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PEDRERA I
LÍNIES ELÈCTRIQUES

Aquestes últimes setmanes s’ha posat de
nou sobre la taula la possible solució definitiva de la línia elèctrica aèria a 220Kv PenedèsViladecans al seu pas pel nucli urbà de Begues.
Aquesta línia, travessa de llevant a ponent i de
forma molt visible el nostre terme municipal i es
fa més evident als trams del nucli urbà consolidat per l’Avinguda Mediterrània, afectant els
barris de Begues Parc, Santa Eulàlia i Bon Solei. El traçat aeri dins del nostre terme municipal
té uns 7,5 Km de recorregut i la part que afecta
de forma discontinua el nucli urbà consolidat és
d’uns 1,5 Km (taronja a la imatge).
Des de l’any 2006, en el qual es va iniciar el
debat pel possible desplaçament puntual de
la línia, s’han tramitat i divulgat diversos documents tècnics i urbanístics que intentaven
donar resposta global a un dels problemes
que tenim plantejats al nostre territori municipal. Malgrat tot, fins a data d’avui, i per diversos motius, cap d’aquests projectes han
reeixit ja sigui el desplaçament pel sól no urbanitzable o el soterrament pel nucli urbà.

per tal d’ampliar la seva activitat extractiva
pel costat nord. El tràmit administratiu va ser
favorable i ja té permís per fer el desplaçament puntual d’un tram de 1,4 Km d’aquesta
línia aèria. La proposta de desplaçament, tipus by pass, provoca una nou traçat no lineal
de 1,7 Km. És a dir, el traçat actual s’incrementa fent una marrada d’uns nous 300 m de recorregut (traçat vermell a la imatge).
Aquest desplaçament de la línia aèria a la
pedrera del poble del costat i a tocar del
nostre terme municipal creiem que ha estat
la raó principal per la qual s’ha posat de nou
el tema sobre la taula i s’ha visualitzat una
possible solució global al desplaçament de
tota la línia d’alta tensió que creua el nostre
municipi. La nostra proposta seria desplaçar-la cap el nord del terme municipal enlla-

çant-la amb el Punt Sud (Sub Estació Begues, prop del cim del Montau) sense afectar
àrees d’interès natural ni la plana de l’Alzina.
Amb la informació que disposem, desprès
del treball de recerca efectuat i amb la documentació a la qual hem tingut accés, proposem un possible nou traçat (marcat en
blau a la imatge). Amb aquesta proposta
s’aprofitarien millor, bé per compactació o
bé per traçat en paral·lel, bona part dels traçats elèctrics actualment existents al territori. Aquesta última proposta de traçat seria l’opció més apropiada per ser divulgada
i exposada a una consulta popular, en cas
que tingués el vist-i-plau dels informes tècnics corresponents.
Annex: Com a complement gràfic del tema exposat, s’adjunta un plànol de la documentació
aprovada per fer el by pass de la pedrera dels
Casals. Aquí es pot observar amb molta claredat que Red Eléctrica de España preveu desplaçar al línia Penedès–Viladecans i portar-la fins al
punt sud (traçat groc).

Ha estat a principis d’aquest any 2016 que
l’empresa que gestiona la pedrera d’Olesa de
Bonesvalls (Ciaries S.A.) a la zona dels Casals
ha demanat un desplaçament d’aquesta línia
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TARIFICACIÓ SOCIAL:
TAXES I PREUS
JUSTOS I EQUITATIUS
El grup municipal d’ERC-AM proposem l’aplicació de
la tarificació social als diversos serveis municipals educatius i esportius. Però, què és i per què la demanem?
1. Entenem per tarificació social els imports econòmics que han de pagar les famílies usuàries dels serveis públic municipal com ara el de la Llar d’Infants.
Aquest preus i taxes públiques haurien de basar-se
en funció dels ingressos econòmics, segons la renda familiar que garanteix preus justos i equitatius.
2. Proposem que l’Ajuntament de Begues, a través de la
regidoria d’Hisenda i d’Educació, redacti un estudi de
rendibilitat social durant el primer trimestre de 2017
amb l’objectiu que es pugui aplicar durant el curs
2017-2018.
3. Entenem per rendibilitat social el nivell de dis-

tribució equitativa de l’ús dels serveis públics entre
les persones, com ara els serveis educactius de 0-3
anys, sense que es produeixin diferències de renda, d’origen cultural, de gènere o d’edat. Tanmateix,
creiem necessari que aquest estudi de rendibilitat
social s’ampliï a d’altres serveis municipals com ara
els serveis esportius de les Piscines Municipals o
el Servei d’Àpats de la Gent Gran.
4. D’altres municipis com ara Sant Vicenç dels Horts
ja estan aplicant la tarificació social a les escoles
bressol. És a dir, tenen en compte el nombre de persones que formen la unitat familiar i es paga per
trams segons ingressos de la renda familiar.
L’educació infantil de qualitat de 0-3 anys és un
dret bàsic. També, ho és el dret a fer salut a través
de l’activitat física que es du a terme a les Piscines Municipals. Creiem que l’Equip de Govern hauria de poder garantir uns preus justos i equitatius
per promoure la cohesió social a través de la millor
eina possible: la tarificació social de les taxes i els
preus públics.
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PER UN PRESSUPOST
MÉS JUST I SOCIAL.

El pressupost municipal és el pla econòmic i financer anual vinculat a l’estratègia
formulada pel Govern Municipal, esdevenint
una eina clau per a la gestió pública, servint
a la planificació, programació, control i seguiment i avaluació de les actuacions mu-

nicipals. Té caràcter anual i conté les previsions d’ingressos que s’esperen obtenir i les
despeses (crèdits pressupostaris) que com
a màxim es podran realitzar en l’exercici corresponent. El pressupost de l’Ajuntament de
Begues està basat en el sistema de Pressu-

post Executiu, el qual té per objecte vincular l’assignació i gestió dels recursos amb
l’acompliment de l’estratègia municipal (prioritats i objectius); i això s’hauria de posar
més en valor i visualitzar amb més claredat i
transparència. Tot seguit desenvolupem les
següents observacions, suggeriments, millores del document aprovat inicialment el
23 de desembre 2016 en plenari municipal.
Tota la informació referent a aquestes al·
legacions, la podeu trobar a: locals.esquerra.
cat/documents/arxius/pressupost-2017.pdf

ANEM CAP A LA REFORMA HORÀRIA
En el Ple Municipal de l’Ajuntament de
Begues del passat mes d’octubre, vam
promoure que el consistori s’adherís a la
Iniciativa per la Reforma horària - Ara és
l’Hora amb l’objectiu d’impulsar horaris beneficiosos per a les institucions, les empreses i la ciutadania i començar la transició
cap a la reforma horària a Begues.
En la forma en què està organitzada la
nostra societat, el temps esdevé un factor
sistèmic dins del model social. I considerem
que cal cercar mesures legislatives, de promoció i sensibilització que abordin el canvi
a tres nivells: a nivell macro (de la societat),
a nivell meso (de les organitzacions, empreses i institucions que la componen) i a nivell
micro (de les persones). L’objectiu d’aquests
treballs és debatre la viabilitat per transitar
cap al retorn de Catalunya als horaris anteriors al franquisme, adaptats a la nova realitat social, econòmica i cultural.
A gairebé tota Europa, l’horari laboral és
de 8-9h a 17-18h, parant un màxim d’una

hora per dinar a meitat de la jornada. A l’Estat però, és habitual que la població treballadora s’aturi dues hores per dinar a l’àmbit escolar poden ser tres-, i que la jornada
laboral s’allargui fins a les 19h o les 20h del
vespre, o més enllà. Aquesta jornada poc
compactada provoca sopar a partir de les
21h en el millor dels casos, dificulta el temps
de cura d’infants i gent gran, afebleix la participació cívica i comunitària, impossibilita el
consum i gaudi de la cultura i per descomptat baixa l’eficiència de les organitzacions.
En aquest context és on s’ha posat en
marxa aquesta reforma horària, reconeguda
pel Govern de la Generalitat com a la plataforma interlocutora en aquesta qüestió.
Així doncs, ens agradaria poder veure la implantació de les primeres mesures a Begues
per tal de fer-ho possible, comprovar que es
compleixen els acords de plenari i que es du
a terme una bona campanya de promoció
de part de la l’Ajuntament de Begues.
Tota la informació a www.reformahoraria.cat

3

4

L’OLLA
DE TWITTER

FEBRER 2017

Què és la República que farem?
La República que farem és una campanya participativa que pretén obrir a la
ciutadania el procés constituent per dissenyar com volem la República Catalana.
Quina República farem?
Esquerra Republicana ha elaborat una
proposta de disseny de la República Catalana disponible a la web larepublicaquefarem.cat i que té la funció de servir
de document base per al procés participatiu.
Com es pot participar?
A través del portal web larepublicaquefarem.cat tothom pot fer arribar la seva
proposta o aportació per a la nova República.

Com s’estructura la República que
farem?
La República que farem s’estructura en 5
eixos temàtics, 33 àmbits sectorials i 142
pilars de la República.
Els eixos temàtics són els següents:
1. Economia i treball: una República emprenedora i am treball digne.
2. Ciutadania i benestar: una República
de benestar amb drets i oportunitats per
a tothom.
3. Cultura i educació: una República
capdavantera en educació i cultura.
4 Territori i medi ambient: una República sostenible i respectuosa amb el medi.
5. Política internacional: una República
oberta al món i compromesa amb la pau.

LAREPUBLICAQUEFAREM.CAT

Un pressupost
participatiu
i social
és possible!
Segon torn
d’opinió sobre el
Pressupost 2017

