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Entrevista

Mercè
Esteve
Alcaldessa de Begues

“Hem de
crear
sinergies
entre tots
els municipis
de l’AMB”
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egues només compta amb 6.700
habitants, però el seu terme
municipal és el més gran de la
comarca del Baix Llobregat, amb
50,2 km2, bona part dels quals
formen part del Parc Natural del Garraf.
Aquesta singularitat, i el fet de tenir al seu
territori la depuradora més antiga de l’àrea
metropolitana de Barcelona, ha marcat el seu
desenvolupament els darrers anys.
La seva alcaldessa està orgullosa d’aquesta
peculiaritat, però no oblida les dificultats d’un
poble tan petit en la situació socioeconòmica
actual. Però el seu missatge sempre és positiu:
“la nostra voluntat és anar sempre endavant i
obtenir els recursos d’on sigui possible”.
Quina valoració fa de la relació de Begues
amb Aigües de Barcelona, que gestiona els
serveis d’abastament d’aigua, sanejament i
depuració d’aigües residuals, clavegueram i
aigua no potable al municipi?
De totes les companyies que presten i
gestionen serveis al municipi, Aigües de
Barcelona ha estat sempre la més propera,
principalment per la gestió que es fa des de la
seu de Gavà. Ens dóna respostes ràpides a les
incidències que es produeixen al municipi,
proporcionant-nos solucions i millores
permanents en el servei i alhora suport tècnic i
de col·laboració permanent amb els Serveis
Tècnics Municipals, el que ens ajuda a prendre
les decisions més correctes, resoldre el
problemes diaris dels nostres conciutadans o
preveure les futures inversions en matèria de
clavegueram.
Des de Begues valorem molt positivament una
gestió que vetlla per un recurs tan preuat
com és l’aigua, atenent les necessitats de la
població i vetllant per un ús racional i

“Aigües de Barcelona
ens dóna respostes
ràpides a les incidències
que es produeixen,
proporcionant-nos
solucions i millores”

sostenible, amb la màxima garantia de
qualitat, demostrant una gran implicació amb
la comunitat que tots plegats servim. La seva
implicació amb el nostre territori es fa palesa
cada any, per exemple, amb la Festa d’Aigües
que ens ofereix durant la celebració de la
nostra Festa Major.
Quines han estat les principals
intervencions de la companyia els darrers
anys?
No va ser fins a l’arribada de l’aigua corrent a
Begues, durant la dècada de 1970, que
realment es va millorar i es va assolir la
qualitat i les plenes garanties sanitàries de
l’aigua de xarxa. Aquella inversió es va obtenir
a canvi d’una important cessió temporal dels
terrenys ubicats a la vall d’en Joan. Jo encara
em recordo, tot i que era molt petita, del gran
pas que va representar per a Begues, i del
ressò que es va fer d’aquella actuació. La
renovació de tota la xarxa d’abastament ha
estat una constant des de l’inici de la
concessió. Aquesta es trobava obsoleta i en
molts trams de carrer amb canonades
antigues o de materials poc adients. Només
l’any 2013, Aigües de Barcelona va renovar
prop de 1.200 ml de canonades. Aquest fet ha
suposat una indubtable millora del servei per
als usuaris, així com una disminució de les
fuites i avaries.
A més, des del juliol del 2013, Aigües de
Barcelona s’encarrega de la gestió del servei
de manteniment del clavegueram municipal, i
està fent una gran tasca en la millora i gestió
de les instal·lacions gràcies a l’ús de mitjans
avançats, com càmeres robotitzades per a
la inspecció, comprovació i verificació del
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“La construcció de la nova
depuradora era totalment
imprescindible per al
manteniment i la millora
del medi natural que tenim
i gaudim a Begues. Hem
sortit molt beneficiats”
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clavegueram del municipi. També valorem des
de l’Ajuntament la gestió, manteniment i
actualització del Pla Director del Clavegueram
de Begues, document gràfic que cal mantenir
actualitzat de manera permanent. Un altre
servei municipal on també Aigües de Barcelona
col·labora amb l’Ajuntament és amb la gestió
d’aigua no potable, com el pou fet a les
instal·lacions esportives i que presta serveis
com el reg del camp de futbol, la piscina
municipal i també punt de càrrega per als
diferents serveis de neteja, clavegueram, etc.
La depuradora que presta servei al terme
municipal de Begues es va inaugurar el 2005
en substitució de l’antiga. Quin ha estat
l’impacte d’aquesta nova i moderna
instal·lació per al sanejament i la depuració
de les aigües residuals del municipi?
A Begues hi havia la depuradora més antiga de
l’àrea metropolitana de Barcelona, que datava
del 1965. La nova depuradora, amb un nou
col·lector de 600 metres, ha estat una de les
inversions econòmiques més importants
realitzades al municipi. En tot cas, era
totalment imprescindible per al manteniment i
la millora del medi natural que tenim i gaudim
a Begues. Els resultats obtinguts en aquests
darrers anys de funcionament permeten
apreciar una millora de la qualitat ambiental a
la riera i el medi natural que l’envolta. Podem
dir, amb molta satisfacció, que hem sortit molt
beneficiats.
Com es beneficia Begues de formar part
d’una entitat supramunicipal com és l’Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB)?
Som una petita població que per culpa de la
crisi econòmica disposa cada vegada de

menys recursos. El fet de pertànyer a una
entitat com l’AMB ens garanteix i ens
encoratja a continuar mantenint el progrés i
el benestar dels nostres ciutadans, ja que
formem part d’un sistema de govern
compartit entre ajuntaments. Gràcies al Pla
d’Actuació Metropolità, Begues ha pogut
gaudir d’inversions importants, com les
millores a la zona esportiva i a la piscina
d’estiu a través d’un nou sistema en el
tractament i desinfecció de les aigües.

“És molt encomiable que
el sector empresarial
i de serveis participi de
manera activa en el suport
a les famílies que pateixen
amb més intensitat
els efectes de la crisi”

Ara estem a punt de construir uns horts
urbans. I, gràcies al Pla de Suport a les
Polítiques Socials Municipals, hem gaudit
d’iniciatives que han generat i han reforçat
ocupació directa al nostre poble i que, alhora,
hem pogut destinar al manteniment i neteja
de les rieres de Begues. També ens hem
beneficiat del programa de rehabilitació
d’edificis, el qual ha donat estímul a l’activitat
econòmica i millora de la qualitat de vida.
Per la nostra part, nosaltres també tenim molt
a oferir al conjunt de l’AMB: el nostre
patrimoni natural i cultural, paisatgístic... Hem
de crear sinergies entre tots els 36 municipis
integrants per tal de posar en valor i potenciar
totes aquelles qualitats de cadascun per anar
tots junts en un front comú.
I el fet que Aigües de Barcelona tingui al
mateix temps el caràcter d’empresa
municipal i metropolitana?
Que una companyia de tanta proximitat amb
el nostre municipi i a la vegada sensibilitzada i
compromesa amb les persones sigui alhora
l’empresa que ens gestiona el cicle integral de
l’aigua a nivell municipal i la mateixa que opera
en tota l’àrea metropolitana garanteix la

Compromesa amb el seu poble
“Estic enamorada de Begues, treballo
amb pas ferm, escoltant la gent i
sempre mirant endavant”. D’aquesta
manera es defineix Mercè Esteve,
nascuda al mateix Begues, a Cal Pau
dels Bous, gran aficionada al cant
coral, casada i mare de dos fills
adolescents. Abans de dedicar-se a la
vida política local, va treballar
portant la comptabilitat d’una
empresa familiar dedicada al
transport, a més de treballar al

PLENA DEDICACIÓ
Mercè Esteve va ser
tinent d’alcalde
abans d’assumir
l’alcaldia de Begues.

comerç local de Begues, i de ser
posteriorment responsable de
logística d’una important empresa de
productes químics. Fa uns set anys,
quan formava part de diferents
entitats del poble, va decidir implicarse més. Militant de Convergència i
Unió, va ser primera tinent d’alcalde
la passada legislatura, abans
d’assumir l’alcaldia en aquesta. També
és membre de l’executiva comarcal
del seu partit al Baix Llobregat.

qualitat i la gestió del servei que el nostre
poble ha estat acostumat des dels inicis i que
necessita. Per a nosaltres, és molt avantatjós.
Begues és un dels municipis que va signar
l’any passat el protocol per a una aplicació
més eficient del Fons de Solidaritat de la
Fundació Agbar. Quantes famílies s’han vist
beneficiades per aquesta iniciativa?
L’any 2013 van ser 15 les famílies beneficiades,
i el 2014 han estat 16. Potser no en són gaires,
però n’estem molt contents. En un context de
crisi com l’actual és encomiable que el sector
empresarial i de serveis participi de manera
activa en el suport a aquelles famílies que
pateixen amb més intensitat els efectes de la

situació econòmica i amb un risc més alt
d’exclusió social i vulnerabilitat.
Les recents inauguracions de la biblioteca
municipal La Ginesta i el centre cívic El
Roure demostren que Begues és un poble en
contínua millora. Cap a on es dirigeixen els
pròxims passos del seu Ajuntament?
Ara ens toca mantenir, gestionar i dinamitzar
aquest magnífic equipament amb la mínima
despesa possible, per això hem pensat en la
tecnologia smart, amb sistemes d’il·luminació
LED, recollida d’aigües pluvials per al seu
consum o energia creada a través de
biomassa. D’altra banda, gràcies a la creixent
conscienciació ambiental en clau de

sostenibilitat va ser possible el tancament
programat de l’abocador del Garraf, en procés
de restauració. Aquest fet ha provocat una
davallada d’ingressos municipals i el nostre
repte més important és ajustar la despesa
ordinària als ingressos reals anuals. Per això,
en aquests últims anys, hem realitzat un
important exercici de contenció de la despesa,
sempre garantint els serveis bàsics al ciutadà.
Un dels principals reptes és la millora de l’antic
camí Ral per convertir-lo en una via 30,
pacífica i urbana que travessi el casc urbà
respectant i prioritzant els vianants per sobre
dels vehicles.
Com ha marcat Begues el fet que bona
superfície del seu territori formi part d’un
entorn natural com el del Parc del Garraf?
És un gran orgull que un dels trets més
identificatius de Begues sigui el nostre entorn
natural, el nostre paisatge, que en gran part es
troba inclòs al Parc Natural del Garraf. Els
beguetans no podem ni imaginar el nostre
terme sense el Parc, i el nostre objectiu és
vetllar per mantenir i preservar el nostre
territori i al mateix temps controlar el nostre
creixement. Un dels nostres reptes és ser una
de les principals portes d’entrada d’aquest
Parc Natural.

