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ESQUERRA REPUBLICANA BEGUES

Pere Aragonès és el nou president de 
la Generalitat de Catalunya. El 132è 
president del nostre país i el cinquè 
del nostre partit.

Per primera vegada en aquest segle, 
Catalunya tindrà un president inde-
pendentista i d’esquerres, d’esquerres 
i independentista per fer possibles els 
nostres dos objectius indestriables: la 
justícia social i l’alliberament nacional del 
nostre país. Un president per construir la 
Nova Generalitat Republicana, un govern 
al costat de la gent.

Esquerra Republicana liderarà un Govern 
que farà trontollar els marcs establerts 
els darrers 40 anys. Representem una 

nova generació, un nou lideratge, que vol 
transformar i servir a tot el país. Construi-
rem un govern enllaçant amb els canvis 
socials i la revolució que van significar 
els governs dels anys 30 de Macià i 
Companys, recollint els aprenentatges de 
l’octubre del 2017 i treballant per portar 
la Generalitat al segle XXI.

Per això capgirarem inèrcies des del mi-
nut 1 de legislatura. No venim a gestionar 
sinó a transformar. La Nova Generalitat 
Republicana es marca com a objectiu 
impulsar quatre revolucions estratègi-
ques: la social, la feminista, la verda i 
la democràtica.

No som davant d’una legislatura més, 

hem vingut a canviar les coses. Treba-
llarem de manera incansable des de la 
Presidència i el Govern per impulsar els 
canvis que permetin posar-nos al servei 
de la ciutadania del nostre país, de tot el 
país i la seva gent. També per fer possible 
l’amnistia i l’exercici del dret a l’autode-
terminació i per culminar el camí cap a la 
llibertat col·lectiva.

És l’hora d’Esquerra Republicana. I 
governarem amb el mateix objectiu que 
fa 90 anys que defensem: culminar la 
independència del nostre país i fer de 
Catalunya una República de drets i 
llibertats per a tothom.

Endavant, president Aragonès!

Posem en marxa la Nova 
Generalitat Republicana, 
un govern al costat de la gent!

Begues

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

L’equip d’ERC Begues, l’executiva local
L’Assemblea Local d’Esquerra Repu-
blicana de la Secció Local de Begues 
va aprovar el Pla de treball del Man-
dat 2020-2023. L’objectiu és continu-
ar treballant per a Begues amb plena 
vocació servei públic que garanteixi 
polítiques republicanes basades en la 
llibertat política, la igualtat de drets i 
la fraternitat social.

La nova executiva local és paritària i 
combina joventut i experiència. I està 
formada per:

Hèlia Seguí Munté
Presidenta

Josep Atsuara Soriano
Secretari de Política Municipal

Lourdes Tenorio Sánchez
Secretària d’Organització

Eduard Emeterio Torregolosa
Secretari d’Imatge i Comunicació

Rosa Buñuel Magret
Secretària de Finances

Mònica Pujol
Secretaria de la Dona

Jaume Cornelles Buñuel
Regidor Jovent Republicà del Grup Municipal
Ajuntament de Begues

Jaume Olivella Riba
Portaveu i Regidor del Grup Municipal 
Ajuntament de Begues

Presentació llibre 
Joan Tardà
Una aposta per la perseverança i pel 
realisme des d’un independentisme 
obert a la societat

Diumenge,
4 de juliol de 2021, 12 hores
Parc de la Costeta. 
Zona El Grec

Us hi esperem!
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ESQUERRA REPUBLICANA BEGUES

Fem possible la consulta sobre 
el futur de les línies elèctriques!
A finals del 2019 va sortir a informació 
pública la declaració d’impacte ambien-
tal corresponent a l’avantprojecte per 
a la modificació de la línia de transport 
d’energia elèctrica a 220 kV de circuit 
simple Penedès-Viladecans en els ter-
mes municipals d’Olesa de Bonesvalls i 
Begues. 

El traçat de desviament pel sòl no ur-
banitzable fa passar una nova línia de 
circuit doble, amb molta més capacitat 
de transport d’energia per la zona nord 
de Begues, una zona d’especial pro-
tecció ambiental (Xarxa Natura 2000) 
i que implica un allargament d’1 km 
entre la subestació del Montau i els 
camps agrícoles de la Plana de l’Alzina.
El desviament i el desmuntatge de la 
línia actual de l’av. Mediterrània té un 
cost aproximat de més de 3,7 Milions 
d’euros sense IVA.

Des d’ERC sempre hem defensat que 
una decisió tan important per al poble 
s’ha de sotmetre a una consulta po-
pular vinculant, és a dir, un Sí o un No 
al projecte de desviament de les línies 
elèctriques d’alta tensió de l’av. Medi-
terrània.

La participació ciutadana a través 
d’una consulta popular és el mecanis-
me més directe i transparent per saber 
l’opinió de la gent. A més, durant el 
període d’exposició tant qui defensa el 
desviament com qui creu en altres so-
lucions pot exposar els seus arguments 
polítics, socials, econòmics i mediambi-
entals amb tota la llibertat, explicant el 
que hi podem guanyar o perdre.

Sempre hem defensat que les grans 
decisions sobre el desenvolupament 
del territori passen per donar la veu 

als beguetans i les beguetanes. Ningú 
pot decidir per cadascú de nosaltres, ni 
Red Eléctrica Española, interessada en 
el transport de l’energia, ni les diverses 
administracions implicades, com el 
govern espanyol o la Generalitat. Fem 
possible la consulta popular! Ens hi 
ajudeu?

El govern erràtic del fer i desfer a caprici.
El passat mes de març es va aprovar la 
delegació de diverses competències signi-
ficatives del Ple Municipal de l’Ajuntament 
de Begues -representat per tots els grups 
municipals- cap a la Junta de Govern Local 
-representat exclusivament pel grup muni-
cipal de JuntsxCat-. 

Aquest fet comporta que el Ple, principal 
òrgan de representació municipal, li siguin 
manllevades competències, es lesioni el 
debat polític i la fiscalització del govern 
municipal.

A inici de la legislatura, en el Plens Extraordi-
naris del 10 i 24 de juliol de 2019, tots els càr-
recs electes vam acordar celebrar els Plens 

Ordinaris de forma mensual, i així fer-ne 
l’àgora pública dels afers polítics de Begues, 
amb totes les competències plenes.

Segons la Llei Reguladora de les Bases 
del Règim Local, les competències del Ple 
són les que presenten més transcendència 
per al municipi i tenen molt a veure amb 
el caràcter essencialment representatiu, 
gairebé parlamentari, que tenen els plenaris 
municipals com el de Begues. 

Aquestes atribucions o competències 
són de caràcter normatiu; de fiscalització 
dels altres òrgans municipals; de respon-
sabilitats sobre el patrimoni i els recursos 
municipals; i per últim, l’elecció de l’alcalde o 

l’alcaldessa, a qui també pot destituir a tra-
vés dels procediments de moció de censura 
o de qüestió de confiança.

Tal i com portem dient des del juliol del 
2015, a la pràctica, no són gaire habituals les 
delegacions del ple, com és el cas, pel risc 
que siguin titllades d’intents de sostreure 
del debat i del control polític l’exercici de les 
competències afectades.

Per això, EXIGIM que es compleixin els 
acords que ens vam donar entre tots els 
regidors i les regidores a l’inici del mandat 
municipal, amb la clara voluntat de  cercar 
la transparència, el bon govern i el retiment 
de comptes amb la ciutadania beguetana.

Qui gestionarà el nou centre 
de serveis diürn per la gent 
gran a Begues?

Alguns com excusa i per desviar la im-
portància del debat, diran que “Esquerra 
Repubicana està en contra del nou 
centre per la gent gran”. El problema no 
és el què, on tots hi estem d’acord, sinó 
el com.

Quan cal gestionar un servei públic en 
un àmbit molt específic, que requereix 
un coneixement expert que un ajun-
tament per se no té (com en aquest 
cas), per resumir, podríem dir que hi ha 
dues grans opcions: o bé crees un nou 
departament o òrgan que formi part del 
ajuntament (gestió pública directa) o bé 
encarregues la gestió a una empresa del 
sector privat, a través de concurs públic.

El gran error que reivindiquem i que 
sembla que cometrà el govern municipal 
de JuntsxCat és que vol adjudicar de 
forma directa mitjançant un conveni a 
l’empresa SUMAR S.L. la gestió del cen-
tre; tot al·legant que “és gestió directe”, 
però en el fons, és un encàrrec al sector 
privat, SENSE concurs públic. 

És cert que SUMAR és una empresa de 
capital públic. Els socis son una trente-
na d’administracions, i Begues té una 
ínfima participació en aquest capital 
(ja que només la Diputació de Girona té 
el 51%). Per tant es fa difícil creure que 
l’Ajuntament de Begues tingui control 
efectiu i directe sobre SUMAR i que per 
tant sigui “gestió pública directa”. 

Tanmateix, no estem en contra de l’em-
presa SUMAR S.L. ni diem que no sigui 
una empresa solvent a nivell tècnic; sinó 
que caldria treure el servei a concurs 

públic i que guanyés l’empresa amb la 
millor oferta relació/qualitat preu. Perquè 
això és el que més s’ajusta a dret. La 
regulació tan a nivell europeu com esta-
tal s’ha tornat molt més rigorosa amb els 
anys perquè es vol fugir d’aquell passat 
de les adjudicacions a dit de dubtosa 
transparència. 

Actual govern municipal de JuntsxCat 
argumenta que no ho volen treure a 
concurs per no beneficiar interessos 
privats del sector privat. Però els càrrecs 
de direcció de SUMAR S.L. son designats 
per càrrecs polítics, per tant el percen-
tatge de cost de gestió i els excedents 
que en puguin sortir de la gestió dels 
serveis que porten, de forma hipotètica, 
es podrien destinar, per exemple, a pujar 
els seus sous. Ep, i això també seria 
beneficiar a interessos privats!

I a més a més, el passat 25 de gener de 
2021 el TSJC va anul·lar la mateixa 
adjudicació que vol fer JuntsxCat a 
Begues a SUMAR S.L., però a la Resi-
dència de Can Comelles de l’Ajuntament 
d’Esparraguera, per adjudicar direc-
tament sense concurs a través d’un 
conveni. 

El que defensem des d’Esquerra Re-
publicana és una gestió 100% pública, 
directe i real. I si no és viable econò-
micament, treure el servei a licitació, 
configurant els plecs de tal manera per 
tal que guanyi l’empresa amb la millor 
oferta tècnica i social, deixant en segon 
terme el criteri del preu i on puguin 
participar empreses del tercer sector de 
l’economia social.

Som al bell mig del mandat municipal, 
el pas de l’equador de la legislatura. Dos 
anys de govern municipal amb algunes 
llums i moltes ombres per part de l’actual 
govern municipal format exclusivament 
pel grup de Junts per Catalunya.

Tot i les evidents dificultats del darrer any 
a causa de la pandèmia de la COVID_19, 
creiem que ha mancat entesa i partici-
pació ciutadana en els grans projectes 
urbanístics de la legislatura: l’absència de 
la tan necessària consulta popular per les 
línies elèctriques d’alta tensió i el consens 
en les inversions donades a través de la 
Diputació de Barcelona i l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona. 

També hem trobat a faltar un estil de go-
vernança basat en processos participa-
tius de debò, no cosmètics,  que garantei-
xin que els projectes siguin participats per 
tots els grups polítics municipals, entitats, 
associacions i particulars. I que siguin el 
resultat de grans acords polítics amb di-
versos grups polítics municipals i al mateix 
temps garanteixin un procés de partici-
pació ciutadana de les grans inversions, 
projectes o serveis municipals.

Així doncs, continuarem ferms, com 
sempre, amb la fiscalització de l’acció de 
govern: una tasca sempre constructiva 
i amb un missatge assertiu republicà. 
Quan ha calgut hem exigit, denunciat i 
reclamat, i hem sigut els primers a fer-ho. 
I fins i tot hem proposat la congela-
ció d’impostos municipals com l’IBI o 
d’algunes taxes municipals en plena 
pandèmia, en contra de la proposta de 
l’alcaldia. I en canvi quan les propostes 
que es portaven a ple eren beneficioses 
per al poble, després d’analitzar-les i 
valorar-les, sempre les hem votat a favor 
o hem afavorit la seva aprovació amb 
l’abstenció constructiva.

Esquerra Republicana de Catalunya es-
tenem la mà a tots aquells grups munici-
pals que vulguin treballar en un autèntic 
equip sota un estil de governança basat 
en el bon govern, la transparència, la 
participació ciutadana de les grans i les 
petites decisions del poble. Amb visió 
progressista i republicana: sempre al 
servei i al costat de la gent!

Opinió

Som el canvi que 
necessita Begues

Ajuda’ns a construir un futur més pròsper per al nostre país.
https://www.esquerra.cat/ca/fes-te-republica

Jaume Olivella i Jaume Cornelles
Regidors Grup Municipal ERC-AM
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ESQUERRA REPUBLICANA BEGUES

Fem possible la consulta sobre 
el futur de les línies elèctriques!
A finals del 2019 va sortir a informació 
pública la declaració d’impacte ambien-
tal corresponent a l’avantprojecte per 
a la modificació de la línia de transport 
d’energia elèctrica a 220 kV de circuit 
simple Penedès-Viladecans en els ter-
mes municipals d’Olesa de Bonesvalls i 
Begues. 

El traçat de desviament pel sòl no ur-
banitzable fa passar una nova línia de 
circuit doble, amb molta més capacitat 
de transport d’energia per la zona nord 
de Begues, una zona d’especial pro-
tecció ambiental (Xarxa Natura 2000) 
i que implica un allargament d’1 km 
entre la subestació del Montau i els 
camps agrícoles de la Plana de l’Alzina.
El desviament i el desmuntatge de la 
línia actual de l’av. Mediterrània té un 
cost aproximat de més de 3,7 Milions 
d’euros sense IVA.

Des d’ERC sempre hem defensat que 
una decisió tan important per al poble 
s’ha de sotmetre a una consulta po-
pular vinculant, és a dir, un Sí o un No 
al projecte de desviament de les línies 
elèctriques d’alta tensió de l’av. Medi-
terrània.

La participació ciutadana a través 
d’una consulta popular és el mecanis-
me més directe i transparent per saber 
l’opinió de la gent. A més, durant el 
període d’exposició tant qui defensa el 
desviament com qui creu en altres so-
lucions pot exposar els seus arguments 
polítics, socials, econòmics i mediambi-
entals amb tota la llibertat, explicant el 
que hi podem guanyar o perdre.

Sempre hem defensat que les grans 
decisions sobre el desenvolupament 
del territori passen per donar la veu 

als beguetans i les beguetanes. Ningú 
pot decidir per cadascú de nosaltres, ni 
Red Eléctrica Española, interessada en 
el transport de l’energia, ni les diverses 
administracions implicades, com el 
govern espanyol o la Generalitat. Fem 
possible la consulta popular! Ens hi 
ajudeu?

El govern erràtic del fer i desfer a caprici.
El passat mes de març es va aprovar la 
delegació de diverses competències signi-
ficatives del Ple Municipal de l’Ajuntament 
de Begues -representat per tots els grups 
municipals- cap a la Junta de Govern Local 
-representat exclusivament pel grup muni-
cipal de JuntsxCat-. 

Aquest fet comporta que el Ple, principal 
òrgan de representació municipal, li siguin 
manllevades competències, es lesioni el 
debat polític i la fiscalització del govern 
municipal.

A inici de la legislatura, en el Plens Extraordi-
naris del 10 i 24 de juliol de 2019, tots els càr-
recs electes vam acordar celebrar els Plens 

Ordinaris de forma mensual, i així fer-ne 
l’àgora pública dels afers polítics de Begues, 
amb totes les competències plenes.

Segons la Llei Reguladora de les Bases 
del Règim Local, les competències del Ple 
són les que presenten més transcendència 
per al municipi i tenen molt a veure amb 
el caràcter essencialment representatiu, 
gairebé parlamentari, que tenen els plenaris 
municipals com el de Begues. 

Aquestes atribucions o competències 
són de caràcter normatiu; de fiscalització 
dels altres òrgans municipals; de respon-
sabilitats sobre el patrimoni i els recursos 
municipals; i per últim, l’elecció de l’alcalde o 

l’alcaldessa, a qui també pot destituir a tra-
vés dels procediments de moció de censura 
o de qüestió de confiança.

Tal i com portem dient des del juliol del 
2015, a la pràctica, no són gaire habituals les 
delegacions del ple, com és el cas, pel risc 
que siguin titllades d’intents de sostreure 
del debat i del control polític l’exercici de les 
competències afectades.

Per això, EXIGIM que es compleixin els 
acords que ens vam donar entre tots els 
regidors i les regidores a l’inici del mandat 
municipal, amb la clara voluntat de  cercar 
la transparència, el bon govern i el retiment 
de comptes amb la ciutadania beguetana.

Qui gestionarà el nou centre 
de serveis diürn per la gent 
gran a Begues?

Alguns com excusa i per desviar la im-
portància del debat, diran que “Esquerra 
Repubicana està en contra del nou 
centre per la gent gran”. El problema no 
és el què, on tots hi estem d’acord, sinó 
el com.

Quan cal gestionar un servei públic en 
un àmbit molt específic, que requereix 
un coneixement expert que un ajun-
tament per se no té (com en aquest 
cas), per resumir, podríem dir que hi ha 
dues grans opcions: o bé crees un nou 
departament o òrgan que formi part del 
ajuntament (gestió pública directa) o bé 
encarregues la gestió a una empresa del 
sector privat, a través de concurs públic.

El gran error que reivindiquem i que 
sembla que cometrà el govern municipal 
de JuntsxCat és que vol adjudicar de 
forma directa mitjançant un conveni a 
l’empresa SUMAR S.L. la gestió del cen-
tre; tot al·legant que “és gestió directe”, 
però en el fons, és un encàrrec al sector 
privat, SENSE concurs públic. 

És cert que SUMAR és una empresa de 
capital públic. Els socis son una trente-
na d’administracions, i Begues té una 
ínfima participació en aquest capital 
(ja que només la Diputació de Girona té 
el 51%). Per tant es fa difícil creure que 
l’Ajuntament de Begues tingui control 
efectiu i directe sobre SUMAR i que per 
tant sigui “gestió pública directa”. 

Tanmateix, no estem en contra de l’em-
presa SUMAR S.L. ni diem que no sigui 
una empresa solvent a nivell tècnic; sinó 
que caldria treure el servei a concurs 

públic i que guanyés l’empresa amb la 
millor oferta relació/qualitat preu. Perquè 
això és el que més s’ajusta a dret. La 
regulació tan a nivell europeu com esta-
tal s’ha tornat molt més rigorosa amb els 
anys perquè es vol fugir d’aquell passat 
de les adjudicacions a dit de dubtosa 
transparència. 

Actual govern municipal de JuntsxCat 
argumenta que no ho volen treure a 
concurs per no beneficiar interessos 
privats del sector privat. Però els càrrecs 
de direcció de SUMAR S.L. son designats 
per càrrecs polítics, per tant el percen-
tatge de cost de gestió i els excedents 
que en puguin sortir de la gestió dels 
serveis que porten, de forma hipotètica, 
es podrien destinar, per exemple, a pujar 
els seus sous. Ep, i això també seria 
beneficiar a interessos privats!

I a més a més, el passat 25 de gener de 
2021 el TSJC va anul·lar la mateixa 
adjudicació que vol fer JuntsxCat a 
Begues a SUMAR S.L., però a la Resi-
dència de Can Comelles de l’Ajuntament 
d’Esparraguera, per adjudicar direc-
tament sense concurs a través d’un 
conveni. 

El que defensem des d’Esquerra Re-
publicana és una gestió 100% pública, 
directe i real. I si no és viable econò-
micament, treure el servei a licitació, 
configurant els plecs de tal manera per 
tal que guanyi l’empresa amb la millor 
oferta tècnica i social, deixant en segon 
terme el criteri del preu i on puguin 
participar empreses del tercer sector de 
l’economia social.

Som al bell mig del mandat municipal, 
el pas de l’equador de la legislatura. Dos 
anys de govern municipal amb algunes 
llums i moltes ombres per part de l’actual 
govern municipal format exclusivament 
pel grup de Junts per Catalunya.

Tot i les evidents dificultats del darrer any 
a causa de la pandèmia de la COVID_19, 
creiem que ha mancat entesa i partici-
pació ciutadana en els grans projectes 
urbanístics de la legislatura: l’absència de 
la tan necessària consulta popular per les 
línies elèctriques d’alta tensió i el consens 
en les inversions donades a través de la 
Diputació de Barcelona i l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona. 

També hem trobat a faltar un estil de go-
vernança basat en processos participa-
tius de debò, no cosmètics,  que garantei-
xin que els projectes siguin participats per 
tots els grups polítics municipals, entitats, 
associacions i particulars. I que siguin el 
resultat de grans acords polítics amb di-
versos grups polítics municipals i al mateix 
temps garanteixin un procés de partici-
pació ciutadana de les grans inversions, 
projectes o serveis municipals.

Així doncs, continuarem ferms, com 
sempre, amb la fiscalització de l’acció de 
govern: una tasca sempre constructiva 
i amb un missatge assertiu republicà. 
Quan ha calgut hem exigit, denunciat i 
reclamat, i hem sigut els primers a fer-ho. 
I fins i tot hem proposat la congela-
ció d’impostos municipals com l’IBI o 
d’algunes taxes municipals en plena 
pandèmia, en contra de la proposta de 
l’alcaldia. I en canvi quan les propostes 
que es portaven a ple eren beneficioses 
per al poble, després d’analitzar-les i 
valorar-les, sempre les hem votat a favor 
o hem afavorit la seva aprovació amb 
l’abstenció constructiva.

Esquerra Republicana de Catalunya es-
tenem la mà a tots aquells grups munici-
pals que vulguin treballar en un autèntic 
equip sota un estil de governança basat 
en el bon govern, la transparència, la 
participació ciutadana de les grans i les 
petites decisions del poble. Amb visió 
progressista i republicana: sempre al 
servei i al costat de la gent!

Opinió

Som el canvi que 
necessita Begues

Ajuda’ns a construir un futur més pròsper per al nostre país.
https://www.esquerra.cat/ca/fes-te-republica

Jaume Olivella i Jaume Cornelles
Regidors Grup Municipal ERC-AM
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Pere Aragonès és el nou president de 
la Generalitat de Catalunya. El 132è 
president del nostre país i el cinquè 
del nostre partit.

Per primera vegada en aquest segle, 
Catalunya tindrà un president inde-
pendentista i d’esquerres, d’esquerres 
i independentista per fer possibles els 
nostres dos objectius indestriables: la 
justícia social i l’alliberament nacional del 
nostre país. Un president per construir la 
Nova Generalitat Republicana, un govern 
al costat de la gent.

Esquerra Republicana liderarà un Govern 
que farà trontollar els marcs establerts 
els darrers 40 anys. Representem una 

nova generació, un nou lideratge, que vol 
transformar i servir a tot el país. Construi-
rem un govern enllaçant amb els canvis 
socials i la revolució que van significar 
els governs dels anys 30 de Macià i 
Companys, recollint els aprenentatges de 
l’octubre del 2017 i treballant per portar 
la Generalitat al segle XXI.

Per això capgirarem inèrcies des del mi-
nut 1 de legislatura. No venim a gestionar 
sinó a transformar. La Nova Generalitat 
Republicana es marca com a objectiu 
impulsar quatre revolucions estratègi-
ques: la social, la feminista, la verda i 
la democràtica.

No som davant d’una legislatura més, 

hem vingut a canviar les coses. Treba-
llarem de manera incansable des de la 
Presidència i el Govern per impulsar els 
canvis que permetin posar-nos al servei 
de la ciutadania del nostre país, de tot el 
país i la seva gent. També per fer possible 
l’amnistia i l’exercici del dret a l’autode-
terminació i per culminar el camí cap a la 
llibertat col·lectiva.

És l’hora d’Esquerra Republicana. I 
governarem amb el mateix objectiu que 
fa 90 anys que defensem: culminar la 
independència del nostre país i fer de 
Catalunya una República de drets i 
llibertats per a tothom.

Endavant, president Aragonès!

Posem en marxa la Nova 
Generalitat Republicana, 
un govern al costat de la gent!

Begues

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

L’equip d’ERC Begues, l’executiva local
L’Assemblea Local d’Esquerra Repu-
blicana de la Secció Local de Begues 
va aprovar el Pla de treball del Man-
dat 2020-2023. L’objectiu és continu-
ar treballant per a Begues amb plena 
vocació servei públic que garanteixi 
polítiques republicanes basades en la 
llibertat política, la igualtat de drets i 
la fraternitat social.

La nova executiva local és paritària i 
combina joventut i experiència. I està 
formada per:

Hèlia Seguí Munté
Presidenta

Josep Atsuara Soriano
Secretari de Política Municipal

Lourdes Tenorio Sánchez
Secretària d’Organització

Eduard Emeterio Torregolosa
Secretari d’Imatge i Comunicació

Rosa Buñuel Magret
Secretària de Finances

Mònica Pujol
Secretaria de la Dona

Jaume Cornelles Buñuel
Regidor Jovent Republicà del Grup Municipal
Ajuntament de Begues

Jaume Olivella Riba
Portaveu i Regidor del Grup Municipal 
Ajuntament de Begues

Presentació llibre 
Joan Tardà
Una aposta per la perseverança i pel 
realisme des d’un independentisme 
obert a la societat

Diumenge,
4 de juliol de 2021, 12 hores
Parc de la Costeta. 
Zona El Grec

Us hi esperem!


