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Bon día, 
 
En primer lloc, em presentaré. 
Soc el batlle d'un poble de Catalunya Nord, VILLEMOLAQUE, que formaba part del 
projecte inicial de línia THT.  
Es per aixo que he dirigit el col.lectiu de batlles oposats à la THT que després va constituir 
una associació de defensa dels municipis oposats a la línia THT.  
Aquesta associació de més de 100 municipis porta el nom de "SYDECO THT 66", es a dir  
"Sindicat de defensa dels municipis dels Pirineus Orientals contra la línia THT" 
Miraré d'explicar rapidament perquè els alcaldes que represento van en contra d'aquest 
projecte de THT, y com s’han organitzat per lliutar.  
 
En primer lloc, feré un rapid resum històric del projecte de Catalunya Nord. 
desembre dosmil un :  

- el projecte es presentat als 41 batlles implicats, lo que desencadena 
immediatament reaccions molts vives. 

- Un municipi (Villemolaque) es determina de seguida en contra del projecte. 
Primer trimestre dos mil dos :  

- La oposició va creixent  
- Els municipis concernits y el Consell General afirman la seva oposició al 

projecte 
Segon trimestre dos mil dos : 

- Els ajuntaments sondejan a la població i la oposició s'organitza. 
- En poques setmanes, un qüestionari repartit a la població recull més de deu mil 

(10 000) respostes en contra del projecte 
- Es prepara un model de deliberació aprobada per més de 100 municipis 

Tercer trimestre dos mil dos : 
- La oposició s'esten per tot el departement 
- Els batlles i ajudants dels Pirineos Orientals, reunits en congrés, adoptan 

unànimement una moció contra el projecte inicial 
A Final 2002 i principi 2003 es prepara el debat públic 
Primer semestre 2003 : El debat públic 

- El debat tracta de la oportunitat, dels objectius i de les principals 
característiques del projecte 

- El objectiu del debat es de prendre en compta la opinió del públic 
Ha permés al públic de comprendre millor el projecte. I el públic, junt amb els elegits i 
associacions, han declarat clarament que 

- Les característiques del projecte son INACCEPTABLES 
- El projecte es INJUST 
- El projecte es, ademés, INÙTIL i es nega la OPORTUNITAT del projecte mateix 

3 de juliol 2003 : Comunicat del Ministre francès de Industria 
- El ministre francès declara que el projecte serà examinat altra vegada 
- Vet aquí lo que va dir : 

"He demanat a R.T.E. de proposar altres alternatives per a respectar el compromís que 
França té amb Espanya, de portar la capacitat d'interconnexió entre els dos paísos a 2800 
MW (dos mil vuit cents MW), a curt terme, i a 4000 MW (quatre mil MW) a terme mitjà. 
Aquestes alternatives es relacionaràn amb la xarxa red de transport espanyol. Els estudis 
es referiràn a les diverses possibilitats de pas dels Pirineos, tot i prenent en compte les 
estructures que jà existeixen i els projectes, especialment els de la banda de Espanya." 
15 de juliol 2003 : Informació de la Comissió de Debat Públic 
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Dona, honestement, tots els elements per que R.T.E. pugui prendre, en total coneixement 
de causa, la seva decisió de principi sobre la continuació o no del projecte. 
 
2 de octubre 2003 : Les conclusions de R.T.E son difusades 

- Son molt decepcionantes, perquè R.T.E. no ha près en compte la opinió del 
públic  

- Els batlles implicats, agrupats en el SYDECO THT 66, considerem que no es 
pot tornar a discutir amb RTE de qüestions tècniques referents a un problema 
sobre el que, avui, s'està esperan que el Ministeri prengui una posició clara. 

- Decidim refusar, a partir d'aquest día, de rebre R.T.E. als nostres ajuntaments. 
Juliol 2004 :  

- El nou projecte del VALLESPIR ens arriba de manera oficiosa 
- Consisteix en desplaçar el problema cap a la línia Baixas-Vic 
- La oposició es mobilitza en els nous sectors 

Aquesta oposició firma el "Jurament de MONTFERRER" que està gravat sobre una placa 
de marbre encastrada en la paret del Ajuntament de Montferrer. 
Cal notar que, durant aqueixos 2 anys passats, el col.lectiu d'associacions ha organitzat 3 
(tres) grans manifestacions públiques el 31 de mai 2003, 31 de janer 2004 i el 11 de 
novembre 2004. Es clar que els batlles han participat també a aqueixes grans 
manifestacions. 
Octubre 2004: 

- Els batlles i ajudants dels Pirineos Orientals, reunits en congrés, adoptan 
unànimement una segunda moció contra el nou projecte del Vallespir 

 
Aquest projecte ha unit i ajuntat tot un departement contra ell : 

- els Alcaldes en primer lloc 
- el Consell General i el seu President 
- l'Associació d'Alcaldes i Ajunts de Pirineos Orientals 
- els Parlementaris (diputats i senadors) 
- les associacions 

 
QUINES SONT LES RAÓNS DE DIR NO ? 
 
 
Primer punt: UN PROJECTE TOTALMENT NEFAST PER EL NOSTRE 
DEPARTEMENT 
 
 
Tots pensem que el projecte de R.T.E. tindría consecuencies molt perjudicials tant per el 
paisatge com per la economía.  El Sr Gérard AMIEL inclus ha parlat dels efectes possibles 
de l'implantació de la línia THT.  
Jo no més vull recordar les consecuencies de les que s'ha parlat duran les varies reunions 
sobre les temàtiques : "Mitjà natural, Paisatges, Terra, Tourisme, Sanitat" : 
 

 Alteració dels paisatges en una distancia banstant gran 
 Partició del territori 
 Disminuciódel valor patrimonial de les terres 
 Vocació turística compromesa del espaís coberts per la línia THT 
 Degradació del cuadro de vida de les poblacions 
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 Anihilació dels esforsos consentits per valorar el patrimoni vitícola 
 Obstacle per estendre el flux turístic cap a les terres altes 

 
 
 
Segun punt: UN PROJECTE QUE TE MALA REPUTACIÒ 
 
Aquest projecte s'ha pasetjat per tota la cadena dels Pirineos abans de parar al nostra 
departement. Aixó justifica qu’hagi sigut mal acollit a Catalunya Nord.  
Ademés, la manera en que van retirar el projecte del Vall de Louron ens indigna i ens treu 
tot escrúpol : el any 1996 es va retirar el projecte cuan el permis de construïr estava casi 
firmat. Aquesta decisió es totalment arbitraria, va en contra dels principis republicans i fa 
que semble difícil poguer aceptar un tal projecte en terres catalanes. 
A no oblidar 
El any 1996, el projecte de línia de 400 000 volts passant per els Pirineos va ser suspesa 
per el Primer Ministre francès que es va "comprometre amb les autoritats espanyoles a 
trovar una solució alternativa". 
 
 
Tercé punt: UNA ARGUMENTACIÓ QUE NO CONVENÇ 
 
Per justificar el seu projecte, R.T.E. es va apoyar sobre tres arguments principals : la 
seguretat de les xarxes, l’alimentació del T.G.V, l’intercanvi d'energía. 
 

• La Seguretat de les xarxes 
Aquest argument es d'interès general i no el refutem. En canvi, el nivell de seguretat 
anunciat es contestable. Fins ara, no ens han donat cap resposte satisfactoria sobre el 
objectiu de 2800 MW.  

- aquest objectiu es arbitrari, sense cap fonament i sobre-evaluat per raóns 
unicament comercials 

- Aquest objectiu es funda en una recomanació d'Europa igualment arbitraria  
- El despatx d'estudis que se diu CESI indica que aquest objectiu es un element 

inicial imposat, sense cap argument de justificació. 
Aquest nombre que no reconeixem, es un element essencial per justificar el projecte, ja 
que ha condicionat els estudis, càlculs, anàlisis i conclusions dels experts. 
 

• L’Alimentació del TGV de la banda francesa 
Aquest arguement era totalment infundat. 
Es va denunciar desde la presentació del projecte, el desembre 2001. El Despatx 
d’estudis que se diu CESI ho va confirmar de la manera més clara en el seu primer 
informe. 
Cal saber que si hi ha dos alimentacions separades (una de la banda francesa, i l'altre del 
costat espanyol) es tan sols per una qüestió de seguretat. Menys en cas d'accident, el 
TGV es alimentat per una sola banda. 
 

• L’Intercanvi d'energía 
Es la veritable raó d'aquest projecte.  
El seu fonament est la llei de lliberalització de la energía.  
La seva força ve del interès que representa aquest mercat fructuós per els productors 
d'energía i els seus transportadors.  
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El primer i principal productor francès, qu'estan privatitzan, està molt interessat per 
aqueixes autovíes de transport d'energía, ja que, actualement, té un excès de producció 
comparat amb el consum francès.  
Es important notar que la situació dels intercanvis entre França i Espanya s'arreglarà 
aviat. En efecte, Espanya investeix molt per disminuir el seu retard de producció que, 
aviat, es tornarà excedentari ; es a dir que també podrà exportar energía i, per 
consegüent, les interconnexions entre França i Espanya l'interessant molt. El representant 
del estat espanyol ho va dir el 15 de maig 2003, a Perpinyà.  
En aquest context, en que hi ha interesos molt importants en camí de privatització, ens ha 
semblat que el argument "d'intercanvis d'energía" no tenía res que veure amb el interès 
general. Des de llavors, es un argument que no podem aceptar de cap manera i que porta 
una interrogació : 
Es qu'un projecte tan nefast, si bé podría ser aceptat per raóns de seguretat i d'interès 
general, es pot aceptar en nom d'interesos privats ?  
Per nosaltres la resposte es NO. 
 
Es important de dir qu’els col.lectius associatius tenen aproximadament les 
mateixes raóns, y es per aixó que el moviment contra la línea THT té tanta força en 
Catalunya Nord. 
 
LA SITUACIÓ AVUI 
 
El projecte de R.T.E. ha sigut presentat com quelcom necessari.  
El públic i els seus representants han dit lo contrari i consideran aquest projecte inútil e 
inacceptable. 
A la questió "aquest project té justificació per necessitat de seguretat", el debat 
públic ha donat la resposta : ES NO ! 
A la questió "es quels Pirineos Orientals son el únic lloc possible", el debat públic ho ha 
donat la resposte: ES NO, TAMBÉ ! 
La única raó que sosté aquest projecte es la venda d'energía, en el quadre d'un mercat 
lliberalitzat i de una producció sense cap reglementació a nivell d'Europa.  
Està clar que aquesta raó no permet imposar un projecte à tot une poblacio que no 
el vol ! 
 
Per concluir 
El projecte de THT es, avui, EL EXPEDIENT MÉS SENSIBLE DEL NOSTRE 
DEPARTEMENT. 
Per a nosaltres, alcaldes, el temps de les discussions "técniques" s'ha acabat. 
Refusem de rebre R.T.E. en els nostres ajuntaments.  
Esperem una decisió "política".  
Arribarà potser el 7 de desembre, día de la trobada franco-espanyola a Saragoza. 
Estem, a la vegada, determinats i serens. La causa que defensem es justa. 
 
Moltes gracies per la seva atenció. 
 
Jean-Claude PERALBA 
Maire de VILLEMOLAQUE 
Président du SydecoTHT66 
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