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Sessió informativa sobre les alternatives de soterrament de línies elèctriques de 
Molt Alta Tensió

 

 
Avui divendres, dia 21 de setembre de 2007, a la Fundació Universitat de Girona - Edifici 
Mercadal- el CILMA ha organitzat una sessió informativa sobre les alternatives de soterrament de 
línies elèctriques de Molt Alta Tensió, dirigida als ens locals, amb l’objectiu de conèixer la viabilitat 
de soterrament a les comarques gironines aprofitant el desplegament dels traçats de les 
infraestructures de comunicació, així com la tecnologia i les experiències europees en 
soterrament. 
 
En aquest sentit, ha participat com a ponent en Daniel Depris, físic, expert-consultor independent 
de la radiació electromagnètica i de les xarxes elèctriques soterrades. Va adquirir els 
coneixements treballant a la firma líder en aquesta tecnologia, Pirelli CAVI de Milà, i el 1998 va 
publicar-ne un llibre per als responsables locals i la ciutadania sobre la realitat històrica, tècnica i 
econòmica d’aquest camp particular de l’electrotècnica. Ha redactat nombrosos articles i informes 
de projectes d’implantació de línies elèctriques i d’estacions de transformació, així com ha 
assessorat instàncies polítiques i administratives de Bèlgica, França, Suïssa, Itàlia i Espanya. 
 
Daniel Depris ha ressaltat, entre d’altres aspectes, que “el soterrament de les línies elèctriques de 
Molt Alta Tensió és possible a nivell tècnic”. “Fa 100 anys que s’està desenvolupant aquesta 
tecnologia”, ha precisat, ”hi ha grans ciutats europees que l’estan emprant, com París, per 
exemple”. El principal escull, ha explicat Depris, és la despesa econòmica inicial del soterrament 
de les línies, però els càlculs a mig i llarg termini demostren que el manteniment de les línies 
aèries acaba essent més car.  
 
Coneixedor de la tecnologia de les línies soterrades i marítimes, el físic n’ha ressaltat els 
avantatges, com que preserva el paisatge, evita accidents aeris i, fins i tot, evita incendis forestals 
causats per espurnes dels cables aeris. Depris també ha animat a l’administració a aprofitar les 
múltiples oportunitats que donen les diferents obres públiques que s’estan realitzant a les 
comarques gironines (desdoblament A-2, ampliació AP-7, pas TGV, Eix Transversal i carretera 
d’Anglès a Salt) per soterrar la línia de Molt Alta Tensió. Aquest avantatge, juntament amb el fet 
que la distància que es dóna entre les subestacions previstes és reduïda, fan del tot viable 
l’alternativa del soterrament.  
 
Daniel Galván, enginyer de Asea Brown Boveri, S. A. (ABB), empresa fabricant de cables 
soterrats, ha excusat la seva presència en aquest acte, que ha comptat amb l’assistència de més 
de 50 persones, d’entre les quals representants de municipis i entitats.  
 
 

 
Per a més informació: 
Carles B. Gorbs, responsable de premsa i comunicació del CILMA  
(Tel. 629 151 930). 
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