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

 

El proper divendres, dia 21 de setembre de 2007, a les 09:00 hores, a la Fundació Universitat de 
Girona - Edifici Mercadal - Plaça Jordi de Sant Jordi, 1 de Girona, es realitzarà 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. 
 
La sessió informativa s’estructurarà amb el següent ordre del dia: 
 
09:00 h Recepció 
 
09:30 h Benvinguda 
Lluís Lloret, President del CILMA  
Enric Pardo, Responsable de la Comissió d’Eficiència Energètica i Energies Renovables del 
CILMA. 
 
10:00 h Tecnologia i experiències de soterrament d'última generació de línies elèctriques de Molt 
Alta Tensió. Viabilitat del soterrament a les comarques gironines aprofitant el desplegament dels 
traçats de les infraestructures de comunicació. 
 
Daniel Depris, físic (ponent de parla francesa). Expert-consultor independent de la radiació 
electromagnètica i de les xarxes elèctriques soterrades.   
 
Daniel Galván, enginyer de Asea Brown Boveri, S. A. (ABB) (ponent de parla castellana) Fabricant 
de cables soterrats. 
 
Torn obert de preguntes 
 
12:30 h Cloenda 
 
Al final d’aquesta sessió s’atendrà als mitjans de comunicació. 
 
RECORDATORI: 
DIA: 21 de setembre de 2007 
LLOC: Fundació Universitat de Girona - Edifici Mercadal –  
ADREÇA: Plaça Jordi de Sant Jordi, 1 de Girona. 
HORA: De 09:00 a 13:00 hores, aproximadament. 
TRADUCCIÓ: Es comptarà amb traducció simultània francès-català. 

 
Per a més informació: 
Carles B. Gorbs, responsable de premsa i comunicació del CILMA  
(Tel. 629 151 930). 
 
CILMA 
Santa Eugènia, 10, 4a - 17001 Girona 
Tel. 972 426 105 
Fax 972 426 106 
cilma@ddgi.cat
www.cilma.cat  
 
Girona, 18 de setembre de 2007 
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