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Aquesta legislatura que ara s’acaba 
ha estat més estable que l’anterior, 
en què hi va haver molts canvis en 
l’equip de govern de l’ajuntament…
Sí. Cal recordar que l’any 2015 Con-
vergència i Unió va accedir a l’alcal-
dia mitjançant una moció de censu-
ra de mà del Partit Popular i Tot per 
Begues. I 6 mesos després, van fer 
fora el PP del govern. Llavors vam 
entrar per donar estabilitat i seny 
al govern municipal. Però la legisla-
tura havia començat amb molt mal 
peu i es va fer molt difícil la correcta 
planificació de l’obra de govern.
Quin balanç fas de la tasca del man-
dat de Convergència i Unió / PDe-
CAT i Mercè Esteve d’aquests qua-
tre anys?
Amb algunes llums i moltes om-
bres. Sobretot pel que fa a la man-
ca de participació ciutadana en els 
grans projectes urbanístics de la le-
gislatura. I també ha mancat un estil 
de governança basat en processos 
participatius de debò, no cosmètics,  
que garanteixin que els projectes 
siguin participats per tots els grups 
polítics municipals, entitats, associa-
cions i particulars. 
Què canviaríeu del que s’ha fet 
aquests quatre anys?
Doncs moltes coses, però per co-
mençar s’hauria d’haver fet a inici 
del mandat un Pla d’Actuació Muni-
cipal amb objectius mesurables, re-
visables i consensuats a través d’un 
procés participatiu amb la ciutada-
nia. I, evidentment, avaluar-ne els 
resultats obtinguts per retre comp-
te amb la ciutadania de Begues.
A diferència de l’anterior, aquesta le-
gislatura Esquerra Republicana ha es-
tat sempre a l’oposició. Com ho valores?  
La fiscalització al govern municipal 
que hem dut a terme ha estat 
sempre constructiva i amb un 
missatge assertiu. Quan ha 
calgut exigir i reclamar, hem sigut 
els primers a fer-ho. I 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. 
El 2015 parlàvem de l’habitatge i el 
transport públic com a punts flacs. 
Ho continuen sent?
L’habitatge de protecció oficial ha 
estat una d’aquelles ombres ben 
fosques d’aquest govern. El resultat 
ha estat a la vista: zero promocions 
construïdes. Cal revertir les 
polítiques d’habitatge protegit de 
lloguer immediatament.

I pel que fa al transport públic, cal dir 
que s’ha iniciat un canvi de model 
i de millora de serveis bus a tota 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
que durant els anys 2019-2023 es 
concretaran en més i millor serveis. 
Continuarem lluitant per fer-ho 
possible.
Quines altres assignatures té 
pendents l’ajuntament de Begues?
Un estil de governança participatiu. 
És a dir, compartir els processos de 
presa de decisió col·lectiva amb la 
ciutadania. Per això és cabdal fer el 
Pla d’Actuació Municipal, avaluable 
i revisable, que sigui el resultat de 
grans acords polítics amb diversos 
grups polítics municipals i al mateix 
temps garantir un procés de parti-
cipació ciutadana en les grans in-
versions, projectes o serveis.  
La majoria de la gent jove de Begues 
està condemnada a marxar del 
poble, si es vol emancipar?
Sense l’accés a habitatge de lloguer 
al poble, l’emancipació juvenil és 
gairebé impossible. Cal fer promoci-
ons d’habitatge públic a preu asse-
quible per garantir el dret a viure a 
Begues. Per Esquerra Republicana 
és la nostra principal prioritat.
La població de Begues no ha parat 
mai d’augmentar, i continua. En qui-
na xifra posaries el punt d’equilibri?
Actualment s’està redactant el 
Pla Director Urbanístic Metropoli-
tà, l’instrument d’ordenació urba-
nística integrada dels municipis de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona. I 
Begues també en formem part. Cal 
aprofitar aquest context per créixer 
de forma equilibrada i sostenible te-
nint en compte el nostre patrimoni 
natural i agroforestal, els actuals in-
gressos propis municipals i les actu-
als infraestructures de la xarxa viària.
Avui a Begues som 7.000 habi-
tants. Entre un 15% i un 20% més 
seria l’escenari òptim de creixement 
2019-2042. És a dir, poc més de 
1.400 habitants per poder viure en 
harmonia.

Què proposeu perquè el veïnat del 
Begues Parc tingui més coses en 
comú amb la gent dels altres barris 
del poble i se’n senti més a prop?
Principalment millorar l’accessibili-
tat a peu, en bicicleta i en transport 
públic amb la zona centre. I sobre-
tot dinamitzar els equipaments mu-
nicipals com ara el Centre Cívic, la 
Biblioteca o les instal·lacions espor-
tives municipals a través del Projec-
te Educatiu de Begues.
La qüestió del soterrament o el 
desplaçament de les línies d’alta 
tensió de l’avinguda Mediterrània es 
va enverinar...
Per Esquerra Republicana només 
hi ha una solució. Establir una con-
sulta popular vinculant del projecte 
executiu que sorgeixi del consens 
polític i d’un procés participatiu. Cal 
tota la informació de totes les opci-
ons possibles a nivell tècnic i a ni-
vell econòmic. La consulta directa 
és la millor eina que tenim al nostre 
abast. Fem-la servir!
El procés d’independència està pre-
sent en tots els àmbits de la política 
catalana i espanyola. Com condicio-
na la política local?
L’assoliment de la República Cata-
lana és l’assoliment d’una organit-
zació republicana i moderna dels 
governs municipals. L’estil de go-
vernança republicà d’equitat, igual-
tat i llibertat s’ha de garantir a nivell 
local, supramunicipal i nacional.
Si Esquerra Republicana pogués for-
mar govern a l’ajuntament de Begues 
després de les eleccions, però neces-
sités el suport d’altres grups, amb qui 
us entendríeu amb més facilitat?
Amb aquells que vulguin treballar 
en un autèntic equip amb un 
estil de governança basat en el 
bon govern, la transparència, la 
participació ciutadana de les grans i 
petites decisions del poble. I també 
amb qui comparteixi la nostra visió 
progressista i republicana de la 
realitat beguetana.

Als 42 anys d’edat, Jaume 
Olivella coneix bé l’Ajuntament 
de Begues perquè n’ha estat 
regidor durant quasi 12 anys.
En aquest últim mandat 
municipal és el portaveu del 
grup municipal d’ERC-AM.
També ha estat Conseller de 
mobilitat del Consell Comarcal 
del Baix Llobregat i actualment 
assessor del grup metropolità 
d’ERC a l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona. 
Olivella va néixer a Barcelona 
i viu a Begues, al barri de Santa 
Eulàlia, casat, amb un fill i dues 
filles. És llicenciat en psicologia 
per la URL i va fer estudis en 
educació física a la UB. 
Des de 1998 està vinculat a les 
associacions beguetanes: va ser 
soci fundador de l’associació 
juvenil 6tres9 i de la Cucafera 
i també forma part de la colla 
gegantera de Begues. També és 
soci de l’ANC, Òmnium Cultural i 
Amnistia Internacional.

Jaume 
Olivella
i Riba

Sense l’accés a habitatge 
de lloguer al poble, 

l’emancipació juvenil és 
gairebé impossible

El cap de llista d’Esquerra Republicana vol que hi 
hagi més participació ciutadana a tots els nivells

Jordi Fortuny, periodista. 



Preparats i preparades per dedicar 
els millors anys de les nostres vides a Begues

Edat: 44 anys.
Lloc de naixement: Barcelona.
Veïna del barri: Centre.
Estat civil: casada i tinc 5 fills.
Professió i experiència professional: 
Advocada del dret de la persona 
(família, successions, infància, penal, 
violència de gènere i domèstica) i dret 
civil. Sots delegada de la Delegació de 
Gavà de l’ICAB.
Estudis i formació: Grau de Dret. 
Màster Advocacia. Màster Dret Penal. 
Màster Família i Successions. 
Associacionisme: Militant d’ERC 
Begues.
Aficions: qualsevol cosa relacionada 
amb l’ecologisme, gaudir de la família 
i les sèries.

Marta 
Roig

Eduard
Emeterio

Edat: 26 anys.
Lloc de naixement: Begues.
Veïna del barri: Santa Eulàlia.
Estat civil: solter.
Estudis i formació: 
Doble grau en Dret i ADE a la UPF.  
Màster d’Accés a l’Advocacia per l’UNIR.  
Màster en Mediació Professional de la UPF. 
Advanced Certificate en anglès i 
títol CILS d’italià nivell B2.
Experiència professional:
Soci treballador d’una cooperativa d’acció 
social i comunitària, treballant com a 
mediador i advocat amb experiència 
en diferents ajuntaments.
Aficions i vida al poble: quedar amb els 
amics, viatjar, llegir, cinema i sèries, passejar 
pels boscos del poble. Col·laboració en 
l’organització d’actes locals com Tapatast 
o  Penyes de Begues per Festa Major.

Edat: 55 anys.
Lloc de naixement: Barcelona.
Veïna del barri: La Barceloneta.
Estat civil: Divorciada amb un fill i una filla. Ac-
tualment amb parella.
Professió i experiència professional: Funci-
onària de carrera i Professora d’Ensenyament 
de Secundària. Experiència laboral en oficina 
de farmàcia i Auditora de Qualitat Alimentària a 
l’Institut Municipal de Salut Pública de l’ Ajunta-
ment de Barcelona.
Estudis i formació professional: Llicenciada en 
Farmàcia, UB. Màster en Pedagogia, UPC. For-
mació específica de Sostenibilitat i Energía, UB. i 
U.P.C. Formació específica en T.I.C’s, UB.
Associacionisme: Presidenta d’ ERC Begues, 
membre de l’ANC de Begues des de la seva fun-
dació. Cantaire de l’Atelier de la Coral Montau.
Aficions: Lectura, escacs i natació.

Edat: 56 anys.
Lloc de naixement: Barcelona.
Veïna del barri: Centre.
Estat civil: Separada, 2 fills.
Professió: Responsable Dpt. Adm. i 
RRHH, en una companyia de serveis 
integrals de fabricació de circuits 
electrònics (EMS) a Gavà.
Estudis i formació: Diplomada en 
Puericultura, Escola Oficial de Puericultura 
de Barcelona. FP II Administratiu. Curs 
de Comptabilitat General, EADA. Curs de 
Gestió Comptable i Fiscal de l’Empresa, 
EADA. Seminari de Desenvolupament 
Personal, EADA. Community Manager, 
IEN.  Lean Management.
Associacionisme: Militant i Secretària 
d’organització d’ERC-Begues, Coral 
l’Atelier, Teatre “Yobientodobien”.
Aficions:  Escacs, chi kung, senderisme.

Edat: 35 anys.
Lloc de naixement: Cubelles.
Veí del barri: Centre.
Estat civil: Casat i amb dues filles.
Professió i experiència professional: 
Departament d’Empresa i Coneixement de 
la Generalitat, planificació i pressupostació 
estratègica, transparència, govern obert 
i polítiques amb perspectiva de gènere. 
Col·laborador en projectes de desenvolupament 
local a Centreamèrica i l’Àfrica occidental.
Estudis i formació professional: Llicenciatura 
en Ciències polítiques i de l’administració 
(UPF). Màster en gestió pública (EAPC-
UAB). MSc in International Development 
Studies (Univ. d’Utrecht). Màster en Dret i 
Administració Local (UAL, per acabar)
Associacionisme: Militant d’ERC Begues, president 
de la secció local en el període 2015-2019.
Aficions: Surf d’estel, vela lleugera, senderisme

Jaume
Cornelles

Doris
Roig

Lourdes
Tenorio

Xavier
Llopart

Edat: 36 anys.
Lloc de naixement: Esplugues de Llobregat.
Veï del barri: La Barceloneta.
Estat civil: Parella amb un fill.
Professió i experiència professional: Operari 
en Centre logístic amb una experiència de 15 
anys. Botiguer. Gestió magatzem empresa 
familiar. President Comitè d’empresa. Delegat en 
prevenció de riscos laborals.
Estudis i formació: Formació en Ciències 
de la Terra. Formació en energia solar i fotovoltaica. 
Tècnic bàsic en prevenció de riscos laborals..
Associacionisme: Militant d’ERC Begues.
Delegat sindical.
Aficions: Bateria en grup de heavy metal, 
música, boletaire, senderisme i senderisme d’alta 
muntanya, fútbol, BTT i esports en general, lectura, 
cuina i fer petits mobles amb fusta reciclada.



Després de quasi quatre anys de legisla-
tura ha arribat el moment del meu relleu com 
a regidor de l’Ajuntament de Begues i l’hora 
d’aportar noves forces i renovades il·lusions.

En aquest període hem fet molta feina. Si 
aquesta ha estat encertada ho dirà el temps i 
els votants quan siguin cridats a les urnes en 
les noves eleccions municipals del 26 de maig. 
El que sí que puc afirmar amb absoluta convic-
ció i satisfacció és que he aconseguit els objec-
tius pels quals em vaig presentar: el partit a 
nivell local està fort i cohesionat, hem recupe-
rat la iniciativa i la independència, mantenim 
la coherència, la credibilitat i el rigor propis 
del nostre ideari, i tenim més amics i amigues, 
simpatitzants i militants actius que mai.

La nostra tasca a l’Ajuntament de Begues 
no ha estat fàcil. No sempre s’han entès les 
nostres decisions, per altra banda sempre 
honestes, legítimes i transparents. L’oposició 
política a l’Equip de Govern municipal ha 
estat constructiva i respectuosa, avantpo-
sant els interessos col·lectius per davant dels 
partidistes. Tant de bo que quan estiguem 
governant, puguem rebre la mateixa consi-
deració i el mateix respecte i bon tracte per 
part de la resta de partits, tot i les nostres di-
ferències ideològiques.

Tanmateix, tota la feina no hagués estat 
possible sense la col·laboració de la gran fa-
mília que conformen el grup de la Secció Local 
d’Esquerra Republicana de Begues, a qui vull 
agrair, molt especialment la seva comprensió i 
estima demostrada durant aquests anys i, en 
particular a l’altre company regidor en Jaume 
Olivella i Riba.

Ha estat un plaer i un orgull represen-
tar-vos!

Per acabar, només em resta desitjar a les 
noves regidores i regidors que vindran tot l’en-
cert i tota la sort que es mereixen.

Noves 
eleccions, 

noves forces 
i renovades 

il·lusions

Fiscalització del Govern Municipal: 
precs, preguntes i mocions

Hem vetllat perquè l’Ajuntament de Begues seguís les mesures de transparència i d’un 
bon govern municipal.

Hem demanat insistentment que es fes la feina amb planificació i rigor a través d’un 
Pla d’Actuació Municipal, objectivable i mesurable,  perquè el deure d’un Ajuntament és 
retre comptes amb la ciutadania de forma pública i periòdica. 

Hem exigit, des del primer moment, la ràpida i obligatòria aprovació del Pla 
d’emergències/ Pla d’autoprotecció del Centre Cívic El Roure. I també l’incomplert 
i no satisfactori Pla de Gestió com a full de ruta de les polítiques culturals del municipi 
i com a mesura de bon govern.

Fiscalitat progressiva 
impostos, taxes i preus públics
Hem proposat avançar cap a un model de fiscalitat progressiva (tarifació social), orien-
tada a corregir desigualtats. I per això hem reclamat un estudi de rendibilitat social dels 
serveis públics municipals com ara l’Escola Bressol El Guinyol, els Serveis Esportius de 
la Piscina coberta i descoberta, i del Servei d’Àpats del Nou Espai de la Gent Gran situ-
at al Centre Cívic. 

Hem reclamat en els debats polítics de les ordenances fiscals (impostos, taxes i preus pú-
blics) dels darrers quatre anys, que l’Ajuntament establís unes noves bonificacions indirec-
tes vinculades al nivell de renda . Aquestes bonificacions indirectes haurien d’anar acom-
panyades d’uns reglaments d’ajuts en la quota mensual vinculats al nivell de renda de cada 
família, ja siguin persones vídues, famílies nombroses i monoparentals entre d’altres.

Hem exigit que calia garantir la igualtat d’oportunitats des de l’Ajuntament i facilitar 
l’accés de tota la ciutadania als serveis públics. I que en cap cas la condició econòmica 
esdevingués una barrera d’accés, és a dir, que el punt de partida no determini les opci-
ons de futur de les persones.

El Primer d’octubre a Begues

Vam fer possible l’1-O a Begues! El dia que ho va canviar tot, el dia que el poble i les 
institucions van fer possible conjuntament el referèndum d’autodeterminació que ens 
havien dit que seria impossible, el dia que va mostrar a Europa i al món una de les pitjors 
cares d’aquest Estat. L’1-O va ser una victòria aclaparadora, igual que el 3-O, i ara cal se-
guir treballant per continuar guanyant i defensant els drets i les llibertats de Catalunya 
i de tots els seus ciutadans. Recordem-ho sempre!

Josep Atsuara i Soriano 
Regidor del Grup Municipal ERC-AM 

Ajuntament de Begues

LEGISLATURA 2015-19


