
NOTA DE PREMSA

EL CILMA DEDICA EL SEU BUTLLETÍ TRIMESTRAL A
ANALITZAR LA VIABILITAT DEL SOTERRAMENT DE LA MAT AL 

SEU PAS PER LES COMARQUES DE GIRONA

La publicació s’ha enviat a tots els ajuntaments i institucions de la
demarcació, així com a entitats i associacions mediambientals

Diversos articles defensen la viabilitat tècnica i econòmica del soterrament i 
es posen exemples

d’altres països com Anglaterra, Japó i Dinamarca i de la ciutat Madrid

El Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de 
Girona (CILMA) ha dedicat bona part del seu butlletí trimestral a analitzar la 
viabilitat del soterrament de la MAT a les comarques de Girona. En una edició 
especial de 32 pàgines,  es  presenta l’informe de viabilitat del soterrament des del 
punt de vista elèctric, constructiu, mediambiental, d’implantació territorial, 
econòmic i sociopolític, en el tram comprès entre Santa Llogaia d’Àlguema-
Bescanó i el ramal Riudarenes. Un exemplar d’aquest butlletí s’ha enviat a tots els 
ajuntaments de les comarques de Girona, així com a entitats i associacions 
mediambientals i institucions.

En el butlletí es detallen diferents exemples que s’han dut a la pràctica amb èxit en 
països com Anglaterra, Japó i Dinamarca, o a la ciutat de Madrid, que demostren 
un cop més que el soterrament és possible i viable. Així s’explica el cas d’una línia 
MAT de llarga distància a Japó, on s’ha soterrat un total de 39,8 quiilòmetres a 
Ahin-Toyosu (Tòquio) o el soterrament en una zona rural de Dinamarca.També 
s’explica l’anomenat Plan Madrid, gràcies al qual se soterraran 126 quilòmetres de 
línies MAT i que estarà acabat el 2011.

El butlletí inclou també un article de Francesc Xavier Quer, President de 
l’AMMAT (l’Associació de Municipis MAT) i un altre de Moisès Jordi, coordinador 
de Territori-Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya, a més de les 



conclusions de l’informe jurídic que corrobora la viabilitat d’implantació territorial de 
la línia soterrada seguint el corredor d’infraestructures.

Podeu consultar el butlletí a l’enllaç següent: http://www.cilma.org/obrir_arxiu.php?
arxiu=/documents/787.pdf

Si desitgeu rebre l’exemplar en paper, feu-nos ho saber i us l’enviarem.

Per a qualsevol dubte o aclariment, podeu trucar al 679 48 62 77 (Anna) o bé
consultar el web www.cilma.cat. Moltes gràcies!!


