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EL PROJECTE DE LA LÍNIA DE 400 KV A DEBAT? 
 
. Bon dia a tots i totes els presents. 
 
. Abans de començar la meva intervenció voldria agrair a l’organització d’aquesta jornada 
matinal en dia feiner, el CONSELL D’INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT – 
CILMA- de les comarques de Girona, per la seva iniciativa i invitació per a debatre el 
projecte fantasma d’una línia d’alta tensió que diuen ens passarà pel mig del nostre 
territori. 
  
I dic que és un projecte fantasma, perquè segons tots els indicis encara no hi ha el 
projecte damunt de la taula de ningú. (Això ho dic citant les pròpies fonts de la Generalitat 
de Catalunya) 
 
----CAL FER CONSTAR QUE AQUESTA INTERVENCIÓ HA ESTAT PREPARADA 
ABANS DE CONÈIXER RES DEL QUE ENS HA PARLAT EL SR. DE RED ELÉCTRICA 
ESPAÑOLA----------- 
Tal i com va passar en la tristament línia d’alta tensió de Les Gavarres, ja s’han començat 
a produir les primeres batalles mediàtiques, amenaçant RED ELÈCTRICA ESPAÑOLA i 
la Generalitat, de les apagades que ens esperen a totes les comarques de Girona, si ens 
“portem malament” i no deixem que trepitgin impunement el nostre territori. 
 
Per altra banda volen fer constar el nostre desconcert que pel que sembla, RED 
ELÈCTRICA ESPAÑOLA és qui mana del tot en el projecte, traçat, justificació i necessitat 
d’aquesta gegantina línia. Com a prova, el que va dir el Sr. Luís Atienza, President de 
REE el passat 19 d’octubre a Barcelona: “Espero que el trazado de la nueva línea de alta 
tensión Bescanó-Francia esté listo antes de fin de año. Estamos trabajando 
estrechamente con la Generalitat para definir el trazado definitivo. Esperamos que la línia 
se encuentre operativa antes de 2007” i en el súmmum de la magnanimitat, afegeix que: 
“estamos trabajando para que el proyecto definitivo sea el más equilibrado y que refleje 
las compensaciones medioambientales necesarias” I acaba dient que la Generalitat 
considera aquesta línia molt necessària per a connectar-se en el sistema elèctric francès 
per aconseguir que l’energia fos més econòmica. 
        
. Aquestes prepotents afirmacions responen a un tarannà que creiem superat fa temps. 
Però, no. De nou als ciutadans que vivim al territori se’ns amaga la realitat dels fets. 
S’intenta negociar municipi per municipi a esquenes de qualsevol entitat proteccionista, 
per a fer passar els 400.000 volts a canvi de compensacions econòmiques o de poder. 
 
. Si comparem la nul·la informació sobre el projecte que se’ns ha facilitat a Catalunya i la 
comparem amb la que posseeixen els companys de la Catalunya Nord, es comprova que 
ni el Govern a la Generalitat de CiU abans, ni el pacte tripartit d’ara, tenen absolutament 
cap interès per a informar als ciutadans d’aquesta gegantina infraestructura que 
esquarterà les comarques de Girona. 
 
. A Catalunya en contraposició amb el que ha ocorregut a la Catalunya Nord se’ns ha 
segrestat el debat confonent a l'opinió pública. Només cal llegir els diaris de la darrera 
setmana per a adonar-se que per part de RED ELÈCTRICA ESPAÑOLA i la Generalitat 
se’ns intenta fer un XANTATGE ELÈCTRIC. És a dir, si la línia no està feta abans del 
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2007-2009 totes les comarques de Girona patiran apagades, es comprometrà el seu 
creixement econòmic i el Tren d’Alta Velocitat no podrà funcionar i esdevindrà el desastre 
total! 
 
 
EL PER QUÈ DE L’OPOSICIÓ CATALANA 
 
. Aquest projecte d’interconnexió amb França, és en realitat un TRANSVASAMENT 
ELÈCTRIC dels excedents de les centrals nuclears franceses per a fer rendibles el seu 
enorme parc de producció. Vull recordar que França té en aquests moments 58 reactors 
nuclears en marxa amb un enorme excedent d'electricitat que és necessari que es 
vengui, costi el que costi, doncs com se sap l'electricitat no es pot magatzemar. 
 
. L’interès per la interconnexió entre França i Espanya, on Catalunya no hi té ni veu ni vot, 
prové d’uns acords entre els dos Governs i Red Elèctrica Española i Electricité de France, 
signats a finals dels anys 80, on el Govern Francès es compromet a subministrar a l’Estat 
Espanyol a partir de 1994 una potència de 1.000 MV. L’any 1996, davant dels informes 
desfavorables per aquesta línia d’interconnexió el primer ministre Francès anul·la el 
projecte. 
  
A partir de 1997 i degut a l’incompliment de França, es veuen obligats a pagar al Govern 
Espanyol 300.000 milions de pessetes. EDF abonarà una bestreta de 32.500 milions i la 
resta es reduirà del preu de subministrament d’electricitat fins el 2010. Segons aquest 
acord l’any 2007 és el límit per a tenir la línia en marxa. 
 
. El que no s’ha dit i s’ha amagat darrera excuses fútils com que el Tren d’Alta Velocitat 
necessita els 400.000 volts o que Girona pot quedar a les fosques, és la veritable raó del 
que aquesta línia travessarà Catalunya cap el Marroc. En efecte, segons va admetre el 
setembre del 2003 el Ministre d’Economia Marroquí, Abderazzak El Mosadeq, en una 
cimera a Madrid. “que el programa de producció d’energia nuclear és sobre la seva taula, 
però que no s’activarà mentre seguim important energia d’Espanya a canvi dels nostres 
recursos naturals”. 
Seguint amb aquest mateix argument, he trobat en el Diari de les Comunitats Europees, 
amb la sessió del 11 de gener de 2.000, una interpelació d’Ika Schroeder (Verts) a la 
Comissió d’energia a la que pregunta: “Si la finalitat de la interconnexió elèctrica Europa-
Marroc per cable és la d’aprovisionar a Marroc en període estival amb preus competitius, 
com és pot justificar que el gasoducte que travessa Marroc i aprovisiona Espanya de gas 
algerià no sigui utilitzat per cobrir les necessitats energètiques de Marroc sense que es 
tingui que recorre a importació d’electricitat provinent d’Europa-Espanya?” La resposta de 
la comissió és clara: “la quantitat d’energia que el cable submarí transporta a Marroc és 
de l'ordre de 750 megavats”,  és a dir, la mateixa que podria evacuar i  que es produiria 
en una central nuclear. Resumint: que Marroc no construeixi una central nuclear per 
exportar electricitat, a canvi Europa es compromet a exportar els excedents nuclears a 
canvi d'altres fonts d’energia com el gas o inclòs el carbó. Malgrat tot el que s’ha dit, 
Marroc a iniciat la construcció a la vessant Atlàntica, enfront de Canàries, amb tecnologia 
Xinesa de diverses centrals nuclears, una a la ciutat de Tan-Tan, només a 200 
quilòmetres de Arrecife de Lanzarote, i altres dues a Essaouira i Safi. És a dir, a la llarga 
Marroc podrà subministrar a Europa a través d’aquesta línia d’interconnexió amb 
Espanya- França l’electricitat produïda a les seves centrals nuclears. 
 
. El passat 25 d’Agost a la Universitat Catalana d’Estiu a Prada, el President de la 
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Generalitat de Catalunya, Pasqual Maragall, va declarar davant els manifestants contra la 
línia de Sentmenat-Bescanó-Baixàs i els periodistes que “volia més línies de molta alta 
tensió des de França per tal d’alimentar Catalunya amb l’electricitat nuclear francesa, que 
els hi sobra”Per això demanem que es compleixi el Pacte del Tinell signat el 14 de 
desembre del 2003 a Barcelona, que va permetre que Maragall fos President, on 
textualment és diu: 

a) Redacció en el termini d’un any d’un nou pla de l’energia de Catalunya... 
b) Establir mecanismes que evitin la construcció de noves línies d’alta tensió fins 

que s’hagi finalitzat el nou Pla Energètic de Catalunya, excepte les que siguin 
valorades com a imprescindibles per a la implantació del transport ferroviari. 

 
Cap d’aquests acords s’han complert fins la data. 
 
. El 3 de desembre de 2003 en el Diario de Sesiones de las Cortes Generales a una 
interpelació d'aleshores ministra, Sra. Palacio, es diu que “es necesario el incremento de 
las interconexiones energèticas entre Francia, España y Portugal y desarrollo de la red 
insular de la península Ibèrica (líneas Sentmenat-Bescanó-Baixàs) Construcción de 
nuevos gaseoductos de Argelia a España, Francia e Italia e incremento de las 
capacidades de las redes de transporte elèctrico en y entre Marruecos, España, Francia, 
Italia y Europa continental del norte.” És a dir, que per les comarques de Girona es 
prepara que sigui terra de pas de: gasoductes, Tren d'alta velocitat, línia de 400 kv a 
doble circuit, etc. 
 
. Tots els Col·lectius i entitats socio-ecologistes aplegats en el sí, de l’ASSEMBLEA EN 
DEFENSA DE LES TERRES NORD ORIENTALS, apostem per un nou model energètic, 
el que denominem UNA NOVA CULTURA DE L’ENERGIA, per això creiem que apostar 
per aquesta línia d’interconnexió entre nuclears de França-Espanya-Marroc és afavorir un 
model energètic caduc i extremadament perillós tant pel medi com per les persones. I en 
definitiva perquè aquest projecte respon a grans interessos econòmics multinacionals del 
sector energètic, sense tir en compte a la gent que vivim al territori i que patirà les 
conseqüències del seu pas. Cal tenir en compte també l’impacte negatiu que sobre el 
turisme pot tenir aquesta infraestructura, i més quan poden transcórrer per zones 
d’Interès Natural i Espais Protegits de Maçanet de Cabrenys, Sant Llorenç de la Muga, 
Cistella, Albanyà, terrades, Cabanelles, etc. 
 
CONCLUSIÓ 
 
. Si fem cas de les xifres donades per la pròpia Generalitat de Catalunya i UNESA 
referides a la producció d'electricitat i consum, veurem que Catalunya és pràcticament 
autosuficient. 
En efecte, Catalunya, las comunitats insulars, Ceuta i Melilla, són las úniques que 
produeixen tan com consumeixen. 
La producció d’electricitat de Catalunya és amb data Maig del 2004 del 18,00% del total 
espanyol i el consum és del 18,9%. 
En conseqüència aquesta interconnexió amb França no és necessària per a Catalunya. 
Amb una política energètica eficient, estalvi energètic i foment real de la producció per 
mitja d’energies alternatives, així com la construcció de petites centrals de tri-cogeneració 
properes als llocs de màxim o puntes de consum, construcció d’una central de biomassa 
propera al Massís de Les Gavarres, etc. es podria superar àmpliament aquest estret 
marge. 
 



Ponència del Sr. Josep Ma Ricart 
Representant de l’Assemblea 

en Defensa de les Terres Nord Orientals 
 Girona, 25.11.2004 

. La raó que se’ns dóna que la línia de 400 kv és “imprescindible” per alimentar el Tren 
d’Alta Velocitat no és certa. Segons un estudi recent de la companyia francesa “RTE, 
Reseau de Transport d’Electricité”, que s’encarega a França precisament del transport 
d’electricitat es diu que per a subministrar energia al TAV tan sols fa falta una línia de 225 
kilovolts. Si s’instal·la un transformador  a la part nord de la línia del TAV a Baixàs de 400 
a 225 kv, ja que és sabut que la catenaria del tren actúa al mateix temps com a línia de 
transport i consum, fins la conexió amb la actual central transformadora de Santa Llogaia 
d’Alguema, i per la part sud s’alimentés per la central de Sant Celoni, alimentada al mteix 
temps per la central de Vic-Sentmenat fins la central de transfromació de Massanet de la 
Selva, no hi hauria cap justificació per la construcció de la línia. 
 
. Aquest “transvasament elèctric” només és pot justificar, tal i com ha manifestat el 
conseller d’Indústria: “... pel compliment dels compromisos d’interconnexió elèctrica entre 
els Estats Francès i Espanyol i la planificació del Govern Espanyol perquè està aprovada 
en la planificació vigent” És evident, doncs, que no hi ha altra raó de pes que el 
compliment d’acords signants pel Govern anterior del Sr. Aznar. 
 
. En el cas que es pogués demostrar que ni l’impacte ambiental ni la salut de les 
persones és ressentiria, demanem que s’estudiï el desdoblament de la línia actual que 
passa pel Coll d’Ares o soterrar-la pel costat del Tren d’Alta Velocitat, en tot el seu tram, o 
pel costat d’infraestructures viaries amb galeries de serveis. 
 
. I per últim, la principal qüestió que ens preocupa és la incidència que sobre la salut de 
les persones, i sobretot la població infantil, representa estar obligats a viure al costat 
d’una línia d’alta tensió. El darrer informe de la Universitat d’Oxford, publicat el 23 
d’octubre d’enguany no deixa marge al dubte: “ una població de 70.000 nens menors de 
15 anys van ser examinats durant set anys per encàrrec del Ministeri de Sanitat Britànica. 
Segons els investigadors, l’electricitat d’alt voltatge pot haver influït en gran mesura en la 
leucèmia observada entre els nens que vivien a menys de 100 metres de les línies d’alta 
tensió” Malgrat que part d’estudis subvencionats per RED ELÈCTRICA ESPAÑOLA i 
UNESA se’ns digui el contrari, com a ciutadans tenim tot el dret d’estar preocupats pels 
més recents descobriments per part d’estaments aliens als interessos de les grans 
multinacionals elèctriques i exigim de nou al Govern de Catalunya i Espanyol que no 
s’augmenti gratuïtament el risc per la salut que poden patir els nostres fills. 
 
Vull acabar la meva intervenció fent una crida a la responsabilitat que tenim tots en 
aquesta infraestructura que esquarterà el nostre fràgil territori i malmetrà per sempre el 
paisatge que hem de llegar als nostres successors per damunt d’interessos polítics i 
econòmics, i als partits i als polítics, als alcaldes i membres dels ajuntaments que ens 
acompanyen, als empresaris i membres de les Cambres de Comerç, i a tots els presents 
en aquesta sala els hi voldria recitar, que no cantar, unes estrofes de l’estimat Joan 
Manuel Serrat en la seva cançó “SERIA FANTÀSTIC” 
 
SERIA FANTÀSTIC 
NO PASSAR PER L’EMBUT. 
QUE TOT FOS COM ÉS MANAT I NINGÚ NO MANÉS. 
QUE ARRIBÉS EL DIA DEL SENTIT COMÚ. 
SERiA TOT UN DETALL 
TOT UN SÍMPTOMA D’URBANITAT 
QUE NO PERDESSIN SEMPRE ELS MATEIXOS. 
SERIA FANTÀSTIC 
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QUE GUANYÉS EL MILLOR 
I QUE LA FORÇA NO FOS LA RAÓ 
I SENYORS DE L’ADMINISTRACIÓ 
I SENYORES I SENYORS POLÍTICS 
SERIA TOT UN DETALL 
I TOT UN GEST PER LA SEVA PART, 
QUE COINCIDÍSSIM, ES DEIXESSIN CONVÈNCER 
I FOSSIN TAL COM TOTS ELS HEM IMAGINAT  
I VOTAT. 
 


