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La incorporació progressiva 
de l’educació de primer cicle als 
ensenyaments gratuïts ja és un fet!
La gratuïtat per a les famílies beguetanes de 
l’escolarització dels infants de 0-3 anys en 
els centres públics comença a aplicar-se el 
curs vinent. A partir de setembre de 2022, 
s’aplicarà als infants d’I2 (dos anys).
Aquesta mesura beneficia tant l’alumnat 
com el sistema educatiu i les famílies. 
A més, contribueix a l’arrelament de les 
famílies al nostre poble!
La gratuïtat de l’escolarització per a les famí-
lies d’alumnes d’ensenyaments infantils de 
primer cicle és una mesura que suposa un 
canvi del model de finançament dels centres 
que ofereixen aquests ensenyaments.
L’educació infantil és una prioritat del De-
partament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya, i per això es preveu una inversió 
de 90 milions d’euros per al curs escolar 
2022-2023.

Què inclou la gratuïtat d’I2?
• L’escolarització gratuïta, en l’horari 

habitual, dels infants de dos anys als 
ensenyaments d’educació infantil a les 
escoles bressol públiques municipals, 
com la El Guinyol de Begues,  i les del 
Departament d’Educació.

• No inclou el servei de menjador ni 
altres serveis complementaris, com el 
d’acollida, tal i com ja succeeix en els 
altres estudis obligatoris.

Quins beneficis té?
• Per a l’alumnat, l’accés de tots els 

infants als ensenyaments de 0 a 3 anys 
en condicions d’igualtat. Aquesta etapa 
és clau per al desenvolupament de la 
personalitat i les aptituds i capacitats 
dels nens i nenes.

• Per a les famílies, l’accés a l’I2 redueix 
la despesa d’escolarització i facilita la 
conciliació laboral i familiar, fet que pot 
tenir un impacte positiu en la natalitat.

• Per al sistema educatiu, ajuda a l’ocu-
pació màxima de les places d’infantil 
existents. D’aquesta manera, s’equilibra 
l’oferta i la demanda de places.

Com es finançaran les escoles bressol?
El finançament de la plaça per infant, 
segons la tipologia d’escola bressol, serà: 
• Municipals: El Departament d’Educació 

assumirà els 1.600 euros d’escolarització 
per infant que fins ara pagaven les famílies. 
L’Administració local manté la correspon-
sabilitat en el finançament i, per tant, la 
gratuïtat en aquests centres és total.

• Del Departament d’Educació: El Depar-
tament assumeix tot el cost de l’escola-
rització. La gratuïtat és total.

• Privades: El Departament subvencio-
narà 800 euros per infant i curs. Les 
famílies en situació de vulnerabilitat, 
rebran 800 euros addicionals. Les 
famílies assumeixen part del cost de 
l’escolarització.

Arriba la gratuïtat de la llar 
d’infants El Guinyol curs 2022-2023
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A mitjans d’abril es va celebrar un ple 
extraordinari (encara no entenem la 
urgència i s’hauria pogut fer amb un ple 
ordinari) per aprovar un seguit de des-
peses i inversions pel poble, aprofitant 
el romanent d’ingressos estalviats que 
encara no s’ha destinat a cap finalitat, 
poc més de 3 Milions euros, al voltant 1/3 
del pressupost anual del 2022!

Aquesta modificació pressupostà-
ria s’ha aprovat d’esquenes i sense 
l’acord de la resta de grups munici-
pals que no formem part del govern 
de l’Ajuntament de Begues. I s’ha 
dedicat un 35% del pressupost a des-
pesa ordinària, més d’1 Milió euros, 
tot contravenint allò recomanat a ni-
vell tècnic: aquest estalvi municipal no 
és recomanable utilitzar-lo per finançar 

despesa ordinària que es repeteixi de 
cara als exercicis següents, ja que s’es-
taria comprometent els pressupostos 
futurs.

I perquè passa tot això? Doncs té una ex-
plicació molt clara: les properes eleccions 
al maig del 2023! 

Primer pas: fulminar els estalvis munici-
pals i que es visualitzi tot plegat durant 
els 6 mesos abans de les eleccions. 

Segon pas: aprovar-ho en un ple extraor-
dinari (on no es parla de res més) per tal 
de monopolitzar l’impacte comunicatiu. 

Tercer pas: menystenir els grups de 
l’oposició, i barrejar despeses amb les 

que tots els partits hi estem d’acord, amb 
d’altres despeses de caràcter electoralista 
de l’equip de govern, i així provocar la 
nostra manca de suport a la proposta. 

I per últim, fer ús de populisme polític per 
part del grup polític de JUNTS Begues, 
per anar publicant fal·làcies com que 
els partits de l’oposició estem en contra 
d’inversions que poden ser molt bones 
per l’interès del poble com son instal·la-
cions fotovoltaiques o millores al pati de 
l’escola pública,entre d’altres.

Constatem doncs, que en el govern mu-
nicipal hi ha una veritable professionalitat 
en electoralisme i populisme! 

Begues es mereix un canvi! 
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Per un pressupost municipal 
més just, equitatiu i social
El passat mes de gener es va aprovar 
el pressupost municipal 2022, però hi 
vam  trobar a faltar un Pla d’Actuació 
Municipals (PAM) de legislatura amb 
consens polític que anés més enllà 
d’un llistat d’accions a dur a terme. 

Cal un PAM compromès amb un procés 
de participació ciutadana que pugui 
decidir quines seran les grans inversi-
ons de legislatura: els programes de la 
Diputació de Barcelona, els Plans d’in-
versió metropolitans de l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona, i el Pla Únic d’Obres 
i Serveis de Catalunya (PUOSC) de la 
Generalitat de Catalunya, entre d’altres.

En primer lloc vam demanar un major 
control i austeritat institucional:  vam 
sol·licitar l’anul·lació de la targeta de 
crèdit per a despeses de representació 
de l’Alcaldia (art.49 de les Bases del 
Pressupost 2022) com a mesura d’estalvi 
i contenció de la despesa pública.  

En segon lloc que disminueixi la partida 
dels Serveis de Comunicació Instituci-
onal per tal de fer menys despesa en 
publicitat. I així destinar aquests diners 
a encarregar un dictamen jurídic extern 
en interès de l’Ajuntament de Begues 
referent a la viabilitat sobre l’adjudi-
cació sense concurrència pública del 
futur Centre de Serveis de la Gent Gran 
(centre de dia i residència).

També vam reclamar aumentar la partida 
anomenada despeses indeterminades 
participació ciutadana per tal de garantir 
la celebració d’una consulta popular 
vinculant sobre el projecte de desvi-
ament de les línies elèctriques d’alta 
tensió de l’Avinguda Mediterrània al 
seu pas pel nucli urbà de Begues que 
vulgui presentar el Govern Municipal. 

En darrer lloc vam proposar una major 
dotació per a la promoció i dinamització 
de l’ús del català a través de Cursos de 

Català per adults.

Així doncs, Esquerra Republicana de 
Catalunya apostem per un pressupost 
municipal més just, equitatiu i social.  

Mereixem 
una millor 
gestió del 
pressupost 
municipal!

Pel dret a l’habitatge 
digne a Begues
L’accés a l’habitatge és un element primordial per fer real 
l’emancipació dels joves. I la vulneració del dret l’habitatge és 
un gran problema vinculat a l’atur i a la precarietat laboral, 
que aboquen el jovent beguetà a no poder accedir a un 
habitatge digne perquè no poden generar recursos estables 
i suficients.

Agreuja encara més la situació el fet que el sistema de pro-
visió d’habitatge ve regulat pel lliure mercat i el parc d’habi-
tatge protegit a Begues és insuficient per cobrir la demanda 
real. El dret a l’habitatge digne encara es troba fora de l’abast 
de les possibilitats del jovent. 

Cal que l’Ajuntament sigui proactiu en tots els fronts per 
combatre les mancances i debilitats d’aquest dret. Cal ga-
rantir als joves l’accés a l’habitatge digne sense que s’hagin 
d’endeutar a llarg termini ni dependre de tercers per po-
der-se emancipar. 

Segons els Indicadors Municipals d’Habitatge de Barcelona, 
el nombre de població en edat d’emancipació d’entre 25 i 34 
anys a Begues, és de 671 persones, un 9,12 % respecte el total 
de població, 7.356 beguetans i beguetanes. 

És per això que des d’Esquerra Republicana trobem in-
dispensable recuperar el projecte municipal de l’any 2010 
destinat a la construcció municipal de 16 pisos de lloguer 
davant de l’actual aparcament provisional del Centre Cívic 
El Roure. 

Aquest projecte va comportar la modificació puntual núme-
ro 13 del Pla general d’ordenació i va permetre incrementar 
la densitat màxima de la parcel·la de l’avinguda de Sitges 
núm.13, corresponent a la parcel·la 22-A del Projecte de 
reparcel·lació del Pla parcial la Parellada.

Aquest és un projecte indispensable per fer pisos de llo-
guer per al jovent beguetà, adaptats a les seves necessitats 
bàsiques i dins del centre del poble. 

Escrivim el futur per un habitatge digne a Begues!

El 2 d’octubre de 2020 l’Ajuntament de Begues feia efectiva la 
compra de la parcel·la nord propera a la Zona Esportiva per un 
import de 133.000 euros. Es tracta d’una àrea de 6.761 metres 
quadrats, gairebé rectangular, paral·lela a la piscina municipal, 
i que forma part d’una parcel·la de conreu de vinyes en cordó 
en un Hàbitat Natural d’Interès Comunitari (83D Directiva 
97/62/UE)  llindant amb la xarxa d’espais Natura 2000 de l’Unió 
Europea. 

Per Esquerra Republicana, tal i com vam exposar en el programa 
electoral 2019, en el capítol d’Urbanisme i Territori, ordenat i 
equilibrat,  és indispensable que l’Ajuntament de Begues vetlli 
per la protecció de les zones de conreu davant la urbanitza-
ció excessiva del territori. I també deiem que el planejament 
urbanístic de Begues ha de protegir els espais agraris que, per 
les seves característiques, permetin el desenvolupament d’una 
activitat econòmica agrària viable i competitiva, que són les con-
dicions que n’asseguren la continuïtat.

Actualment aquesta parcel·la està qualificada de terreny urbanit-
zable no programat en el vigent Pla general d’ordenació urbanís-
tica de Begues.

És per això que l’ajuntament hauria de protegir l’esmentat ter-
reny municipal considerat un Hàbitat Natural d’Interès Comu-
nitari tot conservant les vinyes de cordó que són un element 
fonamental del patrimoni agrícola, natural i paisatgístic del 
nostre poble dins del Pla Especial del Catàleg de Patrimoni de 
Begues (Baix Llobregat).

I també cal estudiï la possibilitat d’incloure aquest espai agrari 
dins d’un projecte educatiu que difongui el coneixement de 
l’agricultura beguetana de proximitat i la tradició vitivinícola 
del poble de Begues. 

El futur és a les nostres mans: cal protegir les vinyes, patri-
moni natural i paisatgístic de Begues!

Cal protegir i conservar 
les vinyes municipals 
de l’Ajuntament
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lies d’alumnes d’ensenyaments infantils de 
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partament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya, i per això es preveu una inversió 
de 90 milions d’euros per al curs escolar 
2022-2023.

Què inclou la gratuïtat d’I2?
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escoles bressol públiques municipals, 
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Departament d’Educació.

• No inclou el servei de menjador ni 
altres serveis complementaris, com el 
d’acollida, tal i com ja succeeix en els 
altres estudis obligatoris.

Quins beneficis té?
• Per a l’alumnat, l’accés de tots els 

infants als ensenyaments de 0 a 3 anys 
en condicions d’igualtat. Aquesta etapa 
és clau per al desenvolupament de la 
personalitat i les aptituds i capacitats 
dels nens i nenes.

• Per a les famílies, l’accés a l’I2 redueix 
la despesa d’escolarització i facilita la 
conciliació laboral i familiar, fet que pot 
tenir un impacte positiu en la natalitat.

• Per al sistema educatiu, ajuda a l’ocu-
pació màxima de les places d’infantil 
existents. D’aquesta manera, s’equilibra 
l’oferta i la demanda de places.
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El finançament de la plaça per infant, 
segons la tipologia d’escola bressol, serà: 
• Municipals: El Departament d’Educació 

assumirà els 1.600 euros d’escolarització 
per infant que fins ara pagaven les famílies. 
L’Administració local manté la correspon-
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gratuïtat en aquests centres és total.

• Del Departament d’Educació: El Depar-
tament assumeix tot el cost de l’escola-
rització. La gratuïtat és total.

• Privades: El Departament subvencio-
narà 800 euros per infant i curs. Les 
famílies en situació de vulnerabilitat, 
rebran 800 euros addicionals. Les 
famílies assumeixen part del cost de 
l’escolarització.

Arriba la gratuïtat de la llar 
d’infants El Guinyol curs 2022-2023

Begues

 esquerra.cat/begues   @esquerra.begues   @Esquerra_Begues   esquerrarepublicana_begues    olivellarj@begues.cat

Donació de 550€ dels 
regidors d’ERC Begues
a Ucraïna

Jaume Olivella amb 
el Conseller d’Interior 
Joan Ignasi Elena

Hèlia i Lourdes
al Parlament de 
Catalunya

Jornada de formació 
comarcal d’ERC a Can Rigol

Amb el MHP Pere Aragonès a la Festa 
Republicana a Sant Boi de Llobregat

Assemblea elecció 
Jaume Olivella com a 
cap de llista per 2023

Lectura del manifest
NO a la MAT al Montau

Jaume Olivella i 
Oriol Junqueres 

#EscrivimElFutur

Amics i amigues d’Esquerra 
Republicana amb l’Oriol 

Junqueras a Can Rigol

Trobada de municipis 
republicans a Reus 
el 7 de maig

Visita al Parlament de les dones 
d’ERC del Baix Llobregat i L’Hospitalet


