
El passat dissabte 14 de març  a 

REPENSEM BEGUES! 
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ALTRES ACTES DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Esquerra Republicana t’escolta!
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Jaume 
Olivella 
i Riba
Als 38 anys d’edat, Jaume Olivella co-

neix bé l’Ajuntament de Begues per-

què n’ha estat regidor durant quasi 

set anys. Els dos últims mandats 

municipals ha tingut responsa-

bilitats en les àrees d’Acció so-

cial, Cooperació i Solidaritat, Es-

ports, Comerç, Recursos Humans 

i Hisenda. Des del desembre passat 

és conseller del Consell Comarcal del 

Baix Llobregat, on s’ocupa de l’àrea 

de mobilitat.

Olivella va néixer a Barcelona i viu a 

Begues, al centre del poble, casat, 

amb un fill i una filla. 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 Cuca-

fera i també és soci del Centre Excur-

sionista de Begues i de l’ANC Begues.

    Acaba un mandat municipal for-
ça mogut, perquè en quatre anys hi 
ha hagut quatre governs diferents 
a Begues. Quina valoració en fas?

-

-

-

-

  Durant quatre anys, has estat 
l’únic regidor d’Esquerra i has 
format part tant del govern com 
de l’oposició. Des d’on has pogut 
treballar millor?

-
-

   Esquerra espera un bon resultat 
en aquestes eleccions a Begues. 
Què us ho fa pensar?

-

   Serà difícil que cap força polí-
tica pugui governar en solitari a 
Begues durant el pròxim mandat 
municipal. Si us toca formar go-
vern, amb quina força política pre-
feriu pactar?

-

     Begues és un municipi privi-
legiat en molts aspectes, però en 

-
sos, tenint en compte que forma 
part de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, com ara les telecomu-
nicacions o el transport públic. Es 
poden solucionar?

   Que hi hagi feina i habitatge as-
sequible és fonamental perquè els 
joves que ho desitgin puguin tenir 
un futur al poble. Voler això és so-
miar truites?

  

-

-

-

  Quina és la principal proposta 
d’Esquerra en aquestes elec-
cions?

-

-
-

   Has estat regidor d’Hisenda una 
bona part d’aquest mandat muni-
cipal. L’Ajuntament de Begues té 
prou recursos per atendre les ne-
cessitats?

-
-

    De la participació de la ciuta-
dania en les decisions del govern 
local se’n parla molt, però n’hi ha 
poca. Sereu capaços d’implicar 
més a la gent en els afers públics?

-

-

-

-

-

Com ho fareu?

-

-
-

  En el pròxim mandat municipal 
a Begues probablement hi haurà 
una majoria de regidors partidaris 
de la independència, i ja no diguem 
del dret a decidir. Quina aportació 
poden fer els ajuntaments com el 
de Begues al procés sobiranista?

  
-

-

-

                      

“La nostra obligació és posar-nos d’acord amb tota 
aquella gent que vol el millor pel poble”
L’alcaldable d’ERC a les pròximes eleccions municipals té quasi set 
anys d’experiència professional en el govern local

Us presentem el 
nostre alcaldable 
i part de l’equip 
de treball que 
l’acompanyarà 
durant la legislatura 
2015-2019



Edat: 64 anys.  Lloc de naixement: Barcelona.  

Veí del barri: La Costeta.
Estat civil: Casat i amb dues filles.

Professió i experiència professional: 
Jubilat amb més de 20 anys d’experiència com a directiu en em-
preses multinacionals del sector químic. Professor col·laborador 
de la UPC  i de la QMS. entre d’altres. 

Estudis i formació professional:
Graduat en Arts Aplicades ( Publicitat ). Escola Oficial de Publicitat 
de Barcelona. Lead Auditor de Qualitat. IRCA ( International Regis-
ter Certified Auditor ) i ASQ ( American Society for Quality ) i Auditor 
de Seguretat. INSHT. Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Labo-
rals. UPC. Màster en Sistemes de Gestió Integrada.  ICT.  Màster en 
Direcció de Qualitat. QMS . Màster en Direcció de RRHH. EAE.

Associacionisme: 
President d’ERC Begues. Soci i membre de la executiva de 
l’ANC de Begues des de la seva fundació.

Aficions: 
Pintura, teatre, jazz i escacs. 

Edat: 53 anys.  Lloc de naixement: Barcelona.  

Veïna del barri: Centre.

Estat civil: Casada amb dos fills. 

Professió i experiència professional: 
Directora d’ Administració en una empresa del sector de co-
municació i publicitat. Experiència laboral com adjunta de 
direcció, gestió de facturació, comptabilitat general i fiscal, 
informació i atenció al client i suport informàtic. 

Estudis i formació professional:
FP II Administratiu. Diplomada en Puericultura. Escola Oficial 
de Puericultura de Barcelona. Curs de Comptabilitat General. 
EADA. Curs de Gestió Comptable i Fiscal d l’Empresa. EADA. 
Seminari de Desenvolupament Personal. EADA. Community 
Manager. IEN.

Associacionisme: 
Militant d’ ERC Begues. Castellera i secretaria de la Colla dels 
Encantats de Begues.

Aficions:
Escacs, chi kung i senderisme.

Edat: 58 anys.  Lloc de naixement: Viladecans. Veí del barri:  Centre.

Estat civil: Casat i amb un fill i una filla.
Professió i experiència professional: 
Arquitecte amb exercici lliure de la professió i gestor ad-
ministratiu d’una empresa d’ àmbit familiar. Regidor de 
l’Ajuntament de Begues durant dues legislatures 2003-2007 i 
2007-2011 en diferents àrees ( Urbanisme, Obres i Habitatge ).

Estudis i formació professional:
Arquitecte. ETSAB. Formació continuada en Edificació i Urba-
nisme. Curs de Postgrau sobre la relació entre la energia i el 
urbanisme. Escola Sert.

Associacionisme: 
Militant d’ERC Begues.  Soci i membre de la executiva de l’ ANC 
de Begues des de la seva fundació i de de la junta de la secció 
local d’ Òmnium Cultural de Begues. Membre de la junta del 
Centre d’ Estudis Beguetans.

Aficions: 
Treballs de recerca sobre la arquitectura i l’urbanisme del se-
gle XX a Begues i conreu del hort particular.

Edat: 51 anys.  Lloc de naixement: Barcelona. 

Veïna del barri: La Barceloneta. 
Estat civil: Divorciada amb un fill i una filla.

Professió i experiència professional: 
Funcionària de carrera i Professora d’ Ensenyament de Secun-
daria. Experiència laboral en oficina de farmàcia i Auditora de 
Qualitat Alimentaria a l’ Institut Municipal de Salut Pública 
de l’ Ajuntament 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.  For-
mació específica en T.I.C’s. UB.

Associacionisme: 
Militant d’ ERC Begues, sòcia de l’ ANC de Begues des de la 
seva fundació. Col·laboradora del grup d’Òmnium Cultural de 
Begues. Castellera dels Encantats de Begues.

Aficions:
Lectura, escacs i natació.

Edat: 22 anys. Lloc de naixement: Begues. 

Veí del barri: Santa Eulàlia.

Estat civil: Solter.

Professió i experiència professional:
Estudiant universitari de doble grau en Dret i ADE. UPF. Becari 
en diferents despatxos professionals. Formador en classes de 
repàs i d’angles.

Estudis i formació professional:
Grau de Dret. UPF. ( Universitat Pompeu Fabra ).

Idiomes: 
Angles C1 ( Advanced Cetificated ) i Italià ( nivell elemental ). 

Associacionisme: 
Militant d’ ERC Begues. Col·laborador de l’associació juvenil 6 
Tres Nou.

Aficions: 
Lectura, esports,  mirar series i anar d’excursió amb els amics.

Edat: 58 anys.  Lloc de naixement: L’Hospitalet de Llobregat. 

Veí del barri: Centre.

Estat civil: Parella amb una filla i un fill.

Professió i experiència professional: 
Pre-Jubilat amb més de 14 anys d’experiència com a gerent 
d’enginyeria  de serveis Tic per a l’Administració Autonómica i 
Local. Gestor de projectes i analista informàtic en un Centre de 
Càlcul. Botiguer en empresa familiar. 

Estudis i formació professional:
Formació en Ciències Físiques. Formació en Humanitats. 

Associacionisme: 
Militant d’ ERC Begues. Membre de la Coral Montau, el Club de 
Basquet de Begues i l’AMPA de l’escola Sant Cristòfor i l’Institut 
de Begues. Soci Òmnium Cultural, Centre d’Estudis Beguetans i 
Club de Futbol de Begues. Col·laborador del Grup Impulsor del 
Projecte Educatiu Begues ( PEB ) i de la Xarxa  d’Intercanvi de 
Coneixements ( XIC ), soci i membre de l’executiva de l’ANC.

Aficions: 
música, teatre, futbol, basquet, lectura i escriptura, noves tec-
nologies i conversar amb els amics.

Jordi
Valldeperas
i Almazan

Jaume 
Cornelles
i Buñuel

Lourdes 
Tenorio
i Sánchez

Jordi
Dolz
i Abadia

Josep 
Atsuara 
i Soriano

Doris 
Roig
i Segura 

Alguns dels participants de la Jornada Repensem Begues amb amics i amigues, simpatitzants i militants d’ERC Begues.



                                       Si el grup municipal 

ciutadania a les eleccions 
municipals del 24 de maig,
ens comprometem a...

Dels nous Ajuntaments naixerà la República Catalana. Ho farem. 

            Fer que l’Ajuntament  sigui 
eina bàsica per a la fundació de la 
            República Catalana.

QUÈ FAREM? 

L’Ateneu és una revista d’actualitat política beguetana
Redacció: Esquerra Republicana de Begues
www.esquerra.cat/begues       facebook.com/esquerra.begues        twitter.com/esquerra_begues
Edició: Fundació Iria

DIADA NACIONAL
I INICI DE CAMPANYA

ELECCIONS 
AL PARLAMENT

DIA DE LA REPÚBLICA 
CATALANA

INICI DE CAMPANYA 
ELECCIONS MUNICIPALS

EL CAMÍ CAP A LES ELECCIONS DEL 27 DE SETEMBRE

ELECCIONS 
MUNICIPALS

           Fer que la força dels nous pobles 
sigui el motor del nou país. No importa 
d’on venim ni la llengua que parlem, tots 
serem fundadors de la República Catalana  
        de ciutadans lliures i iguals.

            Fer la construcció d’un nou país 
net i just des dels ajuntaments amb el 
suport de la ciutadania de Begues per  
         tal d’accelerar el procés.

Col·laborarem de forma lleial amb les Institucions Cata-
lanes (Parlament de Catalunya) i el teixit associatiu com 
ara l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), 
l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural.

Serem la garantia per exercir l’independentisme des del 
primer moment en front de federacions i partits polítics 
amb persones de dubtosa voluntat que aposten per la con-
federació espanyola o el federalisme plurinacional. ERC 
hem estat, som i serem un partit independentista!

*

*

*

*

Donarem suport al procés constituent d’un nou país a través 
de l’elaboració de la Constitució Catalana.

Donarem prioritat a ajudar la gent que més ho necessita. 

Volem un ascensor social que funcioni des dels municipis, on 
els joves es guanyin el futur i la gent gran sigui atesa com es 
mereix.

*

Treballarem amb totes les forces polítiques que comparteixin 
els  nostres valors i sumarem esforços en benefici de Begues.

Volem viure en una democràcia avançada, on la gent deci-
deixi les prioritats i pugui canviar les coses des de baix. Uns 
nous ajuntaments al servei dels ciutadans, amb les portes 
obertes i els comptes clars.

*

*

    


