MAT COMARQUES DE GIRONA
PLATAFORMA NO A LA MAT
PREGUNTA: Voleu que es construeixi la línia de Molt Alta Tensió (MAT) de 400 kV?
(Es vota a la Selva, el Pla de l’Estany, el Gironès, l’Alt Empordà i el Baix Empordà)
RESPOSTA: Sí / No

ARGUMENTARI LLARG
El model elèctric
El model energètic i elèctric català és altament dependent dels combustibles fòssils i nuclear. Així
doncs l’actual encariment d’aquests combustibles i l’esgotament de les reserves col·loca Catalunya
en una situació molt delicada.
El sistema elèctric plantejat pel lobby elèctric, mitjançant el “gobierno de España” i amb
connivència total del govern de Catalunya, consisteix en un model centralitzat, amb potents
sistemes de producció no renovable, i que necessita de grans línies de transport de gran potència i
de Molt Alta Tensió (MAT), a part de grans subestacions per a la transformació i distribució.
La darrera reforma de la llei del sector elèctric, Llei 24/2013, aprovada el 26 de desembre de 2013,
fa ben palès la situació d’injustícia i acaparament energètic que vivim, i quin és el model a què ens
avoquen les Elits extractives i l’oligopoli elèctric. Amb el pretext de voler solucionar l'anomenat
dèficit de tarifa del sistema elèctric aquesta nova Llei i totes les reformes anteriors legislen contra
les energies renovables i contra el dret de la ciutadania a ser part activa i responsable de la
producció i ús de l'energia. Amb el vist-i-plau del govern espanyol i català la patronal elèctrica
UNESA vol assegurar-se els 30.000 milions d'euros del dèficit de tarifa i continuar sumant beneficis
astronòmics, durant els darrers 10 anys ja ha acumulat més de 40.000 milions d'euros de benefici.
Aquest model, per un país com el nostre, amb una dependència energètica de l’exterior altíssima,
que a Catalunya arriba a ser del 96%, és caduc i totalment suïcida per a la nostra societat.
Una de les millors maneres de forçar l’inici de la ruptura d’aquest model, ara mateix, és fer
oposició total a les noves xarxes de transport d’interconnexió transfronterera. Si s'obstaculitza la
capacitat de venda a Europa, l'actual model energètic centralitzat no podrà exportar els seus
enormes excedents pel que fa a la capacitat elèctrica.
Si no bloquegem la MAT, donarem vida al model actual i impossibilitarem cap mena de transició
de model i menys cap a la sobirania energètica de Catalunya i de tots els catalans.
És obvi també, que no hi haurà cap mena d’independència política de Catalunya, sense tenir un
grau elevat d’independència energètica. I evidentment, les interconnexions energètiques no
representen cap independència, tot el contrari.
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Actualment ens trobem que han començat les obres de construcció del segon tram de la MAT,
entre Bescanó i Santa Llogaia d’Àlguema. Un traçat de 44 km i 118 torres, amb una capacitat de
transport aproximada de 6000 MW(3000 MW per 2 circuits).Creiem que ara és el moment idoni,
degut a les circumstàncies actuals de desgavell energètic, per aturar aquesta infraestructura.

¿Per què l’oligopoli elèctric necessita la MAT?
La bombolla elèctrica
El sistema elèctric espanyol no és res més que una altra bombolla, com la immobiliària. Per tenir
una idea de la magnitud d’aquesta, només cal observar que la potència instal·lada a finals de l'any
2011 eren 103 GW.
Per situar-nos, la demanda punta de potència durant el 2012 va ser de 43,01 GW, concretament el
dia 13 de febrer. Estem parlant d’un marge de reserva operatiu del 59% quan s’estima un valor de
reserva òptim del 25%, (França 22%).
I tot això sense tenir en compte, tota la potència latent que hauria d’aportar l’autoconsum elèctric
i que s’està bloquejant, aferrissadament (Esborrany de Real Decreto Autoconsumo), des del
govern i el lobby elèctric.

L’objectiu real de la MAT és rescatar el sector elèctric espanyol i permetre-li exportar els seus
brutals excedents elèctrics cap a Europa i així evitar que les sobredimensionades centrals de cicle
combinat de gas restin aturades com fins ara. Amb la MAT s'asseguren una major capacitat
d'exportació a partir de les centrals de gas i no haver de plantejar l'aturada de les centrals nuclears
i de carbó.
Extret del l’informe de REE 2012: ”…El saldo d’intercanvis internacionals d’energia elèctrica ha
mantingut el signe exportador per novè any consecutiu. Les exportacions es van elevar a 18.857
GWh (14.023 GWh el 2011), mentre que la xifra d’importacions es va reduir a 7.427 GWh (7.932 el
2011). Com a resultat, el saldo net exportador va ser d’11.430 GWh, un 87,7 % superior al del 2011.
Aquest saldo ha representat el 4,2 % de la producció total peninsular. …”
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Amb la MAT, l’estat espanyol doblarà la capacitat d’interconnexió, passarà d’un 3% al 6%. Cal dir
que Catalunya, com a estat independent, ja compta amb una capacitat d’interconnexió superior al
10%, recomanació de la UE.

També es diu que la MAT ha de servir per aprofitar al màxim l’electricitat de fonts renovables, un
fet que topa frontalment amb la darrera reforma energètica on es bloqueja el seu avenç.

El boicot del govern i l'oligopoli a les renovables s'explica perquè ha restat hores de funcionament
a la seva generació fòssil, que hagin cancel·lat la central de cicle combinat de gas que havia de
construir-se a Bescanó i que posposin pel 2015 la subestació de Sant Julià de Ramis, perquè l’únic
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que els interessa és exportar, per no entrar més en fallida.
Recordem que els arguments del lobby elèctric per justificar la MAT, eren:
•

“a Girona ens quedarem a les fosques”, sí que ens hi vam quedar el 8 de març de 2010
però no perquè no hi hagués prou energia disponible sinó perquè una simple nevada
va deixar al descobert la ineficiència del sistema centralitzat de producció d’energia i
el mal estat en que es trobava la xarxa de distribució a les comarques gironines.

•

“evacuar l’energia eòlica”. ¿Ens preguntem quina energia eòlica? A Catalunya tan sols
tenim uns 1.258 MW eòlics i majoritàriament al sud. La MAT és al nord i té una
capacitat de transport de més de 6.000 MVA , és a dir cinc vegades més l'actual
generació eòlica de Catalunya. El Pla de l'Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 20122020 com a molt contempla instal·lar 3.500 MW de nova potència eòlica sobre
terreny.

•

“a la província de Girona no tenim connexió de 400Kv”. L'actual línia d'interconnexió
del Coll d’Ares és de 400kV.

•

“per poder funcionar el TGV calen també 400 kv”. El TGV ja porta uns mesos
funcionant i no funciona amb 400 kv, sinó que ni tan sols funciona amb 220 kv.

¿Per què els Catalans necessitem aturar la MAT?
Perquè aquesta infraestructura dóna vida a l'actual model energètic centralitzat i depenent dels
combustibles fòssils i nuclears i impossibilita el canvi de model cap a un sistema distribuït i
renovable, l’únic model possible en un país com el nostre. Hem de tendir cap a la autosuficiència i
la resiliència i aquest model actual ens porta cap a la vulnerabilitat i la dependència.
Recordem que aproximadament la meitat de l’energia elèctrica que consumeix Catalunya és
d’origen nuclear, i apart del pic del petroli i d'urani, les centrals nuclears es troben envellides i amb
greus mancances de seguretat. A més a més paguem l'electricitat més cara d’Europa i som l’únic
país del món que té dèficit de tarifa.
Propostes per aturar la MAT
A hores d’ara hi ha un contenciós administratiu interposat per la Plataforma No a la MAT que
incideix en un munt d’irregularitats en el procediment del projecte. A part d'aquest recurs
contenciós, on també s’hi ha sumat la CUP, hi ha d’altres contenciosos de particulars i
associacions.
Hi ha una opció real d’aturar la línia al poble de Fellines (Viladasens) amb una combinació
d’incompliments tècnics que comprometen tant a REE com a la Generalitat de Catalunya i alguns
Ajuntaments.
En aquesta zona, i “gràcies” a les gestions que va exercir l’alcalde del municipi i un veí amb
connexions al PSC durant l’època del tripartit, es va modificar, d’amagat, el traçat de la línia.
Prèviament ja havia sigut modificada atenent a d’altres pressions, com la de Joan Badia (document
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nº2) o la d’una parlamentària de Ciu, quan aquesta passava paral·lela al TGV en el municipi de
Vilademuls (document nº3).
Aquesta darrera modificació del traçat, pel corredor de la línia de 132 kv Juià-Figueres, imposada
per la Generalitat, s’incompleix l’acord que van prendre la mateixa Generalitat i els Ajuntaments
referent a les distàncies de seguretat i sobre l'estudi d'impacte ambiental. Es va acordar que
aquestes modificacions donaven compliment a les distancies de seguretat, és a dir, els 500m. de
distància respecte dels nuclis i 100m. respecte de les masies aïllades. Cosa que és totalment falsa
(document nº4).
Al poble de Fellines la distància, entre la línia i el poble actualment és de 280 metres i resulta
impossible respectar la distància de 500 metres, pel fet que es forma un embut amb l’AP7 i la
distància entre ambdues infraestructures és inferior als 500 metres (document nº5).
A part de la distància al poble, hi ha diverses masies per sota dels 100 metres.
Per exemple, Can Planelles a 17 metres i Can Masdemont a 50 metres, a part de diverses granges
literalment per sobre la línia i nombroses masies entre els 100 i 200 metres respecte d’aquesta
línia.
Recordem que la majoria d’organismes internacionals (ICNIRP, IRPA,..) recomanen distàncies de
seguretat d’1 metre per cada 1000 volts, cosa que dibuixaria una franja de seguretat mínima de
400 metres per banda.
A part de l’acord entre Generalitat i ajuntaments, en el mateix Estudi d’impacte ambiental de REE,
se’ns diu (document nº6).
”Zonas de paso restringido. Zonas o elementos del inventario que constituyen espacios con
una sensibilidad muy alta, o bien un condicionante técnico importante, por lo que se deben
eludir totalmente en la definición de los pasillos viables.
Los núcleos urbanos, las urbanizaciones (500 m y si es vialbe 1 km) y el entorno más próximo (50
m y si es viable 100m) a las viviendas y masias presentes."
El bloqueig en aquesta zona, comportaria el canvi de traçat d’un mínim de 8 torres, cosa que
comportaria l'elaboració d’un nou estudi d’impacte ambiental, les seves corresponents
al·legacions, recursos d’alçada, projecte executiu i nou procés d’ocupació de terrenys, cosa que
allargaria la finalització d’aquesta línia un mínim de 2 anys més, temps suficient per enderrocar el
model actual i reorientar el model energètic del nostre país.
A part d’aquesta zona, hi han d’altres municipis afectats amb habitatges disposats a menys al
voltant dels 100 m. respecte la línia. Per exemple habitatges a Vilamalla, Garrigàs o Ermedàs.
Per altra banda també tenim la vulneració sistemàtica del conveni d’Arhus, respecte a la
participació i l'accés a la justícia de la població en infraestructures de 220 kv o més (document
nº7).
Es per tot això que la MAT és pot aturar.
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No a la MAT ni aquí , ni enlloc!

Document nº6 , extret Estudi Impacte Ambiental REE
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Document inici canvi de traçat a petició de la Generalitat
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Documentnº4 sobre la imposició canvi de traçat
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Document nº5 Plànol zona de Fellines
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Es pot veure l’AP7, la MAT en color lila i la línia de 132kv en línia discontínua.

Document nº7
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En la pàgina 29 del conveni, trobem :
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