
Begues 12 d’agost de 2020

PETICIÓ GENÈRICA DE RESPOSTA A L’ESCRIT DE REE DE 2/7/2020

El  17  de  juliol  vam  rebre  la  resposta  de  REE  a  les  al·legacions  al  PROYECTO  DE
EJECUCION  DE  LA  MODIFICACION  DE  LA  LINEA  DE  TRANSPORTE  DE  ENERGIA
ELECTRICA  A  220  Kv  SIMPLE  CIRCUITO  PENEDES-VILADEANS  EN  EL  TERMINO
MUNIPAL DE BEGUES (EXPEDIENT 2019/8736) que vàrem presentar a finals de gener
de 2020.

Es  tractava  d’unes  al·legacions  conjuntes  del  Centre  d’Estudis  Beguetans,  L’Ateneu
Assembleari de Begues, la plataforma STOP Alta Tensió al Baix, Les Agulles-Ecologistes
en Acció, L’Associació Naturalista Torrellenca la Formiga, DEPANA Lliga per a la defensa
del Patrimoni Natural, Ecològic Fruits Montmany, propietaris afectats, Begues en Comú
i la CUP.

Desprès d’estudiar la resposta de REE 

VOLEM FER ARRIBAR LES SEGÜENTS CONSIDERACIONS

L’escrit de REE, de tan sols dues pàgines, és molt revelador:

1. L’empresa en cap moment es posiciona a favor del desviament per damunt de
les altres opcions. És més, diu que queda a disposició del que digui la Direcció
General de Polítiques Ambientals i Medi Natural.

2. Afirma que si la solució finalment viable és el soterrament, faran l’estudi  de
detall en redactar el projecte tècnic.

3. Reconeix que la proposta que han fet no compleix l’informe d’abast de juliol
de 2017 de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la
Generalitat  (vinculant)  que  desestimava  el  desviament  que  es  proposa.
Explica que l’estratègia ideada per l’ajuntament  per no haver de complir amb
aquest informe, ha estat iniciar un nou procediment d’avaluació ambiental.

4. Reconeix que  en el càlcul del cost del soterrament hi ha sumat el cost d’un
altra línia que no té res a veure: la nova línia aèria que entra des d’Olesa i va
fins a la subestació elèctrica Punt-Sud. Cost que hauria d’assumir REE ja que és
voluntat seva instal·lar aquesta nova línia. Per tant reconeix que el cost real del
soterrament  és  inferior.  Tenint  en  compte  que  el  principal  argument  que
l’equip  de  govern  empra  per  justificar  el  desplaçament  i  convèncer  a  la
població, és l’elevat cost del soterrament, i que ja és el segon cop que l’estudi
del  soterrament,  tant  a  nivell  descriptiu  com  de  traçat  i  costos,  etc.  es
desvirtua, com ja vàrem assenyalar i també ho va fer la Generalitat, considerem
inacceptable aquest projecte d’execució.



Per tots els motius esgrimits, les entitats que vàrem signar les al·legacions creiem que
som a prop de que es torni a declarar el soterrament com a única opció viable i que la
Generalitat tingui en compte la nova proposta de traçat que a les al·legacions de gener
de 2020 vam plantejar: 

 té poca pendent, no afecta a veïnes, transcorre per camins i zones de servei, el
traçat és més curt i tot això contribuirà sense cap dubte a que el cost sigui força
menor. 

 Permet compactar l'altra línia nova amb torres ja existents  (cost que ha d’assumir
íntegrament REE sense barrejar-lo  al  de  soterrament),  sense que hi  hagi  noves
torres a la zona del Montau ni al Sotarro i per tant respectant una zona protegida
que forma part del PEIN (Pla d’espais d’interès natural), de la xarxa Natura 2000, és
una zona de protecció d’avifauna, és una AIFF (Àrea d’interès faunístic i florístic) i
forma part de l’IBA (àrees d’importància per les aus).

Adjuntem el  plànol  de les dues propostes de soterrament.  La de REE (Fig.1,  traçat
vermell) on es veu que afecta a un gran nombre d’habitatges de Begues Parc i Santa
Eulàlia, i a més presenta un tram de pendent molt elevada a la zona de Santa Eulàlia.

Fig.1 Proposta de soterrament REE

La proposta que fem des de les entitats signants de les al·legacions (Fig.2). Transcorre
sense pendents i no afecta habitatges.



Fig.2 Proposta de soterrament proposada a les nostres al·legacions

SIGNAT.

Elicinia Fierro Milà, en  nom i representació del CENTRE D’ESTUDIS BEGUETANS i Jaume Grau
en  representació  de  LES  AGULLES,  ECOLOGISTES  EN  ACCIÓ.  Per  la  dificultat  de  les  dates
avancem el document únicament amb dues signatures. Tan aviat com tinguem el suport de la
resta d’entitats que vàrem signar les al·legacions en data 28 de febrer de 2020 i tramitades per
registre d’entrada n.1498 en data 14 de febrer de 2020, el tornarem a enviar. 

GENERALITAT DE CATALUNYA. DIRECCIÓ GENERAL D’ENERGIA, SEGURETAT INDUSTRIAL I
SEGURETAT MINERA. SERVEI D’UTORITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES.
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