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I) L’història 
El projecte de línia de molt alta tensió va aparèixer a la plana del Rosselló l’any 2002. 
Però ja porta vint anys donant voltes pel Pirineu. En tots els altres departaments 
fronterers francesos, l’ha rebutjat tothom. Així doncs aquest projecte, el coneixem bé. Fins 
i tot força bé. Però per nosaltres tampoc, no ha estat gens fàcil d’obtenir totes les 
respostes a les preguntes plantejades dos anys enrera. Ve’t aquí perquè no ens sorpren 
gens que aquí a Catalunya sud la població i els elegits estiguin prou a les enfosques en 
aquest tema. 
 
II) La justificació de la línia 
Aqueixes respostes, sembla que corresponen a moltes preguntes que us feu també al 
Sud; les vam trobar en major part gràcies al procès del “Dèbat públic”. El dèbat públic i 
contradictori va ser instituït a França per la llei “Barnier”, que és el nom de l’actual ministre 
francès d’Exterior. En aplicació d’aquesta llei, durant uns mesos de la primavera del 2003, 
aquests dèbats van oposar totes les opinions. La llur conclusió, sota l’autoritat d’un 
president independent, ens va permetre de veure-hi més clar, i sobretot amb l’ajuda 
d’experts de desfer alguns arguments. Aqueixes conclusions són públiques; cadascú pot 
consultar-les. Són clarament expressades, i és per això que els habitants del departament 
del Pirineu Oriental, i tots els alcaldes afectats, estan unànimament oposats al projecte. 
Els argunements presentats per REE són els mateixos que RTE ens va servir a casa 
nostra. Per RTE, el projecte respon a tres necessitats: 

• Assolir els objectius europeus d’interconexió, establerts en el marc de 
l’obertura dels mercats; 

• Assgurar la qualitat i la continuitat de l’alimentació de les “comarques 
gironines”; 

• Alimentat el TAV Perpinyà Figueres. 
La veritat quina és? 
 
III) La justificació és mentida 
 
A) Els 10% d’interconexió 
El projete de línia Baixàs-Bescanó, aprobat en la cimera franco espanyola del 2001, va 
ser firmat sobre la base d’un objectiu d’interconexió inscrit en una simple “recomanació 
europeua” que no té cap força de llei. Aquest text, únicament indicatiu, “estableix” la taxa 
d’interconexió entre França i Espanya en el 10% de la capacitat de producció instal.lada, 
a l’horitzó del 2010. 
Per tant l’interconexió entre França i Espanya hauria de passar als 4000 Mw (valor net), ja 
que la capacitat actual és sols de 1400 Mw. Arribar als 4000 Mw suposaria doncs quasi 
triplicar a curt termini la capacitat d’interconexió. 
Aquest objectiu no es basa ni tan sols sobre previsions de demanda. No l’han pogut 
justificar de forma racional al moment del dèbat públic, ni la representant de l’Estat 
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francès, ni el de la Unió europeua. Aquesta taxa és considerada com arbitrària per 
numerosos organismes, entre els quals hi ha el “Conseil économique et social”. L’informe 
final del dèbat públic precisa, en quant a aquesta taxa del 10 %: “no hi ha cap estudi 
específic per arribar-hi”. 
Així doncs el nivell d’interconexió del 10% no té cap realitat econòmica o legal 
demostrada. 
Tampoc està lligat a una necessitat important a Catalunya: 
 

• El Sr Agustí Andreu, sots-director general d’energia de la Generalitat de 
Catalunya, va declara el passat 15 de maig a Girona que Catalunya va 
importar el 2003, fora el 3 % del seu consum d’electricitat. 

• Ja existeix una línia de molt alta tensió de 400 Kw entre Baixàs i Vic, i cubreix 
ampliament les necessitats. 

• Els projectes de centrals de cicle combinat de gas (tretze grups de 400 Mw 
cadascú) fan cua a Catalunya. Joseph Isern, director general d’energia de la 
Generalitat considera al diari Avui del 29 de setembre d’enguany, en un article 
intitulat “Allau de projectes per crear noves centrals elèctriques”, que l’actual 
oferta de centrals de cicle combinat “pot ser excessiva”. Segons aquest diari, 
En Josep Isern “reclama una resposta de l’administració central que permeti 
planificar la producció d’energia elèctrica abans que es puguin produir 
problemes d’excés”. Aquests projectes d’aument important de la capacitat 
productiva, els havia confirmats el Sr Macià en el dèbat públic francès. També 
un estudi de Morgan & Stanley preveu una surcapacitat productiva a Espanya 
entre el 2005 i el 2010. 

• En Josep Isern indica també el 29 de setembre a l’Avui que “Catalunya ha de 
fer un esforç de racionalització en el consum d’energia, l’eficiència energètica i 
la protecció del medi ambient”. 

 
B) L’alimentació de les comarques gironines 
Entenem prou bé la preocupació per la qualitat i la continuitat de l’alimentació de les 
comarques gironines. L’opció per les centrals de cicle combinat i per les energies 
renovables ens sembla una bona solució, ja que no dependreu d’una sola línia França 
Espanya, que sí, constitueix un risc en matèria de seguretat. Baixàs està alimentat no 
més per una línia; per això la caiguda d’una torre provocaria un “black out” de gran 
magnitut. 
El risc veritable per Girona, segons les informacions recullides, es troba més aviat en la 
mala qualitat de la xarxa segundària d’alta i mitjana tensió, i sobretot amb les puntes de 
consum de l’estiu. 
El maig a Girona, el Sr Andreu també recordava el fort aument de la punta d’estiu, 
deguda en major part als sistemes d’aire condicionat. Aquest ús massiu de la climatització 
contribueix a l’efecte d’hivernacle i al rescalfament del planeta. La promoció d’un 
habitatge més eficient i l’ús de l’energia solar i de la geotèrmia permetrien de reduir la 
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carga de la xarxa. En quant a les energies renovables, cal ara que els governs de França 
i Espanya, que pretenen assolir els objectius europeus d’energia renovable, posin els 
mitjans adient. N’estan avui prou lluny. 
Estem doncs davant d’un projecte, els objectius del qual no s’han justificat de cap manera 
Tanmateix la seua realització tindria conseqüencies greus. 
La creació d’aquesta línia descomunal, del tipus més gran en quant a transport 
d’electricitat, suposaria torres de 55 metres d’alçada per 35 d’amplada, i una xarxa de 
cables impressionant: 2 circuits de 400 000 volts. 
El president francès Jacques Chirac declarava a Avranches el divuit de març del 2002:”no 
es pot acceptar que boscos de torres de totes naturaleses desfigurin els nostres 
paisatges, i fins i tots els nostres llocs més bonics”. En aquest punt estem totalment 
d’acord amb ell. Com podria ser que unes comarques tan belles com les nostres, tan 
turístiques, tan preuades pels Europeus, siguin desfigurades per aquest projecte? 
L’impacte de la línia tindrá molts vessants: 
 

1) Atemptat a la qualitat de vida 
que la gent havia escullit, amb pèrdues importants en el valor patrimonial. 
La línia trencaria territoris; partiria municipis i impediria de forma irreversible el llur 
desenvolupament. 
Les pèrdues pel turisme, no les considera RTE. Els números que van sortir del dèbat 
públic eren molt alts. 
 

2) Destroces al medi ambient 
• boscos, fauna, avifauna, flora; 
• Destrucció de grans superfícies de boscos per obrir vies d’accès, plataformes 

d’instal.lació, protecció sota la línia. 
• Riscs d’incendis em el bosc mediterrani, ja prou sensible 
• Però també atemptat al patrimoni: pobles, esglèsies i capelles romàniques, 

masos, torres de senyals, tradicions; 
 
3) Risc per la salut 

Des del 2001 l’Organització Mundial de la Salut a classificat els camps magnétics (ELF 
Electricité) com “podent ser cancerígens per l’home” 
L’OMS precisa que “el CIRC opina que els estudis epidemiològics sobre casos pediàtrics 
de leucèmia han donar proves suficients per tal que pugui classificar els camps magnètics 
d’extrema bassa freqüencia (THT / MAT) com podent ser cancerígens per l’home. El 
CIRC va publicar els resultats d’aquests anàlisis l’any 2002”. Aquest risc justifica el 
principi de precaució. 
 
C) L’alimentació del TAV 
També ens van posar l’argument a França. I també els experts van considerar que no era 
vàlid. 
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L’alimentació del TAV Perpinyà Figueres es farà per mitjà d’una línia específica de 225 Kv 
amb doble circuit, des de Baixàs a la sots-estació del Soler, prop de Perpinyà (tenim una 
carta escrita de RTE). 
Així cap dels arguments de REE o RTE justifica la construcció d’aquesta línia de molt alta 
tensió. 

 
IV) L’objectiu veritable és desenvolupar parts de mercat. 
Si el problema real hagués estat la solidaritat, sense dubte haguéssem respost d’una altra 
forma, ja que no ens oposem al desenvolupament econòmic de Catalunya. 
Però el projecte no té cap interès general. 
L’objectiu és únicament afavorir uns grossos productors d’energia, en el marc de 
l’obertura dels mercats, i a costa dels consumidors. Es tracta de l’especulació en les 
bolses de l’electricitat ja creades. L’afer ENRON als Estats Units ens hauria de fer 
reaccionar. La baixada del preu de l’electricitat gràcies a una major competència és una 
mentida, ja que a França quan EDF sigui privatitzada, aumentarà el preu de l’electricitat. 
Pensem que l’electricitat no és una mercadaria qualsevol. 
 
V) Els sistemes interconectats són més fràgils 
Les xarxes de gran interconexió presenten greus fragilitats, i doncs riscs de “black out” 
com a Itália i als Estats Units recentment. RTE en el seu informe pel 2003 reconeix que 
“la creixent complexitat dels sistemes interconectats”, com a conseqüencia de l’obertura 
del mercat, és un factor que s’afegeix a les causes clàssiques d’incidents. 
Seran els habitants de les nostres comarques els qui pagaran aquest projecte inútil. 
 
VI) Unitat del “no” a la Catalunya nord 
Espero que entendreu ara millor perquè el front del rebuig és tan ampli a la Catalunya 
nord, i tan majoritari: 

• Els batlles, agrupats en el SYDECO, que és un sindicat d’ajuntaments creat 
expressament; el presideix Jean Claude Perraba . 

• L’associació departamental dels batlles, que va votar una moció de rebuig. 
• El Conseil Général també va votar una moció de rebuig. 
• El senador i alcalde de Perpinyà, Jean Paul ALDUY. 
• El diputat i alcalde François CALVET 
• La Cambra d’agricultura i molts més organismes. 
• Els habitants, agrupats en associacions com la nostra, el Collectif non à la 

THT  
 

VII) El dret a un medi ambient sà 
El Parlament francès acaba de donar als Francesos el passat mes de juny, amb 
l’insistència personal del cap de l’Estat, més drets en matèria de defensa del medi 



Ponència del Sr. Gérard Amiel 
Président del Collectif-non a la THT 

Girona  25.11.2004 
ambient. Gràcies a una carta del medi ambient que ha de ser incorporada a la 
Constitució. 
Els principis d’aquesta carta haurien de valdre també a Catalunya. 
 
VIII) La cimera del 7 de desembre 2004 
La nostra inquietut és que una decisió important sigui presa a la cimera franco espanyola 
del 7 de desembre vinent pels dirigents de França i Espanya. 
Us recordem que quan el PSC, ERC i Iniciativa per Catalunya Verds van constituir « 
tripartit » per prendre el govern de la Generalitat, ho van fer sobre la base dels acords del 
Tinel de desembre del 2003. Aquest pacte preveu clarament : « Establir mecanismes que 
evitin la construcci0ó de linies d’alta tensió fins que s’hagi finalitzat el nou Pla Energètic 
de Catalunya ». 
Insistim per què es compleixi el pacte del Tinell en quant a l’energia i no es defraudin els 
electors. 
Cumplint el pacte del Tinell, com podrien el Sr. Zapatero i el Sr. Chirac decidir el 7 de 
desembre vinent a Zaragoza la construcció de la línia? 
 
IX) Arles, 27 i 28 de novembre del 2004 
Desprès de tres grans manifestacions a Perpinyà i a Ceret, el nostre Collectif 
d’associations NON à la THT organitza a ARLES (al Vallespir, passat Ceret) els 27 i 28 de 
novembre vinent, els primers Encontres europeus de les associacions anti línies. Seran 
conferéncies, taules rodones. El nostre objectiu és de construir una carta de les 
pràctiques en matèria de medi ambient. Serà dirigida als Senyors Chirac i Zapatero abans 
de la cimera. 
En un moment on molts ajuntaments voten resolucions sobre el tema, els diem 
solemnement : analitzeu primer els elements que us donen; comproveu les justificacions 
(són una manipulació), i no cediu a les sirenes dels avantatges financers que us 
presentaran. Perquè si passa ací com passa a casa nostra, sapigueu que el 10% del cost 
del projecte serà distribuït als ajuntaments. Penseu a l’importància de la vostra decisió, 
que serà irreversible i pesarà sobre nosaltres mateixos i les generacions futures. 
 
Gérard Amiel 
Président del Collectif-non a la THT 
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