
 
 
 
 
 
Vist l’esborrany de Pla d’Energia de Catalunya facilitat per part del Departament de Treball i Indústria, i avaluades les carac-
terístiques tècniques del seu contingut, es fan les següents precisions de caire social i mediambiental pel que fa als possi-
bles corredors energètics al seu pas per les comarques gironines: 

• Atès també l’elevat impacte de les esteses elèctriques d’alta tensió de tipus aeri, no tan sols pels efectes en la sa-
lut de la població local, sinó també per la degradació ambiental i paisatgística que provoquen i el risc d’incendi fo-
restal que generen. 

• Degut al fet també que el territori gironí és una àrea de pas per a un conjunt d’infrastructures de comunicacions 
(TAV, AP7, A2, ferrocarril convencional, línies elèctriques), amb una molt elevada ocupació del sòl associada per 
usos urbanístics i industrials. I en aquest sentit, és palesa la densitat excessiva i inusual d’un enorme nombre 
d’esteses elèctriques que ja fraccionen el territori gironí.  

• I per últim, degut al valor paisatgístic excel·lent del conjunt de les comarques gironines, amb una biodiversitat ex-
traordinària, com a patrimoni excepcional a nivell internacional i com a actiu principal de l’activitat econòmica 
d’aquest territori. 

S’aporten les següents CONCLUSIONS: 

• Es demana, en primer lloc, que es dugui a terme un ample i autèntic debat, amb implicació real de les diferents ad-
ministracions locals i dels agents socials i econòmics, així com de tècnics experts independents, que possibiliti una 
presa de decisions pluridisciplinar i transparent en base a un procés participatiu suficientment contrastat i a un con-
sens el més extens possible. 

• En aquest debat pluridisciplinar s’hauran de contrastar les diferents alternatives que es poden donar, amb un coneixe-
ment ple dels avantatges o perjudicis de tipus econòmic, social i ambiental de cada model energètic que tenim a 
l’abast. Per tant, s’haurà de discutir profundament el potencial d’altres solucions o opcions energètiques com ho 
són l’estalvi i eficiència energètica, la producció d’energies renovables, l’aprofitament i optimització de les esteses elèc-
triques ja existents o la tecnologia punta aplicable del soterrament de línies. 

• Es reivindica, com a resultat, una decisió el màxim de participada possible sobre la necessitat de qualsevol corredor 
energètic, tant pel que fa als distints subministraments locals com pel comerç internacional d’energia. En cada cas 
s’hauran de conèixer a fons els motius de la seva necessitat, i en base a les diferents opcions que es tenen a l’abast, 
caldrà efectuar una justificació exhaustiva de l’alternativa escollida i de les raons per les quals no és possible combi-
nar una altra solució energètica amb menor impacte. 

• També es reclama que, en endavant, s’estableixi que els estudis d’impacte ambiental siguin realitzats per part 
d’equips tècnics pluridisciplinars i independents i no pas per les mateixes empreses constructores, com ve succe-
int des de fa temps. També es demana que, en endavant, els estudis i projectes d’infraestructures, no es despleguin 
per trams independents, sinó per recorreguts complets en base a planejaments i estratègies globals. 

• Conseqüentment i ja concretant per als possibles corredors energètics, si es decideix globalment que qualsevol 
línia elèctrica és absolutament imprescindible, caldrà determinar participadament el seu recorregut més rao-
nable. Pel que fa a la seva funcionalitat possible com a interconnexió energètica entre estats s’haurà de demostrar 
perquè hauria de passar aquesta necessàriament per les comarques gironines i no existeixen d’altres alternatives més 
justificades o viables. 

• De la mateixa manera caldrà conèixer i discutir obertament, en el cas que sigui una línia absolutament impres-
cindible, i independentment de la seva funcionalitat, les seves característiques tècniques. Així, es demana fer-
mament que, en tots els casos possibles, es prioritzi el soterrament de les esteses mitjançant una galeria de serveis 
que aprofités el recorregut del TGV o de l’AP7, ja de bon principi al Vallès, evitant afectar nous espais urbans, rústics o 
naturals. 

• En el cas que resultés demostrada la necessitat de qualsevol corredor energètic o línia elèctrica, en els termes anteri-
orment apuntats, es reclama el compliment dels següents requisits: 

 



1. En qualsevol cas, s’evitarà l’afectació de noves àrees urbanes, rústiques o naturals que actualment resten 
lliures de línies elèctriques ja existents. 

2. De la mateixa manera, caldrà evitar una major fragmentació dels espais rústics o naturals de la que ja pateix 
actualment el territori gironí. En aquest sentit, cal remarcar el preocupant aïllament i efecte barrera acumulat que 
estan generant el conjunt d’infrastructures de comunicació (TGV, AP7, A2 i línies elèctriques) i la concentració li-
neal en el desenvolupament urbanístic i industrial que hi va associat. Amb la qual cosa es rebutja categòrica-
ment qualsevol creació d’un doble i paral·lel corredor d’infrastructures al ja existent. 

3. Com a resultat d’aquests criteris, es demana fermament, en l’eventual cas que es demostri com a imprescindible 
qualsevol línia, el soterrament del traçat mitjançant una galeria de serveis en tot aquell recorregut que per-
meti la tecnologia punta actual, i molt especialment en aquells trams que s’afectin nuclis urbans, àrees paisatgís-
tiques d’interès o paratges rústics o naturals vulnerables. L’encariment en construcció que això pugui suposar 
queda del tot justificat i compensat, i això es pot demostrar si convé, amb la internalització dels intangibles (ate-
nuació de l’impacte sobre la població local, el paisatge i la fauna vulnerable), l’eliminació del risc d’incendi fores-
tal, la molt major durabilitat de l’estructura i l’estalvi en el seu manteniment.  Aquesta galeria de serveis és per-
fectament viable, per exemple, aprofitant tot el llarg del desplegament del TGV o també l’ampliació de 
l’AP7. En aquest sentit, cal advertir de l’existència de nombrosos antecedents amb èxit en situacions semblants i 
també dels arguments decisius que per a aquesta solució ja hi ha aportat la ciència i el coneixement tècnic inde-
pendent. 

4. En altres casos o en els trams d’aproximació al principal corredor d’infraestructures de la demarcació on es de-
mostrés que és totalment inviable el soterrament, tant en galeria de serveis com en una altra disposició, i degut 
principalment a l’orografia del terreny, es reclama la substitució o compactació de les línies elèctriques ja e-
xistents, compactant les torres i desmantellant les línies que correspongui, de forma que es contribueixi po-
sitivament al desimpacte de les infrastructures que ja estan desplegades. 

Als efectes oportuns i per a donar-ne trasllat al Departament de Treball i Indústria i al Departament de Medi Ambient i Habi-
tatge de la Generalitat de Catalunya, al Ministeri de Medi Ambient i al CILMA. 
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Girona, 12 de juliol de 2005. 
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