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 El projecte de línia de 400.000 volts a debat 
 
 
Avui, 25 de novembre, a la Sala d’actes de l’edifici La Farinera de Girona, el Consell 
d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona (CILMA) ha 
organitzat la Jornada:  El projecte de línia de 400.000 volts a debat. 
 
Molts ajuntaments de les comarques de Girona han manifestat la seva preocupació sobre 
el projecte de Red Eléctrica Española que preveu construir dues línies d’interconnexió 
elèctrica transpirinenca de 400 KV Sentmenat-Vic-Bescanó-Baixàs i Bescanó-Maçanet de 
la Selva. 
 
Per aquest motiu des de la Comissió d’Eficiència Energètica i Energies Renovables del 
CILMA s’ha cregut oportú realitzar aquesta jornada de debat sobre aquest projecte, amb 
l’objectiu de donar-lo a conèixer, saber els criteris d’oposició que han sorgit en el territori, 
la posició de la Generalitat vers aquesta infraestructura i la visió que en aquests moments 
tenen els ajuntaments de la Catalunya Nord. 
 
La Jornada ha estat presentada per Miquel Noguer, President del CILMA. A continuació 
han intervingut: Josep Maria Ricart, Representant de l’Assemblea en Defensa de les 
Terres Nord Orientals; Gèrard Amiel, President del Collectif-non a la THT i Jean Claude 
Peralba, President de l’Associació de Municipis contraris a la THT. Ha excusat la seva 
assistència el Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya i Red 
Eléctrica Española. L’acte ha estat moderat per Enric Pardo, Responsable de la Comissió 
d’Eficiència Energètica i Energies Renovables del CILMA. 
 
En Josep Maria Ricart ha afirmat que: “Aquest projecte d’interconnexió amb França, és en 
realitat un transvasament elèctric dels excedents de les centrals nuclears franceses per a 
fer rendibles en seu enorme parc de producció”. També ha alertat sobre: “La incidència 
que sobre la salut de les persones i, sobretot, la població infantil, representa viure al 
costat d’una línia d’alta tensió”, fent referència al darrer informe de la Universitat d’Oxford, 
publicat el 23 d’octubre d’enguany. 
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Per la seva part, Gèrard Amiel, ha comentat que: “La creació d’aquesta línia trencaria 
territoris, partiria municipis i impediria de forma irreversible el llur desenvolupament, ja que 
la seva realització suposaria torres de 55 metres d’alçada per 35 metres d’amplada i una 
xarxa de cables amb 2 circuits de 400.000 volts”. 
 
Per acabar, Jean Claude Peralba ha explicat els precedents d’aquest projecte a la 
Catalunya Nord i ha dit, entre d’altres qüestions que: “Aquest projecte tindria greus 
conseqüències, tant en aspectes mediambientals com, també, socio-econòmics i, en 
opinió del col·lectiu que agrupa a més de 100 ajuntaments que represento, ens oposem a 
aquesta línia perquè no la trobem necessària en cap dels seus aspectes”. 
 
La Jornada ha finalitzat amb una interessant roda de preguntes que ha enriquit el debat, 
donades les característiques i varietat de tots i cadascú dels assistents. 
 
Disposem de les ponències i fotografies de la jornada per si són del vostre interès. 
 
Per més informació: 
 
Carles B. Gorbs, responsable de premsa i comunicació del CILMA 
 Tel. 629 151 930 
 
 
CILMA 
Carrer Santa Eugènia, 10, 4t 
17001 Girona 
Tel. 972 426 105 
Fax 972 426 106 
A/e: cilma@ddgi.es
www.cilma.org
 
 
 
Girona, 25 de novembre de 2004 
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