denuncia la pujada de 

de Béns i Immobles 

pandèmia Covid-19 al 

2021 i el que considera la 

pitjor actuació del govern

“Necessitem baixar el 

nivell de generació de 

brossa de Begues, som 

el municipi més alt amb 

aquest índex perquè 

generem 732 quilograms 

per any, mentre que la 

mitjana metropolitana és 

de 460 quilograms per 

any”

Reduir el nivell de brossa

El principal grup de l’oposició posa també el punt de 
mira sobre la necessitat d’aplicar criteris de sosteni-
bilitat al municipi. Begues, de fet, recicla el 58,7% 
dels residus que genera, segons l’informe anual de 
residus de l’AMB, i supera el 50% que marca l’es-

tàndard europeu i el 55% que la 
Unió Europea (UE) ha establert 
per al 2025.  Tot i així, Olivella 
assenyala que cal generar menys 
brossa de manera urgent i con-
sumir sense generar residu ni 
rebuig. 

Adverteix que “actualment, 
Begues només té un 15% de re-
ciclatge de fracció orgànica i 
necessitem baixar el nivell de 
generació de brossa de Begues”. 
“Som el municipi -afegeix- més 
alt amb aquest índex perquè ge-

nerem 732 quilograms de brossa per any, mentre 
que la mitjana metropolitana és de 460 quilograms 
per any!”. Així, des d’ERC s’aposta per la imple-
mentació de polítiques de consum conscient i tots 
aquells mètodes que signifiquin un augment del 
reciclatge.

Error al centre de calor de biomassa

L’actual govern municipal aposta també per l’ener-
gia sostenible, doncs aquest se-
tembre va iniciar-se la instal·la-
ció del quart centre de calor de 
biomassa de Begues. Olivella, 
però, es manifesta respecte als 
detalls del projecte. “Estic a fa-
vor de fer centres de calor, però 
només de biomassa. En el cas 
d’aquest projecte -continua- està 
previst una caldera de gas per 
donar suport al centre de calor 
en cas de fallada de la biomassa”. 
Segons el seu parer, “és un gran 
error perquè és la forma d’en-
cobrir una segona font d’energia 
no desitjable com el gas natural 

i totalment prescindible a nivell ambiental i econò-
mic”, sosté. I afegeix: “Revisarem aquests projectes 
i els rectificarem si fos necessari”. 
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Mesures clau en la transformació

Com a mesures clau en l’acceleració d’aquesta trans-
formació verda, el cap de l’oposició assenyala la ur-
gència d’accelerar el Pla Clima i Energia de l’AMB 
i d’electrificar tots els terrats municipals. De la ma-
teixa manera, es fa una crida per a potenciar la mo-
bilitat sostenible amb l’ús del transport públic i del 
vehicle elèctric i compartit.

Begues s’adhereix als Objectius de Desenvolu-
pament Sostenible (ODS) de l’Agenda Urbana 2030. 
A més, dins l’àmbit metropolità, explica Olivella, Be-
gues s’ha acollit al Pla Clima i Energia 2030 com a 
mesura a llarg termini per a aplicar els exigits crite-
ris de sostenibilitat. Tot i així, assenyala que aquest 
projecte es troba “a les beceroles de tota la poten-
cialitat a la que pot arribar”. “Cal ser ambiciosos en 
aquest àmbit en el proper mandat i apostar per una 
autèntica transformació verda a nivell municipal”. 

El Centre Cívic Municipal com a refugi climàtic

Pel que fa a l’actual crisi econòmica i energètica que 
està copant tots els municipis, Olivella fa una aposta 
sobre tot un seguit de mesures essencials per a fer-
hi front. “Aquesta és una situació que ens afecta ara 
mateix però que, malauradament, tindrà una conti-
nuïtat en el futur. Per això serà important reduir les 
despeses energètiques dels equipaments municipals 
i substituir les calderes de gasoil i gas natural per les 
de biomassa. També assolir el 100% de l’enllumenat 
LED públic i instal·lar a totes les teulades munici-

pals plaques d’autoconsum solar”, explica. “El futur 
va en aquesta línia”, conclou.

Cal recordar que, el passat estiu, Begues va patir 
un fort episodi de calor degut a la seva proximitat a 
un entorn natural de primera magnitud. En aquest 
sentit, Olivella afirma que “cada vegada més ens 
trobarem en situacions d’extrema calor com la que 
hem viscut aquest estiu”. Per això considera essen-
cial preveure l’obertura d’equipaments públics que 
funcionin com a refugi climàtic. “El principal mal 
exemple d’aquest mes d’agost tan calorós ha estat la 

no obertura del Centre Cívic Mu-
nicipal entès com a refugi climà-
tic”, alerta.

Seguretat i protecció dels 

desafavorits

Tot fent referència a la situació 
de la seguretat ciutadana a Be-
gues, on s’ha ampliat el sistema 
de càmeres de videovigilancia, 
Olivella assenyala la necessitat de 
posar la tecnologia al servei de la 
seguretat, sobretot per a optimit-
zar costos econòmics. Tanmateix, 
explica, “cal apostar per la segu-

retat de proximitat amb la ciutadania i per una Po-
licia Local formada i preparada per a ajudar la gent 
i garantir la sensació seguretat de tot el veïnat”. En 
aquest sentit, apunta la borsa mancomunada de Po-

Com a mesures clau en la 

transformació verda, ERC 

aposta per l’acceleració 

del Pla Clima i Energia de 

els terrats municipals i 

substituir les calderes de 

gasoil i gas natural per les 

de biomassa
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licies Locals del Maresme, impulsada pel Departa-
ment d’Interior i el Consell Comarcal del Maresme, 
com una “bona solució per garantir les substitucions 
i relleus dels Policies Locals als municipis del Baix 
Llobregat”.

De cara a pal·liar la situació dels més desfavorits 
al municipi, el grup d’ERC proposa una “autèntica 
fiscalitat progressiva” de les taxes públiques i dels 
preus dels serveis municipals. A més, assevera Oli-
vella, “cal garantir els aliments bàsics i ajudar les fa-
mílies que ho necessiten a poder pagar l’increment 
del llum, gas i gasoil a les llars”.

Proposta d’un pla d’envelliment km0

Begues obre el Centre de Serveis a la gent gran, un 
projecte que dona cobertura a un dels col·lectius 
més vulnerables. Olivella, que qualifica aquesta 
mesura d’un “encert” per part de l’Ajuntament, as-
senyala que s’haurien de prioritzar tota una sèrie 
de programes d’atenció a la gent gran més enllà de 
l’apertura del centre. Així, explica que cal impulsar 
estratègies que fomentin l’autonomia personal, l’en-
velliment actiu al propi domicili, en un entorn fami-
liar i comunitari, la participació i l’apoderament de 
la gent gran, la lluita contra la soledat no desitjada i 
les millores dels serveis socials de la xarxa pública.

Així, des d’ERC es proposa l’elaboració d’un Pla 
d’envelliment km0 amb el suport de la Generalitat 
de Catalunya, en una aposta per fomentar una “ve-
llesa de qualitat, equitativa i justa” per a les persones 

grans. Diu que “aquesta visió àmplia de l’envelliment 
de Km0, que sempre hem defensat, es contraposa 
amb la visió estrictament assistencialista que ofe-
reixen les 30 places de Residència Assistida ofertada 
a persones amb un grau 2 i 3 de dependència recone-
gut”. I considera que “amb uns preus municipals de 
mercat lliure només accessibles per a famílies amb 
una gran capacitat econòmica: al voltant de 2000 eu-
ros mensuals”.

“Per altra banda, les places de la residència que 
s’hauran de concertar amb la Generalitat seran una 

part molt important, però no su-
posarà la totalitat de les 30 places 
de Residència existents”. I és que 
a dia d’avui, per Olivella “l’Ajun-
tament ha decidit erròniament 
iniciar el servei sense tenir ga-
rantides aquestes places concer-
tades, cosa que les persones que 
tinguin un grau de dependència 
reconegut i disposin dels diners 
per pagar el preu del servei seran 
les que podran utilitzar aquest 
servei purament assistencial, vis-
quin o no a Begues”. Així, con-
clou que “cal posar fil a l’agulla”, 

doncs “l’èxit del Centre d’Atenció passa perquè ga-
rantim que tots els beguetans i beguetanes que ho 
necessitin puguin gaudir dels serveis amb totes les 
garanties, més enllà de les seves rendes familiars”.

El grup d’oposició d’ERC 

proposa l’elaboració 

d’un Pla d’envelliment 

km0 amb el suport de la 

Generalitat, per tal de 

fomentar l’autonomia 

personal i l’envelliment 

actiu en un entorn familiar 

i comunitari 
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Reclamació d’un pla de les muntanyes del Baix

“Al Baix Llobregat li fa falta un autèntic Pla de Gestió 
i d’Usos del Sòl no Urbanitzable que dinamitzi a ni-
vell comarcal les muntanyes del Baix i el Parc Natu-
ral del Garraf, protegint-lo i empoderant-lo des de la 
visió social i ambiental”, reclama el candidat d’ERC 
a Begues. I és per això que sosté que “comença a ser 
una necessitat imperiosa”, tot fent referència a la si-
tuació comarcal.

Pel que fa a la relació de Begues envers els de-
més municipis, apunta que cal reforçar l’entesa amb 
municipis com Gavà. “Tot i que tenen unes dimen-
sions molts superiors en habitants, sí que podem 
mancomunar serveis i aprofitar economies d’esca-
la”, reconeix. Pel que fa a Olesa de Bonesvalls, “hem 
de coordinar els nous serveis de transport públic que 
necessitem”. Amb Torrelles i Vallirana “hem d’ex-
plorar la gestió conjunta de les Muntanyes del Baix, 
i amb el municipi d’Olivella hem de vetllar per a una 
millor gestió del Parc Natural del Garraf i la Plana 
Novella”, conclou. 

Reclamació d’un Bus Exprés

D’altra banda, Olivella apunta que Begues té “una 
mancança molt evident” a nivell del servei de trans-
port públic respecte a les poblacions més properes 
a Barcelona. “Esquerra Republicana hem apostat 
sempre per la creació d’una línia de Bus Exprés Ole-
sa-Begues-Gavà-Barcelona que s’afegeixi a l’actual 
línia interurbana L-902”. El candidat considera que 

“és essencial dotar de més recur-
sos i de més qualitat el transport 
públic per tal d’atreure usua-
ris del vehicle privat”. Es tracta 
doncs d’un altre objectiu de cara 
a la propera legislatura per a 
l’agrupació d’ERC, afirma Olive-
lla, però també un repte a nivell 
metropolità.

Aportació de les institucions 

supramunicipals

Amb les diverses institucions su-
pramunicipals – el Consell Co-

marcal, l’AMB, la Diputació de Barcelona i la Gene-
ralitat – Olivella explica que cal coordinar i aprofitar 
els programes que ofereixen en tots els àmbits mu-
nicipals. Per això, assenyala: “Necessitem un Ajunta-
ment que estigui alerta de totes les ajudes, subven-
cions i programes econòmics per no perdre mai cap 
suport d’aquestes administracions”.

En aquest sentit, Olivella destaca les contracta-
cions rebudes gràcies al Programa de Garantia So-
cial del Departament de Treball de la Generalitat i 
als Fons Next Generation, que han permès desen-
volupar diversos projectes. De la mateixa manera, 
subratlla el Fons Feder de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, destinat a la construcció del Centre de 
recepció del Parc Prehistòric del Garraf, que es troba 
als peus de la Cova de Can Sadurní. 

“L’èxit del Centre 

d’Atenció passa perquè 

garantim que tots els 

beguetans i beguetanes 

que ho necessitin puguin 

gaudir dels serveis amb 

totes les garanties, més 

enllà de les seves rendes 

familiars”
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Valorant el mandat del govern municipal

Tot fent balanç, l’oposició assenyala que el govern 
municipal no ha assolit els objectius que plantejava 
al seu mandat. Olivella afirma que “l’equip de govern 
no ha estat capaç d’arribar a acords amb cap grup 
polític municipal, s’ha mostrat intransigent, amb un 
to dur i altiu, i en ocasions ofensiu, i no ha buscat mai 
cap tipus de col·laboració en cap dels projectes mu-
nicipals”. Per això argumenta que “definitivament 
aquesta etapa ha d’acabar. Necessitem nous aires 
i nosaltres ens comprometem a fer aquest canvi”, 
conclou Olivella.

El grup municipal d’ERC denuncia la pujada de 
més del 6% de l’Impost de Béns i Immobles (IBI) 
municipal durant la pandèmia Covid-19 al 2021, el 
que considera la pitjor actuació del govern. “Cal re-
cordar que la ciutadania hi va estar molt disconfor-
me i fins i tot va sortir a manifestar-se al carrer per 
queixar-se d’aquesta mesura econòmica tan despro-
porcionada”, recorda. “Realment -assevera- va ser 
un desencert no tenir en compte el context social 
per prendre una mesura d’aquesta envergadura”.

Tot i així, Olivella fa un reconeixement a la ges-
tió de les mesures per fer front a la pandèmia per 
part del consistori. També assenyala l’aprovació de 
l’ordenança de circulació de patinets elèctrics per a 
majors de 14 anys i la gestió de les contractacions de 
Garantia Juvenil dels Fons Europeus com a accions 
“més o menys encertades” durant aquest mandat.

D’altra banda, i de cara a la 
gestió dins el consistori, decla-
ra que el govern municipal “s’ha 
limitat a convocar els plens mu-
nicipals”. “En general -continua- 
ens hem trobat un govern gens 
col·laborador i poc facilitador. 
Tot al contrari -conclou- del que 
hem trobat amb els altres quatre 
grups municipals que conformen 
l’oposició: entesa, diàleg, acord i 
voluntat de treballar constructi-
vament per al poble”.

No obstant, des d’ERC s’as-
senyala que s’han formulat di-
verses al·legacions i suggeri-
ments pel que fa als projectes del 
govern municipal, per tal de “ser 
constructius, supervisar i fisca-
litzar l’acció de govern”. Així, 
destaca l’acció del grup en rela-
ció a les Ordenances Fiscals pel 
que fa a les bonificacions del 75% 
de l’Impost de Circulació dels 
Vehicles Elèctrics. “Gràcies a la 
nostra exigència i pressió han 

canviat d’opinió i finalment ho han incorporat, això 
sí, sense mencionar ni reconèixer la nostra iniciati-
va”, declara.  
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