
 
 

 

NOTA DE PREMSA 
 

EL CILMA DEFENSA LA VIABILITAT DEL SOTERRAMENT DE LA 
MAT A LA DEMARCACIÓ DE GIRONA DAVANT DEL        

PARLAMENT DE CATALUNYA 
 

El Consell dʼIniciatives Locals va deixar clar que el soterrament de la línia en 
el tram Bescanó-Santa Llogaia i ramal de Riudarenes és possible tècnicament 

i fins i tot, no massa més car que lʼopció aèria 
 

La compareixença va servir per exposar els diferents punts de vista de 
diferents col·lectius preocupats per aquesta infraestructura 

 
El Consell dʼIniciatives Locals per la Medi Ambient de les comarques de 
Girona (CILMA) va comparèixer ahir davant la Comissió dʼEconomia, Finances i 
Pressupost del Parlament de Catalunya per defensar la viabilitat del soterrament de 
la MAT en el tram Bescanó-Santa Llogaia i ramal de Riudarenes. El vicepresident i 
responsable de la Comissió dʼEficiència Energètica i Energies Renovables, Jordi 
Mulà, juntament amb els enginyers Jordi Monteys (tallers dʼEstudi Palop SL) i 
Bàrbara da Silva (MOST Enginyers SL) van explicar la viabilitat del soterrament del 
MAT des del punt de vista tècnic i econòmic. 
 
Durant aquesta compareixença, es va deixar clar que el soterrament de la línia és 
possible i fins i tot, no massa més car que lʼopció aèria, si es tenen en compte els 
costos directes i indirectes. Aquestes són les conclusions de diferents estudis 
encarregats pel CILMA, entre els quals remarquem lʼInforme de Viabilitat tècnico-
econòmica del soterrament de la línia dʼalta tensió en el corredor dʼInfraestructures 
de Girona Tram Bescanó-Santa Llogaia i ramal de Riudarenes realitzat lʼany 2008 
per la Consultoria Ambiental Fractàlia amb col·laboració de la Universitat de Girona. 
Tal i com va assenyalar Jordi Mulà, el CILMA no discuteix la necessitat de la línia, 
sinó que defensa la viabilitat tècnica del soterrament en corrent altern i considera els 
costos globals, més enllà de la pura inversió. 
 
Durant la compareixença es van exposar diversos aspectes tècnics que avalen la 
defensa del CILMA, com ara el tipus de cable que caldria utilitzar per al soterrament 
per tal que no es perdés energia, la capacitat de transport i de quina forma caldria 
instal·lar la infraestructura en els trams soterrats. 
 
També es van exposar quins serien els mètodes constructius més adients en cas 



 
que finalment sʼoptés per aquesta proposta, així com de quina manera es podria 
materialitzar. Per acabar la compareixença es van explicar els costos directes i 
indirectes de lʼopció aèria, i es van comparar amb lʼopció soterrada.  
 
Si se sumen els costos directes i indirectes, el tram aeri tindria un cost de 3,4 milions 
dʼeuros per quilòmetre, mentre que el tram soterrat costaria 7,2 milions dʼeuros per 
quilòmetre, és a dir, costaria poc més del doble. Aquesta xifra queda molt lluny del 
que sʼha assenyalat des dʼalguns sectors, que asseguren que el soterrament pot 
costar fins a deu vegades més que el tram aeri. 
 
També es va demostrar que el cost del soterrament de la MAT dels trams Bescanó-
Santa Llogaia dʼÀlguema i del ramal a Riudarenes equival a una quarta part del cost 
ja assumit del soterrament de Baixàs a Santa Llogaia, atès el fet que, només les 
subestacions de conversió de corrent altern a continu, i vicerversa, ja ascendeixen a 
600 milions dʼeuros. En conseqüència, es va posar de manifest que si el soterrament 
que travessa lʼeix pirinenc es realitzés a corrent altern lʼestalvi que es podria assolir 
permetria soterrar tota la MAT, des de Baixàs fins a Santa Llogaia i també el ramal a 
Riudarenes. 
 
Aquesta compareixença va tenir lloc en una sessió en la qual també van exposar els 
seus arguments la Cambra de Comerç de Girona, lʼassociació AMMAT i el 
Col·legi dʼEnginyers Industrials de Catalunya. Des del CILMA es valora molt 
positivament aquesta compareixença, ja que ha permès exposar els diferents 
arguments de diversos col·lectius davant dʼaquesta infraestructura. 
 
 

Girona, 6 de maig de 2009 


