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1. Objecte del present informe – Aspectes generals
En el context de l’estudi que ens ha encomanat el CILMA, varem anar a la
província de Girona per reunir-nos amb els responsables locals i regionals, i també
per efectuar una primera visita als diferents llocs afectats per les reestructuracions
de les xarxes AT, MAT i EAT que s’estan programant. El nostre estudi preliminar in
situ s’ha basat en els projectes que ha presentat la REE al dia d’avui, i que
consisteixen en línies aèries destinades a alimentar principalment les subestacions
del futur TGV Perpinyà-Barcelona. Hi hem tractat també dels llocs afectats per
aquests projectes.
El present informe té per objecte definir els grans eixos d’un possible contraestudi amb mires a la protecció dels llocs d’interès, les persones i els béns, acudint a
solucions que no siguin aèries. Ens limitarem als arguments generals, doncs no serà
possible efectuar contra propostes concretes sense que hi hagi un estudi aprofundit.
I menys quan el cas és complex. De fet, es veu integrat en una reestructuració
general de les xarxes elèctriques de Catalunya i amb la perspectiva d’un reforçament
de la gran interconnexió de 400 kV entre França i Espanya. Ara bé, aquest
reforçament es planteja des de la segona meitat dels anys 70 i l’EDF i la seva filial
RTE (Xarxa elèctrica de França) no han pogut efectuar-lo mai a conseqüència dels
plets presentats pels ciutadans i els seus representants en contra dels diferents
projectes elaborats al llarg dels darrers 30 anys.
El primer projecte conegut havia d’unir Pau-Marsillon (França) a Orcoyen,
Pamplona (Espanya) –vegeu mapa EDF-CERT-L106165 de 29 de maig 1979.
Aquest traçat basc va ser abandonat per EDF cap al 1979, sens dubte per por
d’accions subversives. Va ser substituït pel projecte dit “dels Pirineus Centrals”, que
sortia Cazaril-Lannemezan (França) per anar a trobar l’Aragó. Aquest traçat va ser
fortament combatut per electors i elegits de la vall de Louron, i definitivament
abandonat el 1996 després de que el primer ministre francès, Alain Jupé, hi
intervingués personalment. El 1988 un altre projecte, que feia passar la nova
interconnexió per la Haute-Garonne i l’Ariège, va ser retirat abans de ser presentat
oficialment, doncs l’oposició es va fer encara més forta que a la vall de Louron.
Finalment, la RTE va presentar un últim projecte de reforçament que consistia en
doblar la línia de 400 kV existent, entre de Baixas (Perpinyà) i Vic. Això malgrat els
avisos formulats des del 1992 per l’UCPTE (Unió Europea de Productors i
Transportistes d’Electricitat), que en un informe intern preveia fortes oposicions
locals en cas de reforçament de les xarxes MAT-EAT en terres catalanes. Va ser el
cas, i el 2003 l’EDF va haver de finançar un debat públic (per ordre del Govern
francès) al Pirineu oriental. Va ser el segon d’aquesta mena, després del debat del
1998 a la regió de Provença-Alps-Costa Blava (relatiu al projecte dit del “Verdon”)1.
Al debat públic de 2003 la oposició es mostra radicalment ferma contra una
empresa que continua negant-se a estudiar solucions compatibles amb la protecció
dels llocs, de les persones i dels béns.

1

Vam tenir ocasió de participar en aquests dos debats públics en qualitat d’expert independent acreditat per
associacions de lluita per la protecció del medi ambient i de l’entorn de vida.
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No obstant això, la reunió del 6 de maig a Perpinyà ens va permetre de fer
reconèixer al representant del Govern espanyol (Sr. Francisco Macia) que el
reforçament de la interconnexió no corresponia només a imperatius de “seguretat” i
d’assistència recíproca: per primera vegada es va admetre públicament que
l’objectiu també era comercial. Espanya desitjava participar en el gran mercat
europeu de l’energia per importar segons les seves necessitats (i sobretot segons
les oportunitats del mercat) però també per exportar l’electricitat produïda per les
seves centrals hidràuliques. Es tracta doncs d’un càlcul purament econòmic basat en
el potencial exportador d’EDF, però també en les necessitats de certs països poc
productors (com Itàlia) que no fan cap esforç real per resoldre els seus problemes
específics.

En aquest mapa d’EDF s’indiquen els moviments d’importació i exportació d’electricitat amb els països
veïns. Es veu de seguida que França es típicament exportadora però que les seves exportacions a
Espanya són poc importants en comparació amb els altres països limítrofes (incloent-hi el Regne Unit).
Això es deu a la limitada possibilitat actual d’interconnexió: només dues línies de 400 kV. De tota
manera, les xifres brutes no són significatives, doncs no indiquen necessàriament el client final. Itàlia
pot perfectament comprar electricitat a França per revendre-la a Àustrica, que la revendrà a Hongria (o
a Iugoslàvia) [sic]. El mateix passa a Espanya (que revén a Portugal i al Marroc), a Suïssa (que revén a
tothom), a Alemanya (que revén als països d’Europa central) i a Bèlgica (que revén als Països Baixos).
La situació actual no és gaire diferent de com era al 2001.
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Tanmateix, al reconèixer que el reforçament de la interconnexió França-Espanya
responia a imperatius tant financers com tècnics, el representat del Govern espanyol
admetia també que aquest reforçament no era exclusivament d’utilitat pública. Entra
en un procediment d’especulació econòmica i financera supranacional basada en
una xarxa europea interconnectada amb els països d’Europa central (ex bloc de
l’Est), l’Àfrica del Nord i fins i tot l’Orient pròxim. Es tracta doncs d’una lògica de
guanys a curt terme típica de les empreses controlades per accionistes privats.
Veurem que aquesta lògica especulativa és la que incita les companyies d’electricitat
a perdurar en la voluntat de construir línies aèries tot i els inconvenients que
comporten.

Aquest altre mapa (desembre 2002) dóna una visió una mica més àmplia dels moviments d’importació i
exportació. S’hi pot apreciar l’equilibri dels moviments entre Espanya i Portugal, mentre que al Marroc
s’han exportat una mica més de 1,5 TWh via la línia submarina (en 400 kV alternatiu) de l’estret de
Gibraltar. Aquesta línia constitueix la primera argolla de la “petita cadena mediterrània” que hauria de
passar per Argèlia i Tuníssia per arribar a Itàlia via Sicília. Les grans xarxes 380-400 kV constitueixen
un vast conjunt interconnectat que convé considerar com a tal i no únicament estatal o comarcal. Una
visió massa estreta del problema no permet establir correctament els veritables propòsits econòmics i
financers. A més a més, l’estratègia de les grans xarxes s’elabora en funció de 20 o 30 anys, i s’adapta
malament a les especulacions a curt termini. La liberalització del mercat de l’electricitat a ultrança es un
error greu, i ho seran les conseqüències que pot portar. L’electricitat no és una “mercaderia” banal.
Produir-la i transportar-la depèn de condicions tècniques molt específiques; tan específiques que no és
possible deixar-la només en les mans de consells d’administració on els especuladors financers
predominen (doncs degut a les seves especificitats, el mercat de l’electricitat permet defraudar
còmodament pel que fa a les importacions i les exportacions).
Informe preliminar sobre la reestructuració de les xarxes MAT-EAT de Catalunya
en la perspectiva del TGV Perpinyà-Barcelona – Daniel DEPRIS – Octubre 2007

Pàgina 8 de 132

A l’informe COM(2003)442 final, del 7 d’agost 20032 figura la voluntat explícita de
reforçar la gran interconnexió elèctrica en base a 4 projectes dits “prioritaris”
(projectes d’Essen), i que són: l’interconnexió submarina entre Itàlia i Grècia (que es
va començar a explotar el juliol del 2002), i tres projectes “en fase de redefinició o
d’autorització” (França-Espanya, França-Itàlia i enllaç entre l’est i l’oest de
Dinamarca).
Indicarem que el terme redefinició s’aplica a projectes, prou vells, de França.
Es una manera elegant i diplomàtica de qualificar els projectes que van ser aturats fa
temps utilitzant procediments públics i jurídics quan no decisions polítiques.
Els funcionaris de la Direcció General Transport i Energia de la Unió Europea
que hem pogut consultar recentment s’han declarat a més irritats pel retard del
reforçament de les interconnexions entre França i Espanya. Segons aquests
funcionaris, és urgent realitzar almenys un passadís suplementari de 380/400 kV per
tal de permetre un creixement de les exportacions franceses a la Península Ibèrica i
al Marroc (país amb el qual l’EDF ha fet contractes de subministrament des de
principis dels anys 90).
Tots els documents recents que ens han estat comunicats no fan més que
confirmar el que sabem des de fa més de 10 anys pel que fa a la voluntat d’estendre
el mercat europeu de l’energia molt més enllà de les fronteres de la Unió i fins i tot
de les fronteres naturals d’Europa. Ens en podem convèncer fàcilment amb els
mapes reproduïts a la pàgina següent.
D’aquests documents destaca que l’eix França-Espanya constitueix una de
les argolles essencials de la planificació europea, pel que fa als eixos prioritaris
decidits com pel que fa als eixos prioritaris programats (entre els quals hi ha les dues
fases de la cadena mediterrània)3.
L’informe del 2003 (pàgina 45) resumeix així la política seguida a Europa sota la
pressió dels mitjans industrials i financers: [...] la proposta de la Comissió sobre la
revisió de les orientacions XTE-E4 reforçarà la dimensió exterior de la política
comunitària en matèria de xarxes d’energia, en particular amb els països candidats i
amb altres tercers països de la costa mediterrània i del Mar Negre [...].

2
Informe de la Comissió Europea al Consell de Ministres de la UE, al Parlament europeu, al Comité econòmic i
social i al Comitè de les regions –Xarxes transeuropees – Informe anual 2001 – SEC(2003)849.
3
Hi ha la “petita cadena”, que inclou només els països del Magreb tornant per Sicília, i la “gran cadena”, que
projecta inloure el conjunt dels països mediterranis tornant per Turquia. La petita cadena és en fase de
realització.
4
Xarxa Trans Europea – Energia. (N de la T. Sigles en l’original francès: RTE-E)
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Aquests dos mapes proporcionen una visió general prou bona dels projectes de reforçament de les
interconnexions tal i com estan previstes des dels anys 80 i que en part s’han realitzat. El mapa del
1994 indica els grans eixos de la petita cadena mediterrània en 380-400 kV. Al mapa establert pel CESI
el 2002 es veu molt clar que els enginyers elèctrics europeus consideren que la xarxa del Magreb forma
part de la xarxa sincrònica d’Europa occidental (indicador blau). Els altres colors serveixen per a
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visualitzar les altres xarxes, les que no es poden connectar amb la xarxa occidental sense certes
precaucions tècniques. Els enllaços de xarxes que no són compatibles entre sí en general es fan amb
línies de corrent contínua o amb estacions de conversió (corrent alternativa – corrent contínua) dites
d’esquena amb esquena que serveixen per a parar el cop i evitar que en cas de disfuncions, aquestes
es transmetin d’una xarxa a una altra via la interconnexió. En aquest mapa els projectes que encara no
s’han realitzat estan marcats amb punts. Hi destaca la segona línia submarina prevista entre Espanya i
Argèlia. La línia projectada entre Tuníssia i Sicília no figura, com tampoc el projecte de línia entre
Algèria i Itàlia via Sardenya i Còrsega (vegeu els mapes següents).

Aquest mapa provinent de la Unió Europea indica els grans eixos de desenvolupament de les xarxes qualificades
d’”Interès Pan Europeu”. Aquests eixos se situen essencialment en el context de la liberalització del mercat de
l’energia.

La política elèctrica comunitària no té res a veure amb els arguments
d’assistència mútua que les companyies encarregades del transport a gran escala
utilitzen massa sovint. Es una política fonamentada en especulacions poc clares i en
un mercantilisme a curt terme. Es una política extremadament perillosa per a les
dècades a venir; i que no beneficiarà en absolut als consumidors, si exceptuem els
grans clients industrials.
A més del mapa dels projectes “Pan europeus” és de gran utilitat fer
referència a un altre document comunitari que consisteix en un mapa més o menys
similar de les xarxes trans-europees. En aquest document s’indiquen els “eixos
prioritaris per a l’electricitat” tal i com han estat determinats pels tecnòcrates
europeus sota la influència dels grups de pressió de l’electricitat. Aquest mapa, però,
no és del tot actual doncs la línia submarina Espanya/Marroc figura com “eix prioritari
previst” quan ja està acabada. Els altres projectes que configuren la “gran cadena
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mediterrània” estan clarament indicats. Van molt més enllà de la “petita cadena”
(vegeu el nostre mapa de 1994) doncs engloben Líbia; Egipte, Jordània, Síria i
Turquia. Els dos mapes precedents demostren fins a quin punt el grup de pressió
europeu de l’electricitat és incompetent en l’aspecte geopolític. Demostren també
fins a quin punt l’administració europea pot deixar-se convèncer per a projectes
totalment irreals, projectes únicament destinats a justificar construccions de centrals i
de línies de transport que no tenen res d’indispensable.
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Un altre mapa (vegeu més amunt) provinent de la Direcció General per a l’Energia (DG XII) de la Unió
Europea dóna certes indicacions suplementàries sobre els eixos de transport d’electricitat que s’han de
“millorar” (improvement of the interconnexions between the Member States). Es tracta de les línies
verdes marcades com a “b” entre les quals es poden veure les interconnexions entre França i Espanya,
i entre França i Itàlia

Per altra banda, s’ha de comptar amb què el reforçament de la gran
interconnexió entre la Península Ibèrica i França no es limitaria a la nova línia
Baixas/Vic. Els projectes a llarg termini d’EDF-RTE inclouen entre tres i quatre línies
noves. En efecte, més enllà dels contractes signats entre EDF i REE per
subministrar 1000 MW durant deu anys (8,76 TWh més per any que el
subministrament actual), s’ha de desconfiar d’altes realitats. L’any 2003, Nicole
Fontaine (aleshores Ministra d’Indústria) va reconèixer que els projectes a llarg
termini preveien un subministrament d’uns 4.000 MW. Això representa exportacions
cap a la Península de més de 35 TWh per any, cosa que convertiria Espanya en el
país per on transitarien les quantitats més importants d’electricitat produïdes per les
centrals nuclears franceses. Amb aquesta perspectiva es va concebre la instal·lació
nuclear de Golfech (Tarn i Garona), amb 4 unitats de producció previstes, 2 encara
per fer.
D’altra part, convé prendre en consideració els complexos acords industrials
que condicionen els contractes establerts entre França i Espanya, en particular pel
que fa a material ferroviari. En efecte, sembla evident que els contractes signats al
principi dels anys 90, consistents en el subministrament de 1000 MW a un preu molt
inferior als costos de producció, venien a compensar el consum inhabitualment
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elevat dels combois TGV que el grup Alsthom va proposar per a la primera línia de
l’AVE. Es fàcil calcular el rendiment energètic d’aquests vagons (per hora de
funcionament i per viatger transportat) i comparar-lo amb altres vagons de gran
velocitat. El resultat és que els AVE tenen el trist rècord de ser els vagons més
voraços en energia. A velocitat igual, consumeixen tres vegades més d’electricitat
que els trens japonesos més recents5. Els enginyers dels ferrocarrils espanyols no
podien pas ignorar aquesta realitat, però el fet d’escollir els vagons Alsthom va venir
determinat per causes polítiques, ja que el mercat global s’havia repartit entre
Alsthom (per al material mecànic) i industrials alemanys (per a l’infraestructura). Que
nosaltres sapiguem, els dirigents polítics espanyols no han donat mai explicació
d’aquesta decisió calamitosa.
Es molt deplorable que projectes com aquest es facin dissimuladament, sense
informar ni a les autoritats ni al públic, sense concertació prèvia. Es aquesta voluntat
patent de desinformació i de manipulació la que porta a procediments d’oposició que
des dels anys 80 aturen la construcció de nombroses línies (sobretot a França),
doncs és un fet que les companyies d’electricitat no són capaces de comunicar
honestament els projectes que preveuen i que, sovint, tenen repercussions durant
quaranta a cinquanta anys (i més per a les centrals nuclears i la gestió dels seus
empipadors residus).
El sector de l’electrotècnica de potència (producció i transport de l’electricitat)
és un sector on és fàcil d’enganyar els ciutadans i fins i tot els responsables de alt
nivell. Hem de ser conscients del fet que la pràctica totalitat dels experts, en aquest
sector molt tècnic, treballen per a les companyies explotadores o els seus
proveïdors. No tenen pas la possibilitat de comunicar en tota llibertat i a més, amb
freqüència, han de deixar la paraula a professionals de la comunicació que no són ni
enginyers, ni tampoc tècnics. Els comunicadors no fan més que repercutir el credo
comercial de la societat i del grup de pressió del que depenen (on es troben cada
vegada més bancs i organismes purament financers). A més, els càlculs prospectius
es deixen en mans d’economistes que no tenen dubtes a l’hora “d’inflar” les xifres en
el sentit desitjat pels dirigents del seu grup. Es una realitat de la que un antic
economista d’EDF (Louis Puiseux) es fa testimoni en relatar els fets en un dels seus
llibres.
No serà doncs sorprenent que la “necessitat energètica” que es pretén sigui
sempre anormalment excessiva quan ve determinada pels productors, pels
transportistes o les seves instàncies tutelars. A França, des de la segona guerra
mundial, els càlculs dels “especialistes” no han deixat de ser revisats a la baixa any
rere any.
Si ens atenem a certs documents dels anys 50, França hauria d’haver
consumit més de 1.200 TWh l’any 2000. En canvi ara sabem que el consum real va
ser de l’ordre de 375 TWh. Aquest exemple val per a tots els països. Es útil en el
5
La qüestió dels TGV espanyols no és gens clara i inclou aspectes econòmico-financers molt complexos, amb
interessos de grups francesos en el sector ferroviari espanyol. Pel que fa al rendiment energètic, els vagons AVE
provenen directament dels vagons francesos, però amb menys seients, el que fa augmentar més encara el mal
rendiment de base (doncs els motors són idèntics per als vagons francesos i espanyols). A França, Alsthom no
ha fet mai cap esforç per tal de reduir el consum d’aquests trens, cosa que s’entén quan se sap que el mateix
grup és també el principal proveidor de centrals i transformadors. No interessa doncs que el consum intrerior
baixi, ni tampoc les exportacions als països veïns. En canvi, el mateix grup Alsthom ofereix TGV molt menys
àvids d’energia a Corea del Sud, quan els ferrocarrils d’aquests pais han demanat pressupostos.
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sentit de què permet d’entendre que les necessitats en qüestió de xarxes de
transport d’electricitat no són necessàriament tan importants com s’anuncia. I encara
més quan, ben curiosament, les previsions dels economistes que treballen pels
productors d’electricitat no tenen en compte els avenços tecnològics que es
dirigeixen cap a una reducció del consum, no pas d’un augment.
Per això, en aquest cas específic de la reestructuració de la xarxa
elèctrica de Catalunya, no és gens clar que els càlculs de previsions siguin exactes, i
convindria comprovar-los de manera exhaustiva. S’hauria de tenir especialment en
compte el ràpid desenvolupament dels aparells i instal·lacions elèctriques que
admeten la supraconductivitat (en particular els motors de tracció destinats als TGV
coneguts com “de 3a generació”) i els progressos espectaculars que s’han fet els
últims anys en l’àmbit de l’enllumenat elèctric6.
Es per això que les reestructuracions previstes podrien perfectament resultar
inadequades, i seria possible preveure solucions simples i poc costoses per certs
eixos, com el que uneix la planta principal de Vic amb la que alimenta la província de
Girona: Pel que fa al TGV, seguim convençuts de què la millor solució seria una
alimentació independent amb cables soterrats a vora de les vies. Segons aquesta
perspectiva, una tensió entre 90 i 132 kV seria suficient per a les necessitats
ferroviàries. El resultat seria un cost de realització de l’alimentació soterrada molt
competitiu, pràcticament idèntic al de les línies aèries projectades.
Aquesta excel·lent solució tècnica havia estat inicialment escollida per l’RFF7
per al nou TGV Est (Paris - Strasbourg).
En l’informe que vaig dedicar el 2004 à aquest expedient, vaig fer constar que:
En un principi, l’explotador RFF concebia la construcció d’una alimentació
independent de la xarxa RTE-EDF, és a dir, una línia de 110 kV que s’hauria integrat
en l’obra ferroviària en una llargada de 27 km. Aquest projecte inicial preveia el
soterrament de certs trams de l’obra, en particular al clot de Brouillet i a la vall de
l’Ardre y això, en base a compromisos de l’Estat francès. De fet, es troben rastres
dels compromisos de l’Estat a la carta que Fançoise Ferrat, Presidenta del Parc
Natural Regional de la Montagne de Reims, dirigeix al Senyor Prefecte de la Regió,
el 12 d’octubre del 1998. En aquesta carta es cita la recomanació de la Comissió
d’investigació (juny 1995 –3.4.2.3– pàgines 26 i següents i pàgina 55) segons la qual
l’estudi sobre el soterrament s’hauria de continuar fent amb vistes a soterrar l’obra al
territori de diversos municipis que ho havien demanat.
Per tant, no es pot negar que l’alimentació d’una línia TGV es pot fer amb
cables soterrats tot al llarg de la via. De fet, és així des de fa molt de temps a molts
països (en particular al Japó).
6

Les bombetes d’última generació consumeixen entre 40 i 50 vegades menys d’energia que les bombetes
incandescents. No obstant, són escassos els arquitectes que hagin integrat aquesta novetat en els seus càlculs.
A la major part dels cassos, els urbanistes continuen calculant les necessitats energètiques en funció de
productes convencionals; no de les novetats del mercat. A més, les companyies d’electricitat no fan cap esforç
per promoure les tecnologies més innovadores i les més interessants.
7
L’RFF és per a la SNCF el que l’RTE és per a l’EDF. Es la filial encarregada de la gestió de les Xarxes
Ferroviàries Franceses.
N de la T. RFF : inicials en francès de Xarxes Ferroviàries Franceses, SNCF : Societat Nacional de Ferrocarrils
francesa, RTE : Xarxa de Transport d’Energia, EDF : Electricitat de França.
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Per altra part,és lògic que la companyia explotadora de la xarxa ferroviària
sigui propietària i administradora de la xarxa d’alimentació elèctrica d’aquesta xarxa
ferroviària. A França, la SNCF era (i és) propietària d’una part de les xarxes
elèctriques que alimenten algunes grans línies, en tot o en part (en particular la línia
Tolosa/Paris via Limoge). No obstant, els explotadors de les grans xarxes elèctriques
s’esforcen per fer que els TGV siguin directament tributaris de les seves
instal·lacions per raons que no tenen res de tècniques, més aviat de l’especulació
financera. Es tracta, el més sovint, de fer renovar les xarxes elèctriques amb fons
concedits per a la construcció de xarxes de vies fèrries.
Per tal de millorar l’alimentació elèctrica del sector de Girona (des de Vic),
tampoc és gens clar que una nova línia de 400 kV sigui indispensable. Es poden
perfectament millorar les línies aèries existents amb poc de pressupost. De fet, hem
constatat –en presència del Secretari Tècnic del CILMA- que certes línies de 132 kV
(que consten així als mapes i a les plaques d’identificació de les torres) estaven
equipades amb cadenes d’aïllants EHT (400 kV). Aquestes línies han estat ja
adaptades a una classe de tensió superior que permet d’augmentar
considerablement el trànsit.
De fet, direm que també és possible d’augmentar el trànsit entre 40 i 60% en
una línia aèria existent sense canviar res més que els conductors de fases. Per
exemple, la firma de cables dels Estats Units 3M ha ultimat un conductor més
perfeccionat per a línies aèries que permet d’augmentar el trànsit fins a un 60%
sense canviar els suports (torres o pòrtics). Aquest producte heterogeni, anomenat
ACCR, constitueix una bona solució quan és evident que les necessitats
energètiques no justifiquen la construcció d’una nova línia sinó únicament la
renovació d’una línia existent.
Es especialment decisiu que ens replantegem els modes de raonar respecte a
la utilització de l’energia. Afirmar que desaprofitem una part important de l’energia
que consumim no és pas demostrar un integrisme ecologista. S’ha de reeducar la
ciutadania en aquest sentit, però també els responsables de decisions públiques, en
particular els polítics elegits que no tenen necessàriament una visió prou clara del
problema. No es tracta de frenar el desenvolupament d’una regió. Es tracta
únicament de portar-se com a ciutadans responsables, de fer servir el seny.
Si examinem el Plan Energético Nacional (PEN) espanyol per als anys 1991
al 2000, hi constatem que només dedica 200.000 milions de pessetes al finançament
del pla d’economia de les energies i això, sobre un total de 3.650.000 milions de
pessetes. Es a dir, el 5,5% del crèdit disponible. Al mateix temps, el PEN destinava
2.950.000 milions de pessetes als productors i distribuïdors d’electricitat. No hi havia
doncs cap voluntat de control de l’energia. El pla es dirigia cap a un creixement
incontrolat de la demanda. Es fonamentava, per altra part, en el subministrament de
1.000 MW provinents de França (els contractes s’acabaven de firmar).
Direm també que aquest pla 1991-2000 preveia un percentatge de reducció
del cost mitjà de producció del kWh de l’ordre d’un 23% (el 2000 en relació al cost
mitjà de 1991). El 1991, la producció neta d’Espanya havia estat de 148 TWh.
S’hauria d’haver estabilitzat als voltants de 150 TWh si una política energètica digna
d’aquest nom s’hagués pogut posar en pràctica.
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Els dos clixés de dalt corresponen a la torre n° 248 de la línia aèria Barcelona/Girona identificada com a línia de
132 kV. No obstant això, al clixé de dreta es pot apreciar que les cadenes d’aïllants estan adaptades a una mena
de tensió clarament superior (són EAT 400 kV).
A títol de comparació, els dos clixés -dreta i baixsón d’una torre de la línia de 132 kV de Juià a
Figueres. La diferència salta a la vista
immediatament.
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La Universitat de Grenoble i el CNRS8 van ultimar motors supraconductors essencialment destinats al
sector dels transports mentre que EDF participava en el desenvolupament dels cables SC, en estreta
col·laboració amb el grup Pirelli i la firma dels Estats Units AMSC (de la que EDF és accionista).
Diferents firmes han posat a punt altres classes de materials basant-se en la supraconductivitat. La
SNCF ja ha escollit els motors SC per a les seves futures generacions de trens de gran velocitat. La
supraconductivitat hauria de permetre estalvis molt importants pel que fa al consum d’electricitat. Cap al
2030 França hauria de poder limitar el seu consum interior als voltants de 300 TWh.
A dalt, un article refent als motors de tracció creats a Grenoble per a les
necessitats de la SNCF i del sector dels transports (Revista Industries i tècniques n°
788, desembre 1997). Si pensem en la competència existent entre els ferrocarrils i
les companyies aèries de baix cost, és essencial que els trens de gran velocitat
redueixin el consum si volen continuar sent competitius. Fins ara, els combois
fabricats pel grup Alsthom són, de bon tros, els que consumeixen més energia.
L’article de 1997 (dalt) parla de motors destinats a equipar els vagons que
d’aquí a deu anys circularan a la velocitat de 400 km/h el que vol dir que tals vagons
podrien estar llestos aquest any 2007. Sembla doncs que els càlculs relatius al
consum dels futurs TGV hispano-francesos s’haurien d’haver fet en base a motors
SC i no en base als motors inusualment àvids que tiren dels vagons actualment en
servei. Al menys s’hauria d’haver fet un estudi correcte que exposés les dues
possibilitats, i que hauria permès una comparació justa.
Direm encara que al saló professional ELEC que va tenir lloc a Paris el 1998, la
“Missió interministerial d’enginyeria elèctrica” distribuïa un fullet que incloïa una nota
del CNRS sobre els motors creats à Grenoble pel CRTBT-LEG. S’hi podia llegir que
els motors SC destinats als TGV permetrien un estalvi de pes d’unes 10 tones per
comboi i un guany considerable per a les pèrdues capitalitzades. Aquests motors
8

N de la T. CNRS : Sigles en francès de Centre Nacional de la Recerca Científica.
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recorren a compostos multifilamentosos Nb Ti subministrats per Alsthom. En canvi,
no constitueixen més que una primera etapa tecnològica doncs els investigadors
treballen en una segona generació de motors SC d’alta temperatura crítica amb
millors prestacions. Com que els militars també s’interessen per aquests motors, una
part del treball del CNRS està finançada per la DGA (Direcció General d’Armament
del Ministeri de Defensa francès).
Es comprensible que, vist l’estat de la situació, no podem oposar propostes
determinades. No podem pronunciar-nos amb solucions realistes si no és en base a
dades exactes i comprovables, especialment pel que fa a les necessitats reals
d’energia elèctrica per a les dècades a venir. No podem més que formular
objeccions de caràcter general i indicar les grans orientacions que s’haurien
d’adoptar de seguida.
Abans de parlar de tècniques a utilitzar i dels costos que en resulten, un
expert digne d’aquest nom ha de comprovar la justificació dels projectes que li són
sotmesos. A França s’han abandonat nombrosos projectes d’EDF-RTE després que
nosaltres hàgim demostrat que les raons que els justificaven eren impresentables.
Abans d’autoritzar la construcció d’una línia elèctrica, el poder polític s’ha
d’assegurar de la raó de ser de l’obra, de la seva dimensió, de l’oportunitat de
recórrer a tal tecnologia i no a tal altra. En molts expedients relatius a obres
projectades per EDF-RTE hem pogut provar que la justificació era falsa o que no es
podia demostrar. En aquests casos és convenient dir que no a tot expedient sense
entrar en detalls tècnics o financers.
Aquestes consideracions generals es dirigeixen principalment als
responsables polítics i administratius que són requerits per pronunciar-se sobre els
projectes en curs. Es essencial que puguin entendre els expedients amb
independència i amb un mínim de sentit crític.
La política energètica europea per als pròxims 50 anys s’ha de decidir ara
mateix sobre bones bases, no sobre especulacions més o menys afortunades i
pràctiques condicionades per la rutina. No hem de deixar-nos tancar dins
d’expedients hàbilment fraccionats per tal que els responsables no puguin tenir una
idea de conjunt de la problemàtica.
En el cas que ens ocupa, objecte del present informe preliminar, es veu
clarament que tot l’expedient ha estat mal preparat: es fonamenta en un reforçament
de l’alimentació des de la planta de Vic mentre que la realització del reforçament
Baixas-Vic probablement no es farà mai9.
9

La reunió que va tenir lloc a Paris el 20 de setembre últim va confirmar que s’abandonava el projecte, tal i com
l’havia presentat el 2003 la RTE. El Ministre va confirmar la postura del President Sarkozy durant la campanya
presidencial i va insistir en la necessitat d’estudiar degudament TOTES les solucions posibles. Resultat d’això,
cap nou projecte no podria ser presetat abans de 5 o 6 anys i que el projecte que finalment podria ser seleccionat
sens dubte que no tindra res en comú amb el que la REE basa la restructuració de la xarxa catalana. Pel que fa a
nosaltres, estem radicalment en contra de tot projecte implicant la construcció de noves línies aèries, d’acord
amb el principi enunciat pel CEPHES des de finals dels anys 80 i que es resumeix amb aquest lema: Soterrat o
res. En el cas del reforçament de la interconnexió França-Espanya, considerem que no correspon prendre en
consideració contractes signats entre França i els països del Magreb (i d’altres projectes “extra europeus”). En

consequència, un projecte submarí de 2000 MW (idèntic a l’enllaç França-Anglaterra) seria suficient
per tal de garantir les necessitats futures de la Península Ibèrica.
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Com és sovint el cas, els projectes s’han constituït en base a un consum clarament
excessiu, en particular pel que fa als vagons TGV que s’haurien de posar en
circulació després del 2012 (data actualment prevista per a la inauguració), any en
què, en principi, els primers combois amb motors supraconductors haurien d’estar
disponibles, si no és que es frena voluntàriament la seva creació i la seva fabricació.
L’estudi de la REE hauria hagut de citar, al menys, la possibilitat d’explotar aquests
nous motors en els combois anomenats “de tercera generació”.
La primera conclusió que nosaltres traiem va, senzillament, en el sentit d’un
rebuig dels projectes presentats per la REE. Igual que per la interconnexió BaixasVic, s’ha d’estudiar l’expedient en tots els aspectes, i exigir que TOTES les solucions
siguin tingudes en compte i comparades.
Ens sembla inadequat i ineficaç voler fer tractes en base a un mal expedient.
No és possible comprometre’s amb projectes de llarga durada si les informacions
són clares, completes i incontrovertibles. No podem per menys que lamentar la falta
de transparència que afecta als procediments relatius als equipaments elèctrics
(especialment les línies de gran transport) a nombrosos països de l’Unió Europea i
en particular a Espanya.
De manera general, les companyies d’electricitat europees es neguen a
adoptar totes les polítiques que van en el sentit d’una utilització intel·ligent i racional
de l’electricitat. Això s’entén si tenim en compte el pes econòmic de totes les
empreses que depenen del consum d’electricitat i que no tenen cap interès en veure
que aquest consum disminueix ràpidament.
Per això, des de fa molt de temps, EDF fa propaganda massiva de les
bombetes de baix consum en els territoris francesos d’ultramar. La companyia
nacional va comprar quantitats enormes d’aquestes bombetes que es van revendre
al preu de cost als seus clients de Martinica, Guadalupe, Guaiana i la Reunió. Però
mai no s’ha concebut una operació com aquesta a la França metropolitana i a cap
país d’Europa occidental.
D’altra banda, se sap que el grup de pressió de l’electricitat pugna actualment
per frenar la venda de les novíssimes bombetes de díodes electroluminiscents
(LED’s), que consumeixen encara molt menys d’energia que les “bombetes
ecològiques”. Hi ha doncs efectivament una estratègia politico-econòmica que aspira
a impedir una caiguda massa brutal del consum elèctric. Una estratègia de la que els
ciutadans, tard o d’hora, seran víctimes10.
Per força, tots els expedients relatius a la construcció de centrals i de línies de
transport i de distribució d’electricitat s’han d’examinar pensant en els canvis
tecnològics que van, TOTS, en el sentit d’una reducció ràpida del consum. Cal que el
món polític es recuperi i es posi al seu lloc en matèria de política energètica, una
política que, sense gaire esforç, han deixat en mans dels grans grups de pressió.
Correspon al món polític, i només a ell, obligar aquests grups de pressió a que se
10

La estratègia recomanada pel CEPHES és la de menys d’electricitat per una electricitat millor. Es una
estratègia que hauria d’abocar a un agument del preu del kWh que seria compensada per una reducció del
consum. En efecte, una electricitat de millor qualitat (i que tingués poques incidències en el medi ambient i en la
salut) seria necessàriament més cara que la que es produeix i distribueix actualment. Però una estrategia ben
portada resultaria una compensació automàtica d’aquest augment del preu del kWh amb una reducció del
consum, tant en el sector industrial com en els sectors terciaris i residencials: Es una estrategia que tendeix a
combatre la dilapidació i que s’inscriu en la lògica del desenvolupament durable.
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sotmetin a les voluntats democràtiques i a emprendre els canvis que s’imposen i que
són, a hores d’ara, possibles. Veurem que és especialment el cas pel que fa a la
substitució de les perilloses xarxes aèries per línies soterrades, submergides o
submarines, una substitució que s’hauria hagut de fer fa temps.
En aquest mapa destaca l’observació obres
susceptibles de ser necessàries d’aquí al
2015, el que indica que, per part d’EDF-RTE
no hi ha la certesa de que aquestes obres
puguin ser realment indispensables. Aquest
document figura a la pàgina 28 de l’informe del
grup 22 del Comitè Tècnic de l’Electricitat
(desembre 1996). Aquest informe editat pel
Ministeri d’Indústria porta el títol de Possibles
utilitzacions de les línies en corrent contínua i
de l’electrònica de potencia a xarxes
sincròniques. Del 1960 al 1995, les previsions
d’EDF pel que fa al creixement del consum
interior, s’han revisat sempre a la baixa11

11

Hem passat successivament de 1250 TWh l’any 2000 a 700 TWh l’any 2000, a 600 TWh l’any 2000; i després a 450 TWh
entre el 2000 i el 2005 per acabar a 500 TWh el 2015. I finalment un dia s’admetra que si el consum interior francès sobrepassa
els 400 TWh, sera degut a l’agressiva política comercial d’EDF, no a les necessitats efectives del pais. En això la companyia
francesa es veu ajudada per altres argolles del grup de pressió electronuclear com el grup Alsthom (per altra banda, vegeu el
que diem d’ells).
A França, les construccions de centrals; de línies de transport i de plantes de transformació es van fonamentar durant més de
30 anys en la il.lusió de doblar el consum cada deu anys. Va ser una mena de credo, de dogma indiscutible. Aquesta famosa
duplicació decenal, però, mai no ha realment existit, exceptuant entre 1950 i 1960 (pel fet dels danys causats durant la Segona
Guerra Mundial i d’una empenta econòmica artificial). Els dirigens dels grans grups de pressió ténen massa tendència a
prendre els seus desitjos per realitats. El que és més greu, però, és que arriben a fer adoptar polítiques energètiques basades
en els seus desitjos i no en les realitats. Això comporta que els serveis comercials de les companyies d’electricitat es vegin en
l’obligació de seguir el moviment. Es veuen forçats a fer consumir.
Trobem aquesta incitació al sobreconsum en un expedient destinat als agents comercials d’EDF titulat Energia França. A
l’apartat Objectius, es podia llegir: L’objectiu per al 1990 és arribar a uns 115 TWh en el context d’un consum global
d’electricitat que correspon a una situació de fort creixement associat a una activitat comercial més forta que la habitual.Això
porta a un creixement total de vendes en el sector residencial de 48 TWh. [...] Per arribar a aquest objectiu, és necessari
realitzar en aquest sector un creixement delconsum, d’aquí a 1990, igual a 11,” TWh en relació amb un nivell de referència
constituït pel manteniment dels ritmes actuals de penetració en la utilització de l’electricitat. [...] Aquests objectius indiquen la
importàancia que s’ha de donar a l’activitat comercial pel que fa a la calefacció dels locals existents així com la promoció
d’aigua calenta sanitària. L’àmbit de la cocció dels aliments no s’ha de descuidar [...] un augment de les vendes en aquest
àmbit podria portar a un consum suplementari de 0,5 TWh [...].
Aquest texte descriu una política comercial agressiva únicament condicionada per la voluntat de fer consumir més i més
electricitat. En efecte, tots els experts seriosos saben que fer servir l’electricitat com a calefacció per als locals i per a la
producció d’aigua calenta és una de les pitjors utilitzacions de l’energia elèctrica. Si aquest texte prové d’una companyia
nacionalitzada que no estava sotmesa a la pressió dels accionistes, què no direm de la política de les companyies del sector
privat?
Avui en dia queda bé parlar d’ecologia, afalagar els defensors del medi ambient. Es el principi de la “comunicació verda”, prou
coneguda dels industrials i dels experts en manipulació de masses que són designats, molt púdicament, amb el nom de
comunicadors. No obstant això, aquesta mena de comunicació no és més que una cortina de fum, una manera hàbil
d’enganyar les persones mal informades. Per a un expert qualificat, és clar que el grup de pressió de l’electricitat vol continuar
construint centrals, plantes de transformació, línies de transport i que, per poder-ho fer, necessita conservar la il.lusió d’un
creixement del consum. Deixant perdre energia allà on encara és possible i falsificant els números.
Hem vist que EDF va fer la promoció de les lampes à basse/llums elèctrics consum a les demarcacions i territoris d’ultramar,
però mai a la França metropolitana, o llavors de manera molt evasiva. Per altra part, aquesta companyia es guarda bé de parlar
de les noves bombetes, encara més econòmiques. I això no és més que un exemple enmig d’altres d’aquesta política pseudo
ecologista. Una política que és sens dubte inadmissible si raonem com a ciutadans responsables, però que segueix sent lògica
al cap dels industrials i financers. Correspon doncs al món polític, per poc idependent que sigui, posar ordre i prendre les
decisions que són fonamentals en l’àmbit de l’energia i de la protecció de les persones i del medi ambient.
Encara més quan el grup de pressió electronuclear francès s’espavila per assegurar-se la supervivència i quan disposa de
recolzaments forts a les instàncies comunitàries. França, autèntica “vaca lletera nuclear d’Europa”, no pot mantenir la seva
posició en l’àmbit atòmic més que imposant la seva estratègia a tota Europa. Aquesta voluntat es desgrana clarament de les
declaracions recents del President Sarkozy (vegeu també la pàgina 55, pel que fa al CEA i a les estretes relacions d’aquest
amb els militars).
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2. Línies elèctriques i medi ambient
2.1.

Vulnerabilitat de les línies aèries de transport d’electricitat

2.1.1. Vulnerabilitat als incidents climàtics
Les línies aèries de transport i de distribució d’energia elèctrica són
conegudes pels nombrosos inconvenients que deriven de la seva presència.
Detallarem, en un altre capítol, els problemes relacionats amb la protecció del medi
ambient i de la sanitat.
Es convenient primer recordar que les línies aèries constitueixen el taló
d’Aquil.les dels sistemes elèctrics. En efecte, són molt vulnerables pel que fa a
incidents climatològics i geològics. N’hi ha prou amb recordar que les tempestes de
desembre del 1999 van provocar a França importants interrupcions del
subministrament, però també, i sobretot, més de 4.000 milions d’€uros de danys i
pèrdues diverses.
Els responsables polítics i administratius no poden pas ignorar que, en un
país molt desenvolupat, és impossible experimentar les conseqüències d’una
interrupció important de subministrament elèctric sense inconvenients greus. Ara bé,
els climatòlegs i els meteoròlegs són gairebé unànimes en reconèixer que des de fa
uns vint anys, assistim a un increment molt clar dels incidents i catàstrofes derivades
de la pertorbació de diversos fenòmens geofísics que són avui en dia perfectament
coneguts.
Entre aquests incidents greus s’han de citar les pluges fortes, les tempestes,
els huracans i altres tornados que afecten cada vegada més freqüentment les terres
d’interior dels països d’Europa occidental. Aquesta evolució inquietant sembla
deguda, en gran part, a una modificació de la ruta del Jet stream12 13
12
A títol d’informació, els jet stream són corrents de gran altitud (7.000 a 10.000 metres com a mitjana) que
circulenen espiral entre les regions tropicals i subpolars. Els vents arriben a velocitats entre 120 i 360 km/h. El
corrent jet de l’hemisferi nord neix en el sector de les illes Canàries i dels deserts d’Africa del Nord. Travessa
l’Asia, l’Oceà Pacífic, els Estats Units, el nord de l’Atlàntic i acaba normalment la seva carrera a les costes
d’Islàndia. De fet, no hauria d’afectar l’Europa continental gairebé mai, però desde fa poc més de 10 anys, les
modificacions de la posició de l’anticicló des Açores porta el corrent jet més al sud i més a l’est. Per això travessa
molt més freqüentment els territoris situats a les terres d’interior. Aquest va ser el cas el desembre del 1999. Als
Estats Units el Jet Stream és el responsable dels tornados gegants i devastadores de les planes del sud i del
centre (Tornado Alley).Es doncs fàcil de calcular que si una tempesta important (com ara la del 1999) es produís
a França en el transcurs dels deu anys a venir, l’equilibri financer de la societat propietaria de les xarxes de
transport (EDF) i de la societat que explota aquestes xarxes (RTE) es veuria greument amenaçat. Si una tercera
tempesta s’hi afegís en el mateix lapse de temps duria automàticament les dues empreses a la ruina, per no
parlar dels importants danys econòmics com a resultat d’aquestes catàstrofes.
Per tant, no té sentit persistir en la voluntat d’estructurar una xarxa de gran transport al voltant d’un mallat gairebé
exclusivament aeri. Es tracta d’un càlcul de rendiment a curt terme que pot portar consequències socioeconòmiques –i fins i tot polítiques- incalculables. Va en contra dels arguments de seguretat més elementals en
qüestió d’estratègia energètica. El sentit comú voldria, al contrari, que una part important del mallat EHT/THT/HT
(400/225/90-63 kV) es realitzés de manera que no fós aèria (línies soterrades, submergides o submarines,
segons els casos). Aquest mallat no aeri podria suplir, al menys en part, una pèrdua de seccions importants del
mallat aeri.
13
Aquesta mena de càlcul es dedueix d’una noció apreciada pels enginyers de negocis de les companyies
d’electricitat. Es la noció de “PRI” (TRI en les sigles en francès) o percentatge de rentabilitat immediata, que
prové no d’una lògica de sana explotació de l’administració de les xarxes; sino de l’especulació financera.
Aquesta mena de càlcul es fa servir encara per a modélisations simplifiées, i condueix però, a errors que poden
ser greus quan les línies ón sotmeses a esforços no regulars i no estrictament perpendiculars a l’eix del corredor
de línia. Es sovint el cas a les muntanyes, amb vents inestables. Es també el cas dels vents giratoris (com el vent
d’Otan). Aleshores, els esforços són complexos en força i en direcció. Els càlculs són a més complicats degut a
la matèria dels suports doncs la força imputable al vent recau en punts concrets de les torres i dels pòrtics, i
tindrà conseqüències molt diferents segons la classe d’estructura. La força més important va a parar a les
potències (o travesseres) de les torres amb estructura assimètrica.
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2.1.2 – Efectes destructors del vent
L’efecte destructor dels vents violents no prové, com massa sovint es creu,
d’una acció directa sobre els suports (torres o pòrtics). El provoquen fenòmens
vibratoris que s’originen als fils conductors moguts pel vent. Aquestes ones
mecàniques es propaguen al llarg dels conductors de fases i són transmeses a
l’estructura metàl·lica dels suports, que acumula les ressonàncies que els destruiran.
Hi ha diferents modes de calcular per tal de determinar les forces transversals
que s’exerceixen sobre els fils conductors en funció del diàmetre, llargada i pes
d’aquestos. També s’ha de tenir en compte la configuració de la línia (efectes dels
angles). Com més llarga i pesada sigui una secció de fil conductor, més important
serà l’esforç transversal. Es el cas a nombroses seccions de línies de muntanya. Es
molt complicat determinar amb exactitud els esforços atribuïbles al vent, doncs en la
major part dels models matemàtics clàssics l’acció del vent se suposa uniforme i
horitzontal, res més lluny de la realitat, sobretot a la muntanya. Com que els fils
conductors estan suspesos a cadenes d’aïllants, s’ha de tenir en compte també la
mobilitat d’aquestes, que augmentarà el moviment lateral dels fils conductors.
No obstant, no únicament s’han de calcular les forces transversals que
s’exerceixen sobre els conductors de fases. Aquests conductors cilíndrics; sotmesos
a una tensió mecànica forta, tindran tendència, sota l’efecte del vent, a vibrar com a
cordes de violí, sobretot si estan afectats per forces variables.
Per això els vents que bufen més o menys horitzontalment crearan forces
verticals pel fet dels filets d’aire que generaran fenòmens de remolí al contacte amb
els conductors. Aquests remolins s’originen i es destrueixen d’una manera bastant
erràtica. Com que provoquen moviments d’aire verticals a la superfície dels fils
conductors, la seva aparició i desaparició produeixen forces verticals que acaben per
posar els fils conductors en estat d’oscil·lació. Aquest fenomen de ressonància s’ha
de témer sobretot quan el fil conductor és gruixut, lleuger i molt tens. L’efecte màxim
es produeix en els conductors d’alumini o d’almalec de les línies de gran transport
(conductors de 366, 570 o 850 mm² de secció).
Són els fenòmens de ressonància els qui destrueixen les torres quan es
transmeten a les estructures metàl·liques. Hi ha diferents sistemes que permeten
reduir aquests fenòmens per “amortització” de les vibracions però no són mai
eficaços al 100%. Són sobretot poc eficaços quan hi ha temporals units a
depressions importants que provoquen vents inestables i arremolinats. Amb els
tornados són nuls.
Si tenim en compte els marges de seguretat a respectar –i considerant el fet
que es cada vegada més freqüent trobar-se en presència de vents que bufen a més
de 200 km/h. Actualment, la major part de les línies no poden resistir a vents que
sobrepassen els 150 Km/h. Es podria, és clar, adaptar l’estructura dels suports
(torres o pòrtics) a vents molt forts (250 a 300 km/h) però el cost d’aquests suports
reforçats, afegit al de les obres de reconstrucció, seria prohibitiu i sense cap dubte
tan elevat com el d’una línia no aèria (sempre menys onerosa i més rentable en
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termes d’explotació). Aquest reforçament no eliminaria més que una molt petita part
dels problemes.
2.1.3 – Altres qüestions relacionades amb la climatologia i el terreny
Pel que fa als incidents climàtics s’han de témer també els episodis de neu
enganxosa i de glaç, doncs es formen maniguets de gebre envoltant els fils
conductors fins a provocar que es trenquin o que els suports s’enfonsin. La xarxa
francesa es veu molt sovint afectada per aquesta mena de problema en qualsevol
classe de tensió. El mateix es pot dir de les regions del nord d’Espanya.
Contràriament al vent, els maniguets de gebre fan primer força verticalment.
L’acció d’aquesta força s’exerceix sobre els punts de fixació (a l’alçada de les
cadenes d’aïllants), i sobre les potències que suporten les cadenes d’aïllants. Si la
disposició dels fils conductors no és simètrica, es pot constatar un moment d’inflexió
específica a l’estructura de la torre.
Els càlculs clàssics porten a estimar que la sobrecàrrega deguda al gebre pot
fer quadruplicar el pes unitari dels fils conductors d’alumini o d’almalec (i doblar el
dels conductors de coure). En canvi, hi ha vegades en què aquest gebre o neu
enganxada provoquen sobrecàrregues molt superiors al que determinen els càlculs
clàssics (fins a 10 kg i més per metre). Es evidentment a les seccions de línia de
gran llargada on els efectes de sobrecàrrega seran més nefastes.
S’ha d’examinar també el cas particular de les línies de muntanya, en les que
els punts de suspensió dels fils conductors no se situen al mateix nivell (casos molt
freqüents quan una línia segueix els desnivells del terreny). En aquesta configuració,
el fil conductor agafa la forma d’un tros de paràbola que no serà simètrica en relació
al punt baix de l’estesa. Fins i tot el punt més baix se situa al punt d’ancoratge d’un
dels suports. En el primer cas, el pes es subdivideix entre els dos suports
consecutius de l’estesa, i la força vertical és més gran al punt de fixació més alt. En
el segon cas, la força canvia de signe al punt de fixació inferior on és dirigida cap
amunt i fa que disminueixi l’esforç exercit pel fil conductor de l’altra estesa.
Els maniguets de gebre produeixen també una força longitudinal quan el glaç
(o la neu enganxada) s’adhereix en quantitat més gran en una tirada de fils
conductors que en la següent o en la precedent. Apareixen igualment dificultats
puntuals quan trossos de maniguets se separen i provoquen variacions brutals de la
tensió mecànica dels conductors. Un cop més, s’ha de considerar que aquests
esforços longitudinals no actuen al cim dels suports, sinó als punts de fixació i a les
travesses. La torre o el pòrtic serà doncs sotmès no solament a un moment
d’inflexió, sinó també a un moment de torsió quan els esforços longitudinals no
s’equilibrin en relació a l’eix del corredor de línia.
El problema global de resistència mecànica d’una línia aèria és al màxim quan
aquesta línia es veu afectada per maniguets de glaç i es troba, al mateix tems,
sotmesa a vents forts. Tal conjunció de fenòmens no és poc corrent a muntanya
durant l’estació hivernal o al començament de la primavera. En aquesta situació els
maniguets incrementen la força del vent al mateix temps que fan més pesats els fils
conductors, el que modifica tots els paràmetres de càlcul.
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Veiem que no es pot negar la grandíssima vulnerabilitat de les línies aèries,
simplement des del punt de vista climàtic. Tanmateix, aquesta és la mena
d’informació que les companyies explotadores obliden sempre de fer constat en els
seus expedients. Fins i tot de vegades obliden de parlar-ne als seus accionistes. Es
cert que el manteniment, el control i la reparació de les línies aèries interessa de
prop a tota una sèrie de subcontractistes que no tenen cap ganes de canviar
d’orientació i que treuen gran profit de la seva situació14
Mapa esquemàtic de les regions franceses més
afectades pel fenomen de la neu enganxada (blanc) –
Font: EDF.
S’observa que el Pirineu Central, el LlenguadocRosselló, la part oriental del Massís Central, la regió
PACA, els Alps i el Jura són els territoris més
predisposats a la formació de neu enganxada als fils
conductors de les línies elèctriques aèries.
Dos clixés de torres EDF que havien hagut de patir els
efectes de la neu enganxada i del vent.
Per tal de reduir la formació de maniguets de neu als fils
conductors és necessari suspendre masses
metàl·liques que limitin la rotació dels fils conductors al
voltant del seu eix. Les companyies explotadores
rarament prenen en consideració el cost suplementari
que es produeix.
Els documents que figuren en aquesta pàgina provenen
d’una pel·lícula didàctica d’ús intern que EDF va fer fer
en torn a la problemàtica de la neu enganxada.
No hi ha dades disponibles dels costos generats per
aquesta problemàtica pel que fa a l’explotació de les
xarxes aèries de transport i distribució.

14

No s’ha d’infravalorar la importància d’aquest grup de pressió de sotscontractistes que treuen grans profits
d’una situació que sovint no és altra que el monopoli. Algunes d’aquestes empreses no ténen més que un client;
la companyia per la qual efectúen feines específiques. Rarament es tracta de grans empreses i podrien
reorientar-se duent a la pràctica un pla de reconversió a mitjà i llarg terme. Una vegada més, però, cal tenir en
compte la rutina i la falta d’iniciativa.
Aquestes empreses s’apleguen en general en torn a sindicats professionals que constitueixen autèntics grups de
pressió i que s’oposen a tot canvi radical en la manera de concebir les xarxes elèctriques. Es un fre important,
una forma específica de política industrial reaccionària de la què la premsa escrita i els mitjans de communicació
en general rarament en parlen. No obstant, si aquests grups de pressió són sistemàticament hostils a les xarxes
elèctriques soterrades, la seva política es “underground” de mena. S’exerceix amb grups de pressió el nom dels
quals no apareix mai en els infomes oficials o a les notícies dels diaris. Es aquí on ens trobem al cor del
problema, al centre dels conflictes que oposen el “grup de pressió de laèri” al “grup de pressió del soterrat”. A
França, una agrupació professional com el Gimélec no para d’amoïnar per obtenir una “flexibilitat des
procediments relatius a la construcció de les línies aèries”.
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Quebec, 1998. Les acumulacions de neu enganxada i de gebre poden accentuar l’efecte del vent fins a
tirar a terra les torres metàl·liques que suporten les línies de gran transport. Dues altres línies se n’han
salvat. Al Canadà, els dirigents d’Hydro-Québec van haver de reconèixer que les dimensions de certs
models de suports eren reduïdes i no podien per fer front a condicions climàtiques cada vegada més
difícils.

Proves de resistència al gel al Centre des Renardières (document EDF). El gel i la neu poden afectar
tant les línies com el material de les plantes de transformació si aquestes són externes i sense
protecció. Quan el gel cobreix els aïllants i els seccionadors, aquests deixen de funcionar correctament,
el que causa disfuncions de tota mena que poden pertorbar les xarxes durant períodes llargs.
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Les línies aèries poden també enfonsar-se en cas d’esllavissada de terres,
quan els suports són al faldar de la muntanya o turó. Són també igualment
vulnerables a les sotragades sísmiques.
Es el que va passar a Martinica, el novembre del 1991, quan una torre es va
desestabilitzar per un lleuger moviment del terra. Això passava a les portes de Fortde-France i la catàstrofe es va evitar d’un pèl ja que els fils conductors, d’una tensió
a la línia de 63.000 volts, van caure al pati del col·legi de pàrvuls del barri de
Châteauboeuf (vegeu més a baix). Per sort, eren les 6 del matí i el pati era buit.
Posteriorment, el tros en litigi d’aquesta línia HT va ser soterrat. En canvi,
d’altres línies segueixen passant per sobre d’escoles, d’àrees de joc i de lleure i de
molts altres llocs sensibles. Malgrat les advertències dels experts, ha de produir-se
sempre un accident perquè es prenguin mesures serioses i durables. Prop de
Bàscara, al nord de Girona, també va caure una torre instal·lada a ran de riu quan va
haver-hi una crescuda.

L’accident va tenir un gran ressò a la premsa martiniquesa (França, Antilles – 23 de novembre del 1991.

Aquestes petites explicacions –que hem mirat de fer accessibles a tothom
evitant les fórmules inútilment complicades- permeten comprendre la grandíssima
complexitat dels problemes relacionats a la resistència mecànica de les línies aèries;
permeten comprendre que si no s’adopten marges de seguretat importants (i que
augmenten molt el cost de les instal·lacions) no es pot garantir el subministrament
d’una regió recorrent només a línies aèries.
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Això és el que no volen admetre els enginyers de negocis de les grans
companyies, malgrat les evidències. Encara que, és cert, se’ls paga per construir
línies aèries al mínim cost i que els és prohibit allunyar-se del credo de les seves
empreses i de les instàncies de l’estat (sota pena de sancions de tota mena).
Per acabar, direm que el cost mitjà d’una torre THT/EHT, construïda segons
les normes “clàssiques” d’EDF-RTE, és poc més que 75.000 €. Preparats per a
vents amb una velocitat màxima de 200 km/h, ja costarien tres vegades més (uns
225.000 € la unitat); i per a vents més ràpids que 240 km/h (com va ser el cas a
l’octubre del 1987 a Bretanya i part de Normandia), les torres costarien entre
400.000 i 500.000 € cadascuna. Per a una línia absolutament segura, que comportés
entre dues i tres torres per quilòmetre, només el cost dels suports oscil·laria entre 1 i
1,5 milions d’€uros.
Convindria que les companyies explotadores fossin comminades a de donar detalls
comprovables pel que fa al cost de les reparacions causades per les intempèries i
els accidents climàtics i geològics. Al dia d’avui, totes les informacions donades per
aquestes empreses en aquest sentit s’ha comprovat que eren parcials, amb llacunes
o directament falses.
Va ser el cas el 12 de març del 1990, quan el Ministre d’Indústria va
respondre a una pregunta parlamentària (n° 15678) del Diputat Michel Barnier. En
aquella època, EDF avia pretès que les tempestes de febrer de 1990 no havien
causat més que 35 milions de francs de danys. El Diputat Barnier havia demanat que
es fes un estudi comparatiu dels costos i avantatges d’una política sistemàtica de
soterrament de les línies elèctriques en relació amb el cost global i real dels danys
ocasionades a les línies aèries (reparació, reconstrucció; pèrdues d’explotació
directes i indirectes per a EDF i per als seus clients, etc). Estava clarament insatisfet
d’una primera resposta que havia rebut a la sessió del 5 de març del mateix any
(resposta a la pregunta n) 15326) i que oferia, com és costum, pura i simplement,
desinformació.
Que nosaltres sapiguem, l’estudi comparatiu que va demanar el Sr. Michel
Barnier no es va arribar a fer.
2.1.4 - Problemes diversos
Certes característiques particulars del medi ambient poden portar
conseqüències en el funcionament de les línies aèries, no tant pel que fa als
conductors, sinó a les cadenes d’aïllants.
Aquestes cadenes serveixen per a lligar els conductors a l’estructura dels
suports (torres o pòrtics). Estan compostes d’un nombre variable d’aïllants en funció
de la tensió de servei de la línia, però també de diferents paràmetres secundaris com
les condicions de contaminació de l’aire a les zones que travessen o l’altitud. Es
aïllants són tradicionalment lligats els uns als altres de manera que constitueixin una
cadena flexible.
L’element aïllant de base és sovint de vidre trempat. La tija és d’acer. L’aïllant pot
també ser de porcellana amb una tija aïllant rígida o fins i tot de materials compostos
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(barra de fibra de vidre i revestiment aïllant de cautxú silicònic). A la tensió de 38/400
kV, el nombre d’aïllants per cadena varia usualment entre 20 i 25. Sovint es fa servir
el sistema de la doble cadena (suspensió en V) per a les instal·lacions THT i EHT.
Exemple de muntatge clàssic, de sis elements,
per a una tensió de 70 kV. El muntatge és
idèntic per a totes les classes de tensió.
S’utilitzen 7 o 8 aïllants per a 150 kV, 10 o 12
per a 220/225 kV i 20 o 25 per a 380/400 kV.
Els aïllants sospesos fabricats d’una peça no
comporten més que un cos en porcellana. Per
a una mateixa llargada d’arc entre dues torres,
aquesta mena d’aparell serà més lleuger que
una cadena clàssica pel fet que no hi ha peces
metàl·liques intermediàries. Però serà molt
més vulnerable, doncs un cop en el cos únic
serà generador de pertorbacions més
importants que si es tracta d’un dels elements
d’una cadena. Un element únic adaptat a la
tensió de 400 kV seria en canvi massa rígid, i
per tant més fràgil que un conjunt articulat. De
vegades s’han fet servir en muntatges
múltiples 2 o 3 elements), en línies EHT
380/400 kV.

El problema més clàssic és el de la brutícia que s’acumula als aïllants per les
condicions de l’ambient: aire salnitrós i/o contaminació. Aquest problema és més
crític a les poblacions situades vora mar (com les de la costa catalana). El vent
transporta el ruixim carregat de sal que es dipositen sobre els conductors, i sobretot
els aïllants, i s’afegeixen als diversos elements contaminants. El resultat és que
s’han de netejar regularment les cadenes amb aparells especials (rajos a pressió). A
les zones d’accés difícil s’ha de recórrer a l’helicòpter, i això incrementa molt els
costos d’aquest manteniment periòdic de les línies aèries15.

15
El mateix problema afecta les xarxes electrificades de ferrocarril. La SNCF encarrega periòdicament la neteja
dels aïllants que aguanten les catenàries, principalment a les regions on les vies són prop del mar. Des
déclenchements són freqüentment provocats per residus de sal o de sorra als aïllants amb la conseguent
interrupció del tràfic. Això passa sovint a la línia Marsella-Tolosa-Bordeus i a la línia Narbona-Cerbère.
Evidentment, aquest fenòmen afecta tant les catenàries dels TGV com les dels trens ordinaris. Es lamentable
que les grans companyies de ferrocarrils hagin optat per convois alimentats per catenàries i no per convois
autònoms (com el prototip françès TGV-001). Els convois autònoms són, a més, protegits de les avaries generals
de la xarxa.
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No solament la sal, sinó que la sorra també es pot dipositar en els aïllants i
disminuir idènticament la seva eficàcia. Es el cas per a la sorra transportada, des de
l’Àfrica, per certs vents (com el Siroco)16.
Si les comprovacions i els manteniments no es fan correctament, la línia aèria
genera pèrdues inusualment elevades pel fet d’un aïllament deficient. En el cas
extrem, es poden produir cops d’arc entre conductors i suports amb els diversos
riscos que això implica (com el risc d’incendi als boscos).
La reducció de l’eficàcia de les cadenes d’aïllants pot també ser causada per
la deterioració d’aquest degut a les condicions climàtiques (gelades fortes, que fan
petar els aïllants); o també els accidents; o els actes destructors (sovint imputables
als caçadors). Aquesta reducció porta, de manera general, un creixement de l’efecte
corona i de totes les conseqüències (pèrdues en línia, soroll corona, producció de
contaminants químics, etc17).
Evidentment, les instal·lacions que no són aèries s’estalvien tota la problemàtica que
acabem d’exposar. S’estalvien també el que s’explica en els apartats següents.

16
Catalunya, regió situada al mateix temps prop del Pirineu i pop del mar, és tan propice als dipòsits de sal i de
sorra com a la formació de manucs de glaç en periodes hivernals. El vent de Sirocco afecta Espanya molt
regularment. La brutícia dels aïllants per la sal i la sorra pot produir-se terra endins i no únicament vora el mar. A
més de les pèrdues d’energia i els disfuncionaments resultat d’aquesta brutícia sobre els conductors i els aïllants,
s’han de tenir en compte els costos de manteniment.
17
Pel que fa a l’efecte corona a molt altes, extra altes, i ultra altes tensions alternatives, on pourra se reporter à
l’ouvrage de Gary i Moreau publicat a la col.lecció dels Estudis i investigacions d’EDF (1976). L’efecte corona es
molt complexe i varia segons un gran nombre de paràmetres. A més de grans pèrdues en línia, nuisances
acústiques i la producció de pol.lució química, genera perturbacions radioelèctriques (paràsits) que poden
interferir la recepció de les emissions de ràdio i televisió.
L’efecte corona es determina per la tensió alternativa considerada, i també altres paràmetres tècnics com el
diàmetre dels fils conductors. Es menys sensible amb conductors d’un diàmetre ample que amb conductors fins.
Es por reduir l’efecte corona subsituint un conductor únic per dos o tres conductors muntats en faisceaux. Hi ha
sovint instal.lacions EAT equimades amb 2, 3 o 4 conductors per fase. Aquesta disposició redueix les pèrdues
degudes a l’efecte corona i a les conseqüències secundàries d’aquest efecte físic. En canvi, augmenta
substancialment el cost de construcció i de manteniment de la línia.
Com s’indica més amunt, l’importància de l’efecte corona depén igualment de l’estat dels conductors. Les
rallades, els dipòsits de givre i de neu, els insectes, la contaminació, la corrosió, són autant de factors que
determinen la importància de l’efecte corona. Es per això que l’efecte és sovint molt important al principi de vida
d’una instal.lació (abans que la pluja no hagi rentat els conductors de les salissures ocasionades al fer la
instal.lació) i després al cam d’un cert lapus de temps (variable segons les condicions ambiates), quan la
instal.lació comença a fer-se vella.
L’efecte corona és qui determina la distància mínima entre fases segons la classe de tensió considerada. Això en
raó de què l’aire no és un aïllant perfecte. Es un gas i, a més, un gas que no és pur. El seu poder aïllant depén
enormement de la contaminació que affecte la seva composició.
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Tests de resistència a la pluja dels tirants aïllants utilitzats per als treballs sota tensió, essencialment
per a la substitució de les cadenetes d’aïllants malmeses (Document EDF – DER, Laboratori d’Assajos
de Materials Elèctrics). Els laboratoris del centre de les Renardières (Moret-sur-Loing, prop de Sens,
França) fan també assajos de resistència a l’arc i a la contaminació així com assajos climàtics i de medi
ambient (pluja, boira, glaç, neu, vent, rajos ultraviolats, etc).

Assaig amb contaminació d’una cadena
d’aïllants (font: EDF)
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2.1.5 - Vulnerabilitat als actes devastadors (confidencial)
No s’han d’ignorar els riscos d’agressions externes, que siguin accidentals
(avió o helicòpter que entra en col·lisió amb un suport o amb els conductors de fase)
o voluntaris (atemptats).
Una de les agressions més freqüents és, com s’ha indicat més amunt, els tirs
de caçadors a les cadenes d’aïllants. Els danys poden ser involuntaris o bé al
contrari, el resultat d’una mala intenció. Cada any, els explotadors de les línies
aèries inverteixen quantitats molt importants primer per a trobar els danys (amb
càmera termogràfica utilitzada des del terra o des d’un helicòpter) i després per a
reparar-los. En molts casos s’ha de substituir tota la cadena quan els aïllants s’han
trencat o fet malbé pels tirs. Aquesta feina es fa “sota tensió” per equips
especialitzats.

Substitució d’una cadena d’aïllants per un equip de tècnics especialitzats en els treballs sota tensió.
Aquests treballs comporten despeses importants per a les companyies explotadores.
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En un país on la caça és intensa i les xarxes aèries molt desenvolupades, el
cost anual dels danys per causa dels caçadors pot ser molt important.
Una gran xarxa de transport, essencialment aeri, és també un objectiu
primordial per a individus destructors que volguessin provocar desordres socioeconòmics en una nació molt industrialitzada18. Es de fet per aquest motiu que certs
països (entre ells l’Àfrica del Sud a l’època de l’apartheid) avien decidit de soterrar
les instal·lacions elèctriques més “sensibles”: L’Arabia Saudita, el Kuwait i diversos
emirats van fer el mateix per tal de preservar les seves xarxes elèctriques de les
conseqüències d’una guerra o d’accions terroristes19. Recordarem, d’altra banda,
que són raons de seguretat les que van portar els enginyers alemanys a soterrar la
primera línia de 380 kV, el 1942, a la ciutat de Viena.
No serveix de res practicar la política de l’estruç quant a la seguretat
energètica. El seny radica en escollir bé les tecnologies que permeten una seguretat
màxima de les xarxes estratègiques, encara que això impliqui inversions una mica
més importants per a la construcció de les instal·lacions. Veurem també que els
costos suplementaris d’inversió es poden amortir bastant de pressa, únicament pels
estalvis obtinguts d’un cost d’explotació menys elevat.
Intervenció d’un equip
transportat en helicòpter
a una línia ATB de
muntanya
(document
EDF).
El cost d’aquesta mena
d’intervencions és molt
elevat, sobretot quan la
feina a realitzar requereix
els grans helicòpters de
dos turbines.

18

Cap país industrialitzat i desenvolupat està en mesura de vigilar eficaçment les desenes de milers de suports
que constitueixen l’espina dorsal d’una gran xarxa aéria, com ja ho feia constat l’enginyer Philippe Lefèvre,
d’EDF, en el seu informe de 1983. C’est à la une de les majors debilitats del dispositiu energètic de l’Unió
Europea (però també dels Estats Units, del Canadà, el Japó, la Xina, l’ex URSS, etc..) . A França, les línies 400
kV i 225 kV representen, totes soles, més de 40.000 torres. Quan estan situats a zones poc freqüentades, és fàcil
endommager greument les línies aèries amb moyens derisoris. A muntanya, les reparacions es fan difícils pels
llocs d’implantació de les torres i de la necessitat d’acudir a equips que es traslladin en helicòpter
19
Les realitzacions soterrades i immerses són molt nombroses en el sector de la Península aràbiga. Hi ha
quilometratges molt importants de línies soterrades AT, TAT i EAT de tota mena, així com línies submarines. El
mateix passa a la Xina.
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Els atemptats contra les instal·lacions elèctriques no només es produeixen als països en guerra,
sotmesos a pertorbacions polítiques cròniques o a la mira de grups terroristes. L’article de La Dépêche
du Midi que reproduïm a dalt cita un dels atemptats que es van cometre contra les línies aèries a la
regió dels Pirineus Centrals francesos. En aquest cas es tracta d’una de les torres de la línia de 400 kV
que surt de la planta de transformació juxtaposada a la central nuclear de Golfech (Tarn i Garona).
Segons la investigació de la Gendarmeria, els autors d’aquest acte de sabotatge haurien fet servir com
a explosiu adob. Altres línies EDF van ser objecte d’actes violents. La planta principal de Verfeil (Alt
Garona, França) va ser també l’objectiu de diverses agressions.
Al sector dels Pirineus certs opositors als projectes d’EDF avien deixat
entendre clarament que atacarien “físicament” les instal·lacions elèctriques si les
seves objeccions no es tenien en compte (segons La Dépêche du Midi i Sud Ouest).
Recordem també les amenaces mal dissimulades dels polítics elegits als Pirineus
que van trobar bé advertir a l’EDF que si la nova línia de 400 kV es construïa, la
societat “no tractaria amb ingrats” (citat per FR320). Citarem també que un dels
adhesius distribuïts pel col·lectiu “Anti MAT” de l’Ariège-Alt Garona portava una
bomba vermella molt significativa.
S’entén doncs que EDF no va considerar útil mantenir aquest projecte als
Pirineus Centrals i el va traslladar als Pirineus Orientals (on el projecte encara no ha
estat rebut acollidorament, lluny d’això)
20

Cadena de TV
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Dos exemples significatius de plaques instal·lades a ran de les carreteres dels Pirineus (Alts Pirineus
1992). El col·lectiu de la Vall de Louron va lluitar durant més de 10 anys contra el projecte de
reforçament de l’interconnexió França-Espanya i va acabar guanyant en el camp polític. El traçat
Cazarli-Aragón es va decidir després que el Primer Ministre, Alain Juppé, anés a visitar la vall de
Louron acompanyat de la Ministra del Medi Ambient, Corinne Lepage. El projecte inicial (PauPamplona) ja s’havia abandonat pels riscos d’atemptats al País Basc. El 2003, l’últim projecte va ser
enèrgicament impugnat als Pirineus Orientals. El projecte de reforçament de l’interconnexió FrançaEspanya està bloquejat des de fa més de 25 anys.

A Catalunya, els signes d’un fort malcontentament
són visibles en tots els sectors afectats pels
projectes de línies aèries. El lema No a la MAT es
troba a les carreteres, en cartells, en les cases, en
banderoles i fins i tot a edificis públics. Aquí es veu
una petita planta de transformació coberta de
graffitis eloqüents i una banderola anunciant una
reunió No a la MAT a Vilanna.
L’oposició ciutadana és ben bé existent i està ben
organitzada.

Els dirigents polítics dels grans estats europeus semblen no adonar-se’n del
fet que tota l’estructura politico-econòmica de l’Unió Europea –extremadament
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dependent del subministrament d’energia elèctrica– viu sota l’amenaça permanent
d’un atemptat coordinat que tingui per objectiu la xarxa interconnectada.
El risc és màxim per als països més directament en línia de mira de l’amenaça
islàmica. Un petit grup de terroristes (de tan sols deu persones), amb un enginyer
especialitzat en les grans xarxes21 podria, amb escassos medis22, privar d’electricitat
una gran capital durant diverses setmanes. Les companyies explotadores no estan
ni equipades ni entrenades per fer front a un atemptat destinat simultàniament a
diverses grans artèries de la xarxa interconnectada. L’apoteosi seria si això passés
en període de gran consum i de festes (per exemple entre el 20 i el 25 de
desembre)23.
En el pitjor dels casos, el sabotatge de la gran xarxa podria comportar que
tota Europa es quedés fora de servei per l’efecte domino. Aquest efecte és prou
conegut dels enginyers. Constitueix un dels punts dèbils de les grans xarxes
interconnectades en corrent alternativa. Una acció portada de manera intel·ligent
podria deixar Europa sencera a les fosques. Afortunadament, la sort ha volgut que
fins ara, els terroristes musulmans es limiten a seguir les injuncions del Coran que
inciten a “matar els infidels”. Podrien perfectament, però, canviar de tàctica i orientarse cap al terrorisme econòmic.
Els danys econòmics provocats per un atemptat orientat a la gran xarxa són
incalculables, sense parlar dels danys humans i dels riscos de crisi política. Amb
aquest argument n’hi hauria d’haver prou per a un soterrament ràpid de les grans
línies estratègiques.
Es amb aquesta intenció que les canalitzacions dites CAG (canalitzacions
aïllades amb gas) es van crear, doncs permeten transportar a llarga distància
quantitats molt grans d’energia, igual com les línies terrestres o submarines de
corrent contínua, que ofereixen la màxima seguretat.
Sembla difícil oposar arguments, siguin quins siguin, a un panorama com
aquest, però els dirigents polítics segueixen globalment inconscients de l’amenaça
21

D’aquests enginyers no en falten, als països islamitzats, en particular als països del Magreb que envien els
seus futurs enginyers a fer els estudis a Europa i els periodes de pràctiques a les companyies europees. Grups
terroristes molt actius, com hi ha al Marroc o Argèlia, un dia podrien debaucher un enginyer que disposés dels
coneixements necessaris per a destruir diversos eixos principals de la gran xarxa, on les reparacions són difícils
d’efectuar (franchissement de rius, línies de munytanya, etc). No es tracta pas de ficció, sinó ben bé d’un
scénario que podria ocórrer a tot moment i a l major part dels països europeus. No obstant això, un atemptat
comès a Anglaterra no tindria conseqüències per a la resta de la xarxa europea, pequè el Regne Unit només està
unit al Continent per una línia de corrent contínua.
22
Hem citat el fet que el simple abono podia ser prou per a destruir una gran torre. D’altra banda, els grups
terroristes ténen accés a tota mena d’explosius, fins i tot explosius militars. Es també possible fer fondre les
estructures metaliques de les torres clàssiques amb procediments artesanals o “pots tèrmics”. En certs casos, la
caiguda lateral d’una torre pot desestabilitzar tot un alineament i fer caure diversos suports.
23
Les companyies explotadores són capaces de reparar més o menys ràpidament els danys soferts per una gran
línia, sobretot que el principi de la xarxa mallada permet de paliar momentàniament la pèrdua d’una instal.lació
de primera importància (N-1). La situació es fa crítica en el cas de pèrdua simultània a dues instal.lacions (N-2) i
és pràcticament incontrolable en situació N-3. La pèrdua de quatre instal.lacions de 380-400 kV portaria a un
estat caòtic de diverses setmanes. A més del subministrament de gran envergadura, seria dificil reunir
ràpidament el material de substitució i els equips especialitzats en la reparació de les línies aèries. Si observem
el mode en què s’organitzen les cèl.lules terroristes islàmiques, és cert que la destrucció simultània de 4 o 5
grans línies aèries es perfectament la seva manera de fer. Aquestes cèl.lules són en general poc importants,
però són capaces d’aportar 4 o 5 equips de dos homes que actuin segons un plan acordat. Si el “cervell” del grup
és un enginyer qualificat en grans xarxes, la realització d’un plan de sabotatge ben coordinat és un joc de nens.
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que pesa sobre el món occidental “industrialitzat”. Es encara més difícil de fer valdre
el nostre argument, ja que no pot ser defensat públicament per ser l’aspecte més
“sensible” de l’informe.
Tanmateix, l’argument de seguretat de l’Estat és un argument de pes en favor
del soterrament de les grans instal·lacions de transport de l’energia elèctrica. Un
argument d’una importància tal que anul·la tots els altres de les companyies
d’electricitat, fins i tot el que prima la inversió i els costos adicionals.
2.2 Línies elèctriques i salut
Encara que impugnats pels explotadors de xarxes elèctriques, aquests perills
fa temps que no poden posar-se en dubte. Han estat degudament atestats per
nombrosos estudis científics i mèdics realitzats arreu del món per equips
d’investigadors altament qualificats, i també per diverses obres publicades per la
Organització Mundial de la Salut.
Citarem, sobretot, els estudis realitzats als Estats Units des dels anys 80 per
Ed Leeper i Nancy Wertheimer, i també els dels Doctors Robert O. Becker i Andrew
A. Marino (de l’Hospital de Vererans de Syracusa). Aquests estudis han demostrat
clarament diferents repercussions pel que fa als mecanismes cel·lulars i de
cancerogènesi. Han estat confirmats i completats per nombrosos estudis posteriors,
entre els quals es troba l’estudi Feychting-Albhom, de l’Institut Karolinska (Institut
suec que proporciona una part del jurat de la fundació Nobel). Aquest estudi es basa
en més de 435.000 persones, i demostra que existia realment un increment del risc
de leucèmia per a les persones que viuen en un entorn pròxim de les línies aèries, i
essencialment la mainada. Aquest estudi no ha estat impugnat per cap autoritat
mèdica. A França, el Professor Goldberg, consultor d’EDF, va reconèixer que els
resultats obtinguts per l’equip suec no eren impugnables.
Quant a l’aspecte professional, es van obtenir resultats aproximadament
idèntics quan es va fer l’enquesta epidemiològica dita franco-canadenca que es
basava en 220.000 treballadors d’EDG-GDF24, d’Hydro-Quebec i d’Ontario-Hydro.
Les principals resultats dels equips francès i canadenc es troben resumits en una
nota conjunta de l’INSERM25 i d’EDF-GDF (1994).
Transcrivim alguns extractes significatius d’aquest document inqüestionable:
Un informe publicat el 1992 per una comissió d’experts de l’INSERM i demanat per EDF
concloïa, després d’haver examinat amb molta atenció el conjunt de les publicacions científiques, que
no es podia excloure la possibilitat d’una influència dels camps elèctrics i magnètics (CEM) pel que fa a
certs càncers (essencialment leucèmia i tumors del cervell).
Són essencialment les leucèmies no limfoides agudes (LNLA) i les leucèmies mieloides agudes
(LMA, que constitueixen la principal variant de les LNLA) per a les que s’observa una associació amb
els camps magnètics.

24
25

N de la T. EDF : Electricitat de França ; GDF : Gas de França
N de la T. Sigles en francès de l’Institut Nacional de la Salut i de la Recerca Mèdica
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En efecte, l’estudi franco-canadenc a permès aplegar arguments en favor d’una relació entre
l’exposició professional als camps magnètics i certs tipus de leucèmia i de tumors malignes del cervell.
En favor d’un paper de l’exposició als camps magnètics, es pot considerar l’existència de certes
associacions estadísticament significatives entre l’exposició als camps magnètics i les leucèmies no
limfoides agudes, i d’una manera més inestable, amb certs tumors del cervell.
Les conclusions presentades en el paràgraf precedent demostren, en efecte, que el fet que els
camps magnètics tindrien un paper cancerigen per a les leucèmies i tumors malignes del cervell és una
hipòtesi que té una certa plausibilitat.
A més d’aquestes “declaracions” de l’equip dirigit pel Professor Marcel
Godberg (INSERM 88), podem citar les conclusions emeses pel Professor Paul
Pelerin (catedràtic de salut pública a la Facultat de Lille), que va ser nomenat per
EDF per al seguiment mèdic dels habitants de Coutiches (departament Nord,
França) exposats als camps elèctric i magnètic induïts per les línies aèries d’EDF.
A diverses conferències i comunicacions, el Professor Pelerin havia confirmat
que es podien observar reaccions específiques en els habitants pròxims a les línies
aèries. Va declarar repetidament que s’havia de respectar una distància mínima de
seguretat de 200 metres a banda i banda de les línies. El Professor Pelerin va
transmetre les seves preocupacions durant un programa de televisió realitzat per la
cadena francesa “M6” (programa arxivat pel CEPHES).
El CEPHES disposa també de l’extracte de l’informe d’un comissari
d’investigació que es va haver de pronunciar; el 1993 sobre els efectes nocius dels
camps induïts per les línies aèries MAT/225 kV26

26

La legislació francesa imposa la difusió d’un estudi d’impacte que es sotmés a les autoritats electes
i als ciutadans en el marc d’una enquesta pública dirigida per un (o diversos) comissaris enquestadors
designts pel prefecte encarregat de l’expedient administratiu. En base als parers formulats i transcrits
en el “llibre de doléances/queixes”, el comissari enquestador envia les seves conclusions a la
prefectura (aquestes conclusions no són més que indicatives). La decisió final (decret d’utilitat
pública) és competencia dels prefectes per a les instal.lacions de menys de 225 kV i del Ministre
d’Indústria per a les MAT i EAT (225 i 400 kV). La decisió, però és susceptible d’oposició via els
tribunals administratius i davant del Consell d’Estat. Per altra part, també es pot recórrer a
procediments europeus.
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Vivendes situades en el corredor de trastorns d’una línia MAT a Calldetenes (prop de Vic). Es tracta
d’una situació sanitària de gran risc, essencialment per a les dones en estat i les criatures. (Foto D.
Depris – Setembre 2007)
El 1995, un altre comissari enquestador reconeixia, a més, que la “solució
ideal” passava per realitzar la instal·lació segons la tecnologia soterrada. En efecte,
és evident que una línia subterrània (o submergida), correctament realitzada
produirà nivells d’inducció clarament molt inferiors als que produeixen una línia aèria
equivalent (vegeu més endavant). Es el que saben tots els enginyers qualificats.
Això no impedeix de cap manera que els desinformadors professionals continuïn
escampant informacions enganyoses d’aquesta qüestió (vegeu en particular els
nostres comentaris relatius a l’”informe Kert” a Internet http://depris.cephes.free.fr ).
Justament, pel que fa als nivells d’inducció que es poden mesurar als voltants
de les línies aèries i de les instal·lacions subterrànies (o submergides), és convenient
ser precisos i rectificar els errors i mentides que són propagats.
Recordem primer que la inducció generada per una instal·lació de corrent
alternativa (16 Hz 2/3, 50 Hz o 60 HZ segons els països), es descomposa en una
inducció elèctrica (E) i una inducció magnètica (B o H). La inducció elèctrica està
relacionada amb la tensió (voltatge) i per tant serà més gran quan aquesta tensió
sigui més elevada. A Espanya com a França, serà la màxima al voltant de les línies
de 400 kV. Hem pogut mesurar una inducció superior a 29 kV/m (29.000 V/m) a sota
dels conductors d’una línia de 400 kV (pròxima a la planta de Sierentz, Alsàcia).
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Igualment, hem mesurat 16 kV/m a sota dels conductors d’una línia 225 kV
prop de Dinard, Bretanya. En canvi, s’ha demostrat fa molt de temps que es poden
observar trastorns en cas d’estar exposat regularment a un camp E superior a 0,5
kV/m. Es el que confirmen clarament els estudis fets des dels anys 60 per metges de
la medicina del treball de l’ex URSS. L’Organització Mundial de la Salut va incloure
un resum d’aquests estudis a l’obra La protection contre les rayonnements non
ionisants27 – Sèrie europea n° 10 – Copenhaguen, 1985). Pel fet d’haver estat
publicat per l’OMS, aquest resum constitueix un reconeixement incontestable dels
efectes específics d’una exposició crònica o permanent a la inducció elèctrica 50/60
Hz. Hi figuren estudis d’Asanova i Rakov, de Sazonova, de Filippov i de Korobkova.
Sobretot s’hi pot llegir que aquests eminents metges “han observat trastorns
funcionals dels sistemes nerviosos central i autònom i en particular símptomes de
neurastènia. Els autors van ressenyar una dermografia positiva, una tendència
incrementada a la transpiració, una inestabilitat del pols i de la pressió arterial, i
lleugers tremolors als dits. Les persones es queixaven de cefalees, debilitat,
desgana, dificultats de concentració, de dormir d’un son lleuger i fàcil de pertorbar,
d’hipertensió, de taquicàrdia, bradicàrdia i de modificacions quantitatives i
qualitatives a la composició de la sang perifèrica [...]”. El text parla també de
“modificacions vagotòniques al sistema cardiovascular, trastorns de la regulació
tèrmica, disminució de l’excitabilitat i de la mobilitat funcional del sistema neuromuscular de la mà i processos neurodinàmics al còrtex cerebral”.
El Doctor Fillipov va dirigir un estudi basat en persones que treballaven als
voltants d’instal·lacions 220, 330 i 500 kV. Hi va constatar també trastorns funcionals
específics del sistema nerviós central i del sistema cardiovascular; alteracions en la
composició de la sang perifèrica, que es manifestaven amb modificacions de la
pressió arterial i del pols, un augment del nombre de reticulòcits i amb modificacions
qualitatives dels neutròfils.
Són aquests estudis, prou vells ara, els que van portar els dirigents de l’ex
URSS (i diversos països de l’ex bloc de l’Est) a adoptar una legislació que prohibís
exposar la població a camps elèctrics superiors a 0,5 kV/m28. Als Estats Units,
diversos estats van adoptar molt aviat el límit de 1 kV/m. No obstant això, el camp
elèctric E és molt atenuat per la major part dels materials de construcció o per
franges de vegetació. En canvi, crea dificultats relacionades amb la connexió de
materials metàl·lics que no tenen presa de terra. Això pot provocar accidents (xocs
elèctrics) quan es treballa en edificacions situades prop de les línies aèries. El camp
E crea també problemes en la medicina veterinària (vegeu més endavant).
.

27

N de la T. La protecció contra els rajos no ionitzants
Adoptades des dels anys 60, les lleis de l’URSS i dels antics països del bloc de l’Est (Alemanya de
l’Est, Polònia, Iugoslàvia, Txecoslovàquia, ...) segueixen sent els més draconians pel que fa a
l’exposició als camps electromagnètics. Constituien la continuació legislativa normal dels estudis
realitzats en aquest camp per nombrosos instituts de l’Estat. Per desgràcia, degut a la incúria
administrativa, aquestes excel.lents lleis mai no es van poder aplicar correctament. Estaven pensades
tant per als treballadors com per a la població en general, i es referien al conjunt d’efectes nocius
electromagnètics no ionitzants. Es pensant en aquestes lleis que vam fer adoptar la llei marc belga
del 12 de juliol del 1985.
28
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La inducció magnètica (H o B) s’associa, en canvi, a la intensitat del corrent
(amperatge). Contràriament al camp E –que és fix, ja que la tensió varia molt poc- el
camp H o B fluctua en el temps en funció del “trànsit”. Serà feble si el trànsit ho és i
màxim quan la pròpia intensitat arriba al seu valor més elevat (en funció de les
característiques de la instal·lació de què es tracti).
La inducció H s’enuncia en funció de la intensitat de camp i es mesura en
amperes per metre (A/m) o en mil·liamperes per metre (mA/m). La inducció B
s’enuncia en funció de la densitat de flux i es mesura en Teslas (T), en mil.liteslas
(mT) o en microTeslas (µT). El Gauss (G) (i el seu submúltiple corresponent, el mG),
encara que es segueix utilitzant als Estats Units, és una unitat obsoleta, igual com
l’Oerstedt.
Es pot calcular la inducció magnètica per a un amperatge determinat i per a
una configuració de línia concreta. Tanmateix, en molts casos, s’ha de procedir a
mesurar in situ per obtenir els valors efectius en l’entorn de tal o tal instal·lació.
Aquestes mesures s’han de prendre de manera improvisada i diverses vegades per
tal d’evitar que l’explotant de la línia pugui falsejar-les reduint-hi el trànsit en el
moment precís en què es fa el control. No s’utilitzaran més que mesuradors de
qualitat professional i els mesuraments s’hauran d’encarregar sempre a un metròleg
específicament qualificat per a les mesures electromagnètiques29.
Contràriament al que passa al camp E, la inducció magnètica no es veu
atenuada pels materials de construcció. No és possible desfer-se’n de cap manera
(evidentment, ni recorrent als “instruments” dels radiestesistes i altres “geobiòlegs”).
Als voltants de les línies aèries (de qualsevol mena) es poden mesurar
induccions que poden, en certs casos i segons el trànsit de corrent, sobrepassar el
centenar de µT. Serà sobretot el cas de vivendes i edificacions diverses situades
molt a prop dels conductors de fases (de vegades a pocs metres, si considerem els
reglaments europeus que persisteixen en no tenir en compte els efectes dels camps
induïts)30.
Recordarem que la major part dels experts mèdics autènticament
independents consideren que els efectes nocius de l’inducció magnètica es
manifesten per exposicions cròniques a induccions de l’ordre de 0,2 a 0,3 µT. Una
inducció de 20 a 30 µT serà doncs 100 vegades superior als llindars de seguretat

29

Es rebutjaran els falsos experts en “ondes nocives” sortits de la xerramenta (radioestèsia, geobiologia, etc) i
també els experts aparentment qualificats que mantenen relacions equívoques amb aquests ambients
professionals (o que serien tributaris de les companyies explotadores). Un expert digne d’aquest nom ha de ser
totalment independent en relació amb tot individu que proclama teories fal.lacioses o que practica comportaments
d’abús de confiança, de publicitat enganyosa i de l’estafa a la salut. Evidentment, no ha de tenir cap mena de
relació amb les companyies de què es tracti o amb les seves instàncies tutelars.
30
Pel que fa a les línies aèries, alguns països d’Europa occidental han establert distàncies de seguretat a
respectar, però fins ara aquestes disposicions són globalment insatisfactòries. A França és encara posible
construir una vivenda sota una línia existent. En certs casos, són parcel.lacions senceres el que s’ha construït (i
es segueix construïnt) sota línies AT, MAT o EAT. No hi haurà cap solució vàlida a aquest problema greu mentre
les autoritats polítiques persisteixin en privilegiar els interessos sectorials dels industrials de l’electricitat, tant si
es tracta d’autoitats regionals, estatals o europees. S’haurien d’excloure les companyies d’electricitat dels debats
relatius a sanitat, doncs que sapiguem, els metges i els experts en salut no participen als debats relatius a la
política energètica. El mateix es pot dir dels organismes pròxims al grup de pressió de l’electricitat (com
CENELEC a França). Com diu la dita, Què en sap el gat, de fer culleres?.
Informe preliminar sobre la reestructuració de les xarxes MAT-EAT de Catalunya
en la perspectiva del TGV Perpinyà-Barcelona – Daniel DEPRIS – Octubre 2007

Pàgina 41 de 132

preconitzats pels especialistes. A 100 µT, l’inducció serà 333 vegades superior al
llindar de 0,3 µT31 i 500 vegades superior al llindar de 0,2 µT.
El valor mitjà mesurable en l’entorn de les línies aèries ens el donen gràfics
publicats a revistes destinades als enginyers de les companyies d’electricitat, en
particular els d’EDF-RTE. D’aquesta manera, podem trobar-los en estudis provinents
de l’Institut nacional italià de sanitat (ISTISAN) i d’altres fonts d’aquesta mena. No
obstant, per a una persona no qualificada és difícil llegir certs gràfics o separar el
que és cert del que és desinformació.
El gràfic reproduït a baix il·lustrava, l’abril del 1996, un article publicat a la
revista Epure (n°50) de la Direcció dels Estudis i d’Investigació (DER)32 d’EDF. En
aquests gràfics, la lletra “a” designa les línies aèries de transport (ATA, MAT, BT),
mentre que la lletra “b” designa les línies aèries de distribució (ATB/MT i BT). La
lletra “c” fa referència a certs tipus d’aparells electrodomèstics.

Pel que fa al camp elèctric “E”, EDF reconeix induccions que poden anar fins
a 10 kV/m. No obstant, els nostres propis peritatges han demostrat que, en certs
casos, es poden arribar a mesurar induccions que van de 25 a 30 kV/m. Pel que fa al
camp “B”, el gràfic de la dreta dóna una gradació que va de 7,5 a 75 µT per a les
línies aèries de transport i de 0,1 a 5 per a les línies aèries de distribució. No obstant,
hem dit que els càlculs i les mesures in situ proven que és possible que superin en
certs casos els 100 µT.

31

No obstant, aquest valor de 100 µT s’ha pres com a “recomanació” pels tecnòcrates de l’Unió Europea. S’ha
preconitzat pel CENELEC, un organisme europeu que no té cap competència en l’àmbit de la sanitat i
professional. A tall d’informació, el CENELEC és un organisme de normalització tècnca controlat per industrials.
El resultat és que el que preten ser una “recomanació europea” i estableix un llindar de seguretat de 100 µT s’ha
de considerar nul.la i non avenue. Igualment pel que fa a les lleis nacionals basades en aquesta pseudo
recomanació. El CENELEC únicament ha adoptat el valor de 100 µT perquè gairebé mai es sobrepasa en
l’entorn de les línies aèries. La “recomanació” que s’en deriva no protegeix pas els ciutadans, protegeix els
interessos sectorials dels industrials.
32
Nota de la T. Sigles en francès.
Informe preliminar sobre la reestructuració de les xarxes MAT-EAT de Catalunya
en la perspectiva del TGV Perpinyà-Barcelona – Daniel DEPRIS – Octubre 2007

Pàgina 42 de 132

Els gràfics produïts per la DER d’EDF proven, en tot cas, que és deshonest
pretendre (com fan alguns, vegeu en particular l’informe del diputat francès Kert) que
la inducció B no pot sobrepassar 40 o 50 µT. Igualment és molt poc honest,
intel·lectualment parlant, comparar –com fan els portantveus de les companyies
d’electricitat- la inducció deguda al camp magnètic terrestre (que és un camp
continu) amb la que es genera a les instal·lacions i materials de corrent alternatiu
(camp alternatiu).
Si es comparen els dos gràfics provinents de la DER d’EDF amb els quadres
elaborats a partir d’estudis d’impacte (és a dir en un context de procediments
oficials), es sorprenent trobar dades que no s’assemblen en res a les que acabem
d’enunciar. Es com a mínim “curiós” doncs és EDF-RTE qui dóna les dades que
s’utilitzen per als estudis d’impacte.
A títol d’exemple, aquest és el quadre que figurava a l’Informe descriptiu i
estudi d’impacte referent al projecte de construcció d’una línia MAT/225 kV en el
territori del parc regional de les Landes de Gascogne (Masquet-Saucats, 1992)

Veiem que aquest quadre no cita més que de 4 a 6 kV per a la inducció
elèctrica i de 20 a 30 µT per a la inducció magnètica, valors que se suposen
màximes al voltant de línies de 225 i 400 kV. Hi ha una clara discordança amb les
indicacions dels gràfics de la DER i no es pot negar la voluntat de desinformació. Es
encara més greu pel fet de que es tracta d’un procediment oficial. No cal ni dir que
els altres valors que figuren en aquest quadre són idènticament fal·lacioses.
Podríem presentar molts altres documents com aquest i dedicar-nos, amb el
mateix criteri, a comparacions molt edificants entre fonts franceses i fonts exteriors a
França (vegeu pàgina següent). No obstant, pensem que amb aquest únic exemple
en tenim més que prou per al que volíem demostrar. La situació és idèntica en tots
els països on hem hagut d’exercir les activitats de consultor i d’expert. En tots els
casos, els representants de companyies d’electricitat (i de les instàncies tutelars
corresponents) menteixen amb el mateix aplom i cara dura.
Tampoc no ens hem de deixar impressionar pels valors imputables a certs
aparells domèstics (com les cuines d’inducció que poden generar fins a 2.500 µT)
doncs els aparells no són necessàriament presents a tota la casa. D’altra banda,
s’utilitzen de manera molt intermitent, molt puntual. El problema és completament
diferent per a les línies aèries que generen una contaminació contínua i per aquest
motiu, exposicions cròniques o gairebé permanents.
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Es del tot indispensable que comparem el que és comparable. Només
passem uns minuts al costat d’una màquina d’afaitar elèctrica, mentre que podem
estar exposats duran hores, dies i fins i tot anys, als camps induïts per instal·lacions
elèctriques de corrents forts, com les línies aèries, o les plantes transformadores33.
En l’àmbit dels efectes biològics dels rajos electromagnètics no ionitzants (entre els
quals hi ha els camps ELF34 generats per les instal·lacions elèctriques de corrent
alternatiu), s’ha de tenir en compte un “efecte-dosi” que ha estat ben definit pels
investigadors. Els trastorns poden estar provocats tant per l’acumulació de dosis
molt febles com per una curta exposició a una dosi massiva. Es tracta en aquest cas
d’un fet constant relacionat amb l’electromagnetisme, ionitzant o no (particularment
pel que fa a l’exposició als rajos de sol).
A títol indicatiu reproduïm a continuació un gràfic que posa en evidència els
camps B generats per una línia aèria. Es tracta d’un document provinent del CESI
(Itàlia).

Podem veure que, per a aquest estil de configuració (dos circuits en una
mateixa torre amb disposició dels conductors de fases lleugerament triangular), la
inducció mesurada a 7,5 m dels conductors serà d’uns 62 µT per a un trànsit de
2000 A. Ara bé, la normativa francesa autoritza que aquesta mena de línia passi
directament per sobre dels llocs habitats, i els conductors poden ser a 6 metres per
sobre les teulades. Això ens porta a valors de l’ordre de 80 µT a 6 metres per la
mateixa configuració i de més de 90 µT si la disposició dels conductors és plana.
33

Encara que les plantes transformadores, igual que les línies aèries, generen induccions molt importants, no és
estrany trobar plantes BT/ATA fins i tot a l’interior mateix d’habitatges. A Perpinyà, una planta d’aquesta mena
està situada sota la sala d’estar i de descans d’un hotel on vam séjourner.
34
Nota de la T. Camps elèctrics i magnètics de freqüència extremadament baixa.
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El CESI és un organisme tècnic i científic acreditat per l’Estat italià. Es qui
dóna les homologacions per al material elèctric (incloent-hi les línies de transport).
El gràfic reproduït a dalt figura en un informe elaborat a la demanda de la DRIRE35
de la regió del Llenguadoc-Rosselló (per al debat públic que va tenir lloc la primavera
del 2003 per tractar de l’interconnexió entre França i Espanya. Vegeu la nostra
pàgina Internet http://depris.cephes.free.fr ).
De manera general, el que s’ha de saber és que la inducció magnètica pot
variar en el temps36 i que depèn de diversos paràmetres (intensitat transitada,
distància entre conductors de fases, configuració geomètrica d’aquests conductors,
possible interacció entre diversos circuits muntats en una mateixa torre, etc.).
El que s’ha de saber, sobretot, és que, en el cas d’una instal·lació subterrània,
la inducció elèctrica E desapareix completament mentre que la inducció magnètica
es podrà reduir considerablement per a un trànsit idèntic en cada fase, en tot cas, si
els cables s’han col·locat correctament (disposició en trèvol)37.
Si els responsables francesos del departament de sanitat fan veure que
ignoren la qüestió, no és pas el cas dels experts que col·laboren amb l’Institut Italià
de Sanitat. Vegeu l’informe ISTISAN 94/2238 on es pot llegir, a la pàgina 21: Està
també demostrat que posteriors reduccions dels camps, per exemple disposant-los
en sentit vertical i no horitzontal en el cas de línies de dos conductors, o disposantlos en trèvol en el cas de ternes en canalització.
Aquesta citació indica clarament que l’Institut Superior Italià de Sanitat ha
sabut trobar el consell assenyat dels experts especialistes en l’àmbit de les xarxes
elèctriques, aèries però també soterrades; on el CSHPF (Consell Superior d’Higiene
Pública) francès s’ha deixat enredar pels discursos fal·laciosos dels agents de
desinformació del CEA39 i d’EDF.
35

Nota de la T. Direcció General de la Recerca i del medi ambient
Pot variar de zero fins a un valor màxim (condicionat per l’amperatge màxim que els conductors poden
admetre) en el cas d’una línia que alimenta clients “residencials”. Variarà molt menys si la línia alimenta un client
industrial que té un consum regular. Per exemple, les línies que alimenten instal.lacions ferroviàries d’ús intensiu,
com els TGV. El valor de la inducció magnètica no disminuira més que a les hores de baix consum.
37
El que diem aquí es refereix a enllaços de transport d’electricitat, que són per força “equilibrats”, doncs cada
cable transporta una mateixa intensitat de corrent. Es així per a les instal.lacions AT, MAT, EAT. El problema es
planteja de manera diferent amb les instal.lacions de distribució (mitjanes i baixes tensions), que poden alimentar
a l’hora els usuaris de corrent trifàsic i de corrent monofàsic. Això dóna com a resultat un desequilibri variable
entre fases que modifica considérablement la inducció magnètica global que generarà la instal.lació. Es important
doncs no confondre la problemàtica de les xarxes no aèries de transport amb la de les xarxes no aèries de
distribució. En canvi, és el que fan, voluntariament o no, certes persones mal informades o amb ganes de
perturber/distorsionar la bona comprensió del problema. Els portantveus de les companyies d’electricitat (pero
també alguns pseudo experts) aprofiten del desconeixement tècnic dels ciutadans i dels qui decideixen per
colporter des contrevérités més que lamentables. El present informe es refereix específicament a instal.lacions
de transport, equilibrades per se. Per això es poden aplicar sense cap problema les solucions tècniques aue
permeten reduir molt sensiblement el nivell de la inducció magnètica.
38
ISTISAN 94/22 – Indicazioni per gli studi di impatto ambientale relativamente alla componente “salute
pubblica“. Linee elettiche. – 112 pages – Ministero dell’Ambiente – Istituto Superiore di Sanità – Roma 1994 ISSN
1123-3117. ISTISAN 95/29. Rischio cancerogeno associato a campi magnetici A 50/60 Hz – 23 pàgines –
Ministero dell’Ambiente – Istituto Superiore di Sanità – Roma 1995
39
El Comissariat de l’Energia Atòmica (França) constitueix el cor del grup de pressió electronuclear francès.
Serveix d’òrgan d’unió entre el sector nuclear civil i el sector nuclear militar, tots dos estretament associats amb
la política industrial electronuclear. Sense el sector civil, els militars no podrien disposar tan fàcilment de les eines
de producció de les armes nuclears. Per això, una de les missions del CEA consisteix en evitar que hi hagi una
reprobació contestation de la política electronuclear francesa, en particular fent que els organismes i
administracions encarrregats de la sanitat i professional constitueixin un nucli. Es possible que hi hagi relacions
d’aquesta mena a d’altres països que també exploten l’energia nuclear amb finalitat civil i militar alhora.
36
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Tot enginyer elèctric que tingui una bona pràctica en el càlcul vectorial
aplicable als corrents alternatius sap perfectament que la disposició de cables en
triangle (delta) permet de reduir la inducció magnètica a valors molt minses. El
mateix passa a les canalitzacions aïllades amb gas d’estil “tripolar”40. De passada
direm que el que val per a les instal·lacions soterrades val igualment per a les que
són immerses i submarines.
El dibuix reproduït a continuació41 es va fer a partir de les mesures efectuades
a Tolosa de Llenguadoc, el 1998, als voltants de la línia de 225 kV que uneix la
central de Balma a la de Tolosa-centre (central que alimenta essencialment el metro
automàtic). En el moment en què es van prendre les mesures (amb un mesurador
professional de marca Holaday Industries), el transit era de l’ordre de 750 A.

40

Les canalitzacions CIG tripolars son assimilables a línies realitzades amb cables clàssics posats en trèbol
(vegeu més endavant). Hi ha també cables clàssics tripolars, però no són adequats més que per a les baixes i
mitjanes tensions.
41
Nota de la T. Voirie : Via de comunicació.
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Aquest gràfic extret de l’informe del CESI, de desembre del 2002 (pàgina 131) ens indica el nivell de la
inducció magnètica B que es pot mesurar, un metre per sobre del nivell del terra (uns 2,20 metres per
sobre de les canalitzacions), en el cas d’una línia CIG subterrània (aïllament amb gas) a dos circuits
disposats horitzontalment (tres canalitzacions unipolars per circuit) per a una intensitat de 3.000 A. La
inducció màxima, per sobre dels circuits, es de l’ordre de 1,9 µT però observem que baixa molt
ràpidament al allunyar-se de la instal·lació (en raó de la llei matemàtica que condiciona l’atenuació en
funció del quadrat de la distància). A 10 metres de l’eix (uns 5 metres en relació amb l’eix de cada
circuit), el camp B no és més que 0,30 µT. Per a una configuració idèntica de un sol circuit en
disposició plana i per al mateix amperatge, la inducció seria una mica inferior (0,2 µT en lloc de 0,3 µT
a 10 metres de l’eix). Finalment, si considerem una línia CIG tripolar (les tres fases en una mateixa
canalització), la inducció serà encara més petita (aproximadament 0,1 µT a 10 metres de l’eix). A títol
de comparança, una línia aèria de 400 kV transportant una intensitat de 3.000 A generaria; a 10 metres
dels conductors, un camp magnètic B de l’ordre de 102 µT(en el cas d’una disposició plana), és a dir un
nivell d’inducció magnètica 1.000 vegades més important que la millor solució CIG que es pugui
considerar.
Una vegada més, és essencial no comparar més que el que és comparable. Això implica conèixer
perfectament les particularitats tècniques dels diferents materials, tant pel que fa a la tecnologia aèria
com a la no aèria. Convé malfiar-se de les demostracions massa concises i de les xifres que s’anuncien
sense detallar a què corresponen exactament o en quines circumstàncies han estat determinades. Les
instal·lacions de transport i de distribució d’electricitat poden ser molt diferents i, per això mateix
engendrar danys que seran igualment molt diferents.
El nostre dibuix de 1998 demostra que el valor més elevat (vertical als cables, és a dir aproximadament
a 1,20 m del mesurador), era de 4,375 µT. A la vorada de la voravia més pròxima, la inducció ja no era
més que 0,15 µT i, davant la casa més propera, es mesurava 0,1 µT. La major part dels experts
considera que no hi ha riscos declarats per a la salut humana quan la densitat del fluix magnètic
alternatiu és inferior a 0,2 µT.
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Es tracta aquí d’un cas concret, comprovable a qualsevol moment sempre que se sàpiga on es van
soterrar els cables, el que no és pas tan fàcil, doncs les companyies d’electricitat generalment es
neguen a facilitar els plànols de les seves instal·lacions subterrànies. De vegades fins i tot els serveis
tècnics dels ajuntaments no estan en possessió d’aquests plans, el que pot plantejar problemes en cas
d’obres als carrers.
L’advocada Corine Lepage, especialista en dret del medi ambient (gabinet
Lepage-Huglo, Paris) i que va ser també Ministra del Medi Ambient del Govern
francès, ha realitzat un excel·lent resum de la problemàtica sanitària que es desprèn
de la presència de línies aèries. Aquest document de 13 pàgines va ser redactat
l’agost del 1998 per dirigir-lo al Tribunal Administratiu de Fort-de-France (Martinica) i
del Tribunal d’Apel·lacions de Bordeus, per a un expedient que, com expert, varem
tractar. Les conclusions de la Sra. Lepage s’uneixen perfectament a les nostres. Ens
ha semblat útil reproduir in extenso els paràgrafs de l’informe de la Sra. Lepage
relatius als efectes que els camps electromagnètics de molt baixa freqüència (50/60
Hz) poden produir en la sanitat.
Aquest és l’enunciat de la Sra. Lepage al seu informe:
No es pot negar el que estudis suecs d’envergadura confirmen
estadísticament: la relació entre certes malalties greus (càncer del cervell, leucèmia)
i el fet de viure o de treballar a proximitat de generadors de camps electromagnètics
alternatius (línies d’alta tensió, transformador, central elèctrica, línia de baixa tensió
però d’alt amperatge, etc).
Investigadors de l’Institut Nacional de la Medicina del Treball i del
Departament d’Higiene i de Patologia del Medi Ambient de l’Institut Karolinska
(Stockholm, Suècia) han demostrat, amb un estudi meticulós realitzat en base de
500.000 petits i grans que tenien el punt comú de residir a proximitat de línies d’alta
tensió (300 metres) en el període 1960/1985, que les persones exposades a camps
magnètics alternatius 50 Hz, 2mG (mil·li Gauss) corren tres vegades més perill de
patir d’una leucèmia o d’un càncer de cervell que les persones no exposades. Les
que són exposades a 3mG tenen 4 vegades més de possibilitats.
Aquesta progressió, juntament amb la dosi de radiació, permet descartar
altres factors cancerígens. El principal interès d’aquests estudis resideix en el fet que
venen a corroborar els estudis anteriors realitzats als Estats Units (informe EPA1990)42. En efecte, els percentatges de càncer referits corresponien pràcticament als
que els nous estudis suecs posaven en evidència.

Recentment, una àmplia enquesta epidemiològica (la que es cita al protocol
EDF) realitzada en base a 200.000 persones conjuntament per França i Canadà
(EDF, Hydro-Québec i Ontario-Hydro) publicada al American Journal of
Epidemiology (volum 39, n° 36, pàgines 550-572) a revelat que no es va observar
cap associació patològica amb els camps electromagnètics en 29 dels càncers
42

EPA : Envionmental Protection Agency. Aquesta Agència d’Estat dels Estats Units equival als nostres
Ministeris del Medi Ambient. Va començar a preocupar-se dels efectes sanitaris dels camps electromagnètics la
segona meitat dels anys 80. Des del 1990 els experts de l’EPA han admès que els camps electromagnètics de
molt baixes freqüències (ELF) haurien de ser classificats entre els agents susceptibles de generar càncers.
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estudiats, entre ells el melanoma de la pell, el càncer de pròstata i el càncer de
mama. En canvi, s’han demostrat associacions patògenes amb dosis acumulades
(d’exposició) al camp magnètic 50 Hz (Producció n) P.J. n° 17). Són les relatives a
augments significatius del risc de leucèmia aguda no limfoide i de leucèmia mieloide
aguda per als empleats (de les companyies) d’electricitat exposats (a camps
magnètics) de 2 a 30 mG, així com una augmentació no significativa per als tumors
cerebrals malignes (Producció n° P.J. n°18).
Aquests resultats concorden amb els d’altres estudis epidemiològics entre els
quals els més recents, el de Mack (1991), de London (1991), de Floderus (1992), de
Feychting (1992), de Guenel (1993), de Verskalo (1993), de Olsen (1993) i igualment
amb les conclusions de l’INSERM, de febrer del 1993, que no exclouen “un paper
dels camps magnètics en l’aparició de leucèmies”.
Aquests resultats concorden també amb els treballs recents publicats el 1995 i
el 1996 a l’American Journal of Epidemiology pel catedràtic SAVITZ, epidemiòleg de
la Universitat de Carolina del Nord; el qual, en un estudi elaborat entre 1950 i
1986,basat en 198.805 empleats de 5 companyies d’electricitat als Estats Units,
estableix que hi ha relació entre la durada i la exposició al camp electromagnètic de
50/60 Hz i els càncers del cervell.
Per acabar, els treballs dels doctors Marcel Goldberg (investigador de
l’INSERM) I Hélène Imbernon, publicats el 1996 a l’American Journal of
Epidemiology, conclouen dient que els seus estudis proven que els camps elèctrics
de 50/60 Hz poden tenir un efecte específic en el risc de tumor del cervell.
Les pàgines 9, 10 i 11 de l’informe de resposta de l’advocat Corine Lepage
constitueixen un bon resum de l’estat dels coneixements científics i mèdics el 1998.
Tenen la particularitat d’haver estat escrites per un antic ministre del medi ambient
del govern francès.
Per altra banda, a la pàgina 8 d’aquest informe, Corine Lepage recordava que
la llei del 2 de febrer del 1995 relativa al reforçament de la protecció del medi
ambient va imposar, segons consta a l’article 91, el recurs a la tècnica subterrània
per a les noves xarxes elèctriques que afecten els parcs nacionals, les reserves
naturals i els llocs d’interès.
Corine Lepage subratllava també que EDF pretenia que el soterrament podia
portar perjudici al medi ambient i ella afegia, amb molta lògica, que si el soterrament
porta perjudici al medi ambient, els legisladors, de tota evidència, no haurien pas
obligat EDF a recórrer a aquesta tècnica als llocs enumerats a l’article 91 de la llei
del 2 de febrer del 1995.
Això no treu que, tot i les evidències, l’administració sanitària francesa
persisteix a negar les realitats que breument s’han exposat. El mateix passa arreu
d’Europa. No és res més que el pes de les maniobres de pressió exercides per les
companyies explotadores i les seves instàncies tutelars. Un mecanisme molt potent
de desinformació segueix treballant des de les més altes instàncies dels Estats
Membres.
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Una prova del que afirmem és que disposem de diverses cartes provinents de
ministres francesos en exercici, entre les quals hi ha una, enviada el 6 de gener del
1998, pel Ministre de la Salut (Bernard Kouchner)43 a Bernard Gondran, batlle de
Sant Girons i Conseller General de l’Ariège
S’hi pot llegir que “[...] res no permet de afirmar l’existència d’una relació
directa entre l’exposició als camps electromagnètics i l’aparició d’una patologia
específica [...].Aquesta carta succeïa la del Ministre d’Indústria (Christian Pierret) que
afirmava (el 1er desembre del 1997) que l’Acadèmia Nacional de Medicina
considerava que no hi havia elements concordants [...] per poder considerar que la
exposició als camps magnètics produïts pel corrent elèctric pogués ser una amenaça
per a la salut [...].
El que és significatiu assenyalar d’aquestes dues cartes és que, tractant-se
d’una qüestió relativa a la sanitat, és el Ministre d’Indústria el qui va reaccionar més
ràpidament. Pel que fa al Ministre de la Salut, encara que metge de formació, no va
fer més que reproduir el “credo oficial” i donar aval a les mentides del seu homòleg
d’Indústria.
El 31 d’agost del 1998 la Ministra del Medi Ambient (D. Voynet)44 tornava a
utilitzar els mateixos elements de desinformació en una resposta escrita a una
pregunta parlamentària de Monique Denise, diputada del Departament del Nord. Els
termes mentiders d’aquesta resposta parlamentària van ser utilitzats, el 9 de
novembre del mateix any, en una carta dirigida a Yvette Benayoun-Nakache,
diputada del Departament de l’Alt Garona i Consellera Municipal de Tolosa de
Llenguadoc.

43

Bernard Kouchner és actualment el Ministre d’Afers Estrangers del Govern francès. Aquest metge es va fer
conèixer quan va fundar “Metges sense fronteres”.
44
La Ministra Voynet va adoptar constantment una actitud que qualificarem de “servil” amb l’EDF i el Ministeri
d’Indústria. Aquesta actitud era el resultat dels “acords secrets del govern” que es van pactar el 2 de setembre
del 1997 entre aquesta Ministra i Christian Pierret, Ministre d’Indústria. Aquests acords preveien particularment
que la Ministra Voynet no interferiria per a res en els “expedients reservats” del Ministeri d’Indústria. Entre
aquests expedients hi havia els relatius als efectes nocius dels.rajos electromagnètics no ionitzants generats per
les línies i instal.lacions elèctriques, els generats per els emissors hertzians (ràdio, TV, telefonia mòbil, etc).
Direm de pas que la Ministra Voynet, que va ser portantveu nacional dels “verds” francesos va fer estudis de
medicina. Deixarem als lectors i lectores del present inorme la facultat de jutjar aquesta mena d’actitud.
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Se’n dedueix la clara evidència de què són els ministeris encarregats de la
política industrial els qui condicionen la política que han de seguir els ministeris de la
salut i els ministeris competents en matèria de medi ambient per tot allò relacionat
amb els efectes dels camps electromagnètics en el medi ambient en general i en els
sers vius en particular45. Ens trobem en el context, molt clàssic, del “contaminadorcontrolador”, del contaminador que es creu en el dret de controlar-se. Una actitud
indigna d’un sistema democràtic i que ja ha estat l’origen de diverses catàstrofes
sanitàries (cas de l’amiant i, recentment, del clordecon46).

45
També hem pogut demostrar, amb documentació, que els dictàmens emesos pel Consell Superior d’Higiène
Pública de França (CSHPF) s’havien inspirat àmpliament dels representants d’EDF i del CEA (vegeu la nota
n°39), en particular de la Sra. Ménétrier (del CEA) que, en qualitat de “convidada” va presentar un pseudo
informe a la sessió on es va tractar, de manera caricatural i en base a arguments mentiders la problemàtica dels
riscos imputables a les línies elèctriques. Per tant, s’ha de considerar que el parer emès pel CSHPF (que no
disposa d’una secció especialitzada en l’àmbit dels rajos no ionitzants) no te cap valor científic i mèdic.
Personalment, vam estar a l’origen dels estudis realitzats, des del 1984, pel CSHP de l’Estat belga, que va
constituir una sots-secció especialitzada en els efectes biològics dels rajos no ionitzants. Són estudis que
portaran a la redacció de la llei-marc « relativa als efectes nocius dels rajos no ionitzants, dels infrasons i dels
ultrasons » que serà adoptada pel Parlament belga el 12 de juliol del 1985. Vam proposar l’adopció d’una llei
similar a tots els governs francesos que s’han anat succeïnt des del 1990, sense cap èxit. L’administració
sanitària sempre ho ha bloquejat.
A França, el potent grup de pressió electronuclear ha sabut museler els escassos especialistes francesos
realment competents en matèria de les nuisances electromagnètiques no ionitzants (són menys d’una desena,
vegeu el « Who is who » de la nostra pàgina Internet. Es així com el Professor Luis Miro es va veure offrir un
strapontin d’expert mèdic per la FIEE (Federació de les Indústries Elèctriques i Electròniques –de França).
Aquesta estructura de grups de pressió havia creat un grup de treball que se suposava havia d’estudiar els
efectes nocius dels camps electromagnètics però que, concretament, estudiava sobretot les diferents maneres de
manipular els responsables polítics i la premsa. Es el que confirmen, sense cap ambigüetat, les actes
(memorandum) de la reunió del 20 d’octubre del 1994 d’aquest grup de treball. Al capítol Objectius es pot llegir :
« A partir de la constatació que es farà en el transcurs de la reunió, definir una estratègia per fer front als
moviments d’opinió relatius als efectes en el cos humà dels rajos electromagnètics (REM). Als rumors perjudicials
en l’aspecte comercial s’ha d’oposar una informació destinada a sensibilitzar el consumidor i mostrar que
aquestes REM no tenen efectes nocius […]. Aquesta mena d’estratègia té un nom veritable : la desinformació.
A la resta de les actes és significativa la voluntat de manipular els responsables de decidir i l’opinió. S’hi pot llegir,
en particular, que « […] les accions contemplades no s’han de limitar a l’aspecte tècnic sino que han d’integrar
una dimensió « política » dirigida als polítics i als periodistes […] els actes de pressió s’hauran de dirigir als
representants europeus (pròxima Presidència francesa) […] totes les experimentacions que es projectin ho
haurien de ser en un marc europeu (per tal de « neutralitzar » certs països) de manera que pugui ser considerat
com objectiu per la premsa […] ». Aquest memorandum FIEE d’octubre del 1994 és accablant per al grup de
pressió de l’electricitat i de l’electrònica. Es així com els organismes patronals GIFAM, SIMAVELEC, SFIB i
GIMELEC (tots de l’entorn d’EDF-RTE) van proposar « participar en l’elaboració dels elements estructurals de
l’argument polític que acte seguit s’haurà d’adaptar a l’objectiu fixat (premsa o Commissió). EDF estava
representada en aquest grup per B. Hutzler i R. Denoble. El Professor Miro es va desacreditar definitivament per
respondre d’aquesta operació de desinformació - manipulació.
La influència exercida pel Ministeri d’Indústria francès pel que fa a problemes de sanitat o de medicina del treball
és pregonament antidemocràtic. En certs casos, aquesta influència pot ser qualificada de “criminal”. De fet, la
problemàtica dels efectes nefastos dels rajos electromagnètics no és la única que pugui mettre en lumière
aquesta greu disfunció de l’Estat francés. Els mateixos problemes es van plantejar per l’amiante, i més
recentment pels asfalts i quitrans utilitzats en l’àmbit de les infrastructures viàries; també pels pesticides. En
aquests expedients, com en el de les nuisances físiques del medi ambient, les estructures de l’estat han
privilegiat, sense cap remordiment, els interessos industrials i financers. Aquesta mena de comportament polític i
administratiu és “plutocràcia”, i no democràcia. (Plutocràcia: del grec Plutos, déu de la riquesa. La plutocràcia és
aquell govern que privilegia els rics en detriment dels pobres. A Atenes, la estatua de Plutos era colocada darrere
el temple de Minerva, on es conservava el tresor públic. Zeus va fer que Plutos es tornés cec per impedir que
afavorís les persones honestes.
46
N de la T. Pesticida ultrapotent.
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A dalt reproduïm el text autèntic dels punts 2 i 3 de les conclusions de l’informe de l’Acadèmia Nacional
de Medicina de França47 i. Es veu que la citada acadèmia no ha gosat arribar a negar les realitats que
nombrosos investigadors d’arreu del món havien constatat, entre l’exposició als camps magnètics
induïts de 50/60 Hz i les leucèmies infantils.
Aquest informe (que va ser impugnat per al menys un membre de l’Acadèmia, doncs va haver-hi una
abstenció) va ser posteriorment utilitzat amb improbitat per totes les instàncies superiors de l’Estat
francès i en particular per diversos ministres (entre els quals D. Voynet, vegeu pàgina següent). Va ser
citat de manera parcial, en tot cas pel que fa a la part del text que hem cregut útil subratllar i que fa
referència a les leucèmies infantils.
A França, l’opinió política dominant vol que estigui prohibit qüestionar les
orientacions generals de la política energètica, sobretot en l’àmbit de l’electricitat.
Aquesta prohibició va fins a negar veritats tècniques, mèdiques i científiques. Quan
documents dignes de credibilitat amenacen la política “oficial” són amagats o el seu
contingut real desfigurat. Una altra tècnica de desinformació consisteix en
“encommissionar” els problemes creant comitès, grups de treball i fins i tot
“agències” que tindran com a missió guanyar temps i donar allargues. Aquesta
tècnica implica col·locar en aquestes “instàncies” a persones que coneixen poc o
gens els expedients, cosa que no impedeix en absolut que les citades “instàncies”
facin informes que seran seguidament presentats com a fonts “de consulta”.
47

Nota de la T. La traducció de documents segellats com aquest figura al final de l’informe, segons
numerets romans volats.
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Aquestes tècniques no s’utilitzen només a França. Són molt en voga a d’altres Estats
Membres de l’Unió Europea. Ja ho varem denunciar a l’època en que varem exercir
la funció de Conseller privat del Vicepresident de la Càmera dels Representants del
Parlament belga.

Primera pàgina de la cartaii de Dominique Voynet a la Diputada de l’Alt Garona. Si es compara aquest
text a l’atestat de l’Acadèmia de Medicina (pàgina anterior) es fa evident que la Ministra a mentit de
manera vergonyosa pel que fa a les repercussions sanitàries a la mainada. Aquest comportament es
pot condemnar en virtut d’una directiva europea, però les instàncies competents no van gosar situar
davant d’un jutge a un ministre en exercici. Es més que lamentable.
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Per part seva, els portantveus d’EDF-RTE van arribar a negar els resultats
dels estudis, tot i que havien estat encarregats i finançats per EDF (com l’enquesta
dita franco-canadenca, citada més amunt). Per això, en una carta del 19 de
desembre del 1995, un cap de grup d’EDF-Martinica escrivia (al batlle del municipi
de Ducos) que [...] Pel que fa a les repercussions magnètiques i elèctriques en les
persones pel et de la presència de la línia són nul·les, doncs tots els estudis
realitzats fins ara no han pogut provar el contrari. Ara bé, al desembre del 1995 feia
més d’un any que els resultats de l’estudi fanco-canadenc havien estat publicats.
Acabarem aquesta edificant demostració fent esment d’un correu que atesta
clarament la voluntat de fer controlar les instàncies sanitàries per agents del grup de
pressió de l’electricitat. A les pàgines que segueixen hi ha una còpia in extenso.
Es tracta d’una nota provinent del servei mèdic d’EDF-GDF48 on es defineixen
les grans línies d’un projecte de creació d’un grup de treball de l’INSERM destinat a
“avaluar els criteris causals per als estudis epidemiològics sobre les repercussions
cancerígenes possibles dels camps elèctrics i magnètics”. Aquest document, que no
porta data, va ser redactat pel Doctor Jacques Lambrozo (Director del servei mèdic
d’EDF-GDF) i pel Professor William Dab que aleshores només era “doctor agregat”
(encara no havia estat nomenat director adjunt del servei mèdic d’EDF-GDF).
Aquesta carta deu ser doncs del principi dels anys 90 (finals del 90, començament
del 91).
Es com a mínim sorprenent (a priori) de veure que el servei mèdic d’una
companyia industrial i comercial emprèn una iniciativa com aquesta. En efecte, no
correspon a una societat com aquesta proposar res a un institut d’investigació
mèdica que és competència d’un Ministeri de la Salut (i accessòriament del Ministre
encarregat de la recerca científica).
El to general d’aquesta carta és significatiu del malestar que regnava en
aquell moment al servei mèdic d’EDF. És sobretot significatiu per la intenció
d’utilitzar l’INSERM com a garantia en les maniobres de desinformació orquestrades
per la Direcció General d’EDF amb el suport del Ministeri d’Indústria.
Sens dubte el més sorprenent segueix sent el fet que EDF preconitzava crear
un grup de treball compost per epidemiòlegs i biòlegs cap dels quals no hagués
treballat o publicat sobre el tema dels efectes nocius dels camps elèctrics i
magnètics generats per les instal·lacions elèctriques de corrent alternatiu. Dit d’una
altra manera, un grup de treball compost per ... incompetents notoris!
D’altra banda, veiem que EDF es reservava, a més del dret d’establir el
protocol de treball, de procurar la “documentació necessària al grup de treball” i
també el suport tècnic. L’intent de manipulació és particularment flagrant. Negar
aquesta evidència no faria més que afegir una mentida a totes les que a hores d’ara
han estat ja enunciades per EDF i les seves instàncies tutelars.

48

N de la T. EDF : Electricitat de França ; GDF : Gas de França
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Per altra banda, sembla fundat que aquesta maniobra indelicada la va
organitzar l’enginyer Remy Carle49, que aleshores ocupava el càrrec de Director
General Adjunt d’EDF. En efecte, disposem de la còpia d’una carta que aquest va
dirigir, el 30 de gener 1991 al Professor Lazare, Director General de l’INSERM. Hem
cregut útil reproduir aquesta cartaiii que sens dubte, havia d’acompanyar es
destinava a acompanyar el document redactat per Labrozzo i Dab.
L’últim paràgraf de la carta de Remy Carle és molt eloqüent, doncs insisteix
en “la importància d’aquesta qüestió per a la bona marxa del servei públic [...]” Per al
pare del reactor de neutrons ràpids Superphénix, la “bona marxa del servei públic”
passava ben abans la “sanitat”.

49

Remy Carle no va tenir mai la mes mínima competència mèdica. Aquest enginyer, anomenat « el pare de
Phénix » (surgénérateur francès), havia sorgit del CEA per passar a ser, tot seguit Director de l’Equipament
(construcció de les centrals) d’EDF abans d’accedir al càrrec de Director General Adjunto. Es un membre
eminent del grup de pressió electronuclear internacionl. Una vegada més, ens troben davant d’un cas flagrant
d’ingerència del grup de pressió electronuclear en un expedient que compet a la sanitat. Recordarem, de
passada, el cas de Bernard Hutzler, un altre enginyer d’EDF que va ser associat als equips que treballaven en
els efectes biològics dels camps electromagnètics de freqüències molt baixes.
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Aquests pocs exemples concrets –atestats per documents que no poden ser
impugnats i que es poden presentar amb una simple demanda a la presidència
europea del CEPHES- demostren que no es pot donar cap crèdit a les informacions
que propaguen els agents i comunicadors de les companyies d’electricitat, però
també, i això és molt més greu, les més altes autoritats polítiques i administratives
de la major part dels països dits “desenvolupats”, incloent-hi el sector de la salut i de
la seguretat.
Citem, per cert, que s’han pogut constatar efectes nocius dels camps induïts
per les línies aèries (hi ha atestats veterinaris que ho proven) en nombroses
espècies animals, principalment els bovins i els porcins. Aquestes repercussions les
va anar repercutint, des dels anys 70, l’equip del professor Henri Bars (Escola
Veterinària de Maison Alfort). S’han observat també efectes nocius a les abelles
criades per apicultors.
No ens ha semblat útil reproduir en el present informe tots els documents de
què disposem, per no fer-ne feixuga la lectura. Només hem volgut reproduir alguns
d’aquests documents, triats entre els més significatius i els més curts. La perfecta
comprensió dels mecanismes de desinformació i de manipulació dels responsables
polítics, dels habitants, de la premsa i dels mitjans de comunicació és essencial per
a tractar els expedients relatius a les instal·lacions elèctriques (centrals de producció,
plantes de transformació, línies de transport i de distribució, etc). Per això, la nostra
demostració no surt del context de l’expedient que ens preocupa actualment, ben al
contrari, se situa en el marc d’una anàlisi que vol ser completa i coherent.
L’exemple francès és edificant en el sentit que es pot generalitzar a gairebé
tots els Estats Membres de l’Unió Europea on les companyies d’electricitat, que
constitueixen des de fa temps un grup de pressió supranacional, es comporten totes
si fa o no fa de la mateixa manera. Es també a França, on exercim la nostra activitat
des de fa més de 25 anys, on hem pogut reunir la major part de proves materials de
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la política de manipulació orquestrada per aquest potent grup de pressió industrial i
financer.
Podríem presentar un gran nombre de documents que proven la realitat dels
efectes nocius dels camps electromagnètics de molt baixes freqüències, tant pel que
fa a la medicina humana com a la medicina veterinària. Un senzill recorregut històric,
recolzat pels documents més significatius ens ha semblat suficient a l’estat actual del
nostre treball. Sobretot, ens ha semblat essencial demostrar amb proves l’existència
del procés de desinformació i de manipulació que es va posar en pràctica per
impedir la difusió de les informacions que podien perjudicar els interessos financers
del grup de pressió electronuclear.
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Divendres 2 de gener del 1987

El bestiar víctima del mal elèctric:
els ramaders acusen
Aquest és un problema “elèctric” ben difícil de veure clar!
Les discussions al voltant de les influències biològiques possibles o no dels camps elèctrics i
magnètics creats per les línies elèctriques aèries d’alta i molt alta tensió no són novetat, però
tot d’una acaben de passar a primera plana. Efectivament, vuit agricultors de les províncies de
Luxembourg i de Namur acusen actualment aquestes línies d’alta tensió de ser responsables
de la mort d’un miler de caps de bestiar, de la disminució de producció de llet, de l’esterilitat i
de la mala salut en general del seu bestiar, principalment del que s’està a l’estable. Davant les
dificultats per fer-se escoltar al més alt nivell, aquests vuit agricultors han decidit d’esvalotar la
premsa i l’opinió pública amb l’esperança de què per fi hi hagi reaccions i també d’obtenir
l’aplicació de l’article 18 de la llei marc del 10 de març del 1925 que preveu indemnitzacions
en cas de perjudicis causats per les línies aèries.“Sens dubte que els que patim els efectes
nefastos d’aquestes línies d’alta tensió sóm més nombrosos del que us penseu, i us atreviu a
negar les evidències”, criden tots a una veu.
ANNIE GASPARD
(Segueix a la pàgina cinc)

La qüestió dita “dels ramaders valons” va esclatar el 1986 quan varem ser
contactats, en qualitat d’expert, per ramaders de la regió de Namur (senyors Piraprez
i Hudders). Les companyies belgues Tractebel-Gecoli van acceptar, en un primer
moment, indemnitzar aquests ramaders, després es van retractar i van mirar
d’encallar l’afer amb aspectes jurídics. Varem haver d’intervenir directament amb el
govern per a què s’establissin disposicions que evitessin la fallida dels demandants.
La relació entre les pèrdues de cabal i l’exposició als camps induïts per una línia de
380 kV constava en certificats veterinaris. S’han observat casos similars Suïssa i a
Àustrica, però també a França i Amèrica del Nord.
També l’Escola Veterinària de Maison-Alfort, després d’haver elaborat
informes atestant la relació existent entre certes patologies i els camps EM induïts,
es va retractar i va negar els seus treballs anteriors. No és inútil indicar que les
investigacions fetes a la Maison-Alfort sobre les influències dels CEM són
àmpliament finançats per EDF. En qualsevol cas, s’hauria de constrènyer als
investigadors de Maison-Alfort perquè fessin públics tots els documents relacionats
amb els treballs de recerca portats a terme per l’Escola Veterinària Nacional pel que
fa als efectes nocius dels rajos electromagnètics no ionitzants.
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Explotació agrícola sota la línia de molt alta tensió Vic-Juià (220 kV). Rodalies de Girona.

Exemple d’oposició de la pagesia a la
implantació de noves línies d’alta i
molt alta tensió. Província de Girona –
Setembre 2007 (Foto D. Depris)

Les proves que veurem a l’expedient són aclaparadores per al món polític,
sigui de la tendència que sigui. Proven que, -més encara que en d’altres “qüestions
de sanitat” (amiant, sang contaminada, hormones contaminades, etc) els qui
governen i les autoritats públiques fan passar les prioritats particulars de certs grups
industrials i financers davant l’interès de protegir la sanitat i la seguretat de les
persones i dels béns.
Podem entendre (encara que no ho admetem) que els dirigents d’una
empresa facin passar els interessos d’aquesta davant de tota altra consideració. Al
cap i a la fi, per això els paguen i si s’aparten de les regles més elementals de la
moral, només afecta a la seva consciència. En canvi, no podem entendre (ni tolerar)
que dirigents polítics d’alt nivell es facin còmplices d’un comportament que denota
una manca de civisme absolutament vergonyosa. En aquest cas ja no es tracta d’un
fet que incumbeix únicament la consciència de cadascú. Es tracta d’un incompliment
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molt greu de les obligacions que corresponen als representants dels ciutadans i als
qui governen l’Estat. Que els dirigents d’un grup industrial s’esforcin per fer pressió
als poders públics és una cosa. Que aquests “poders públics” es deixin controlar i
manipular i pels grups de pressió n’és una altra.
A França o a Espanya no hi ha estadístiques relatives al nombre de persones
exposades als camps de 50 Hz induïts50 per instal·lacions elèctriques de corrent fort,
com tampoc no hi ha un registre central del càncer51. No obstant això, a Itàlia, cap al
1994, l’Institut Superior de la Salut havia considerat que aproximadament 1.150.000
persones (és a dir, poc més del 2% d’una població estimada en 57 milions de
persones) estaven exposades permanentment o de manera crònica a camps
magnètics induïts d’un valor superior a 0,1 µT.
No és fàcil traslladar aquestes dades a França o a un altre país (com
Espanya) doncs les xifres que donen les companyies d’electricitat fan referència
només a les “superfícies directament cobertes per les línies”, cosa que no és
significativa del nombre de persones exposades. Actualment, la part de territori
francès cobert per línies aèries d’EDF-RTE (xarxes de transport) representa
aproximadament el 0,22% del territori metropolità. Tanmateix, les zones afectades
per les línies s’expressen en termes de “corredors nocius” i poden ser entre 3 i 7
vegades més importants que els carrils que consideren la cobertura directa tots sols.
Si optem per un valor mitjà podem calcular que aproximadament l’1% del
territori francès està afectat, raó per la qual s’ha de considerar insalubre. Per a una
superfície de 551.700 km2, el resultat d’aquesta estimació general és que més de
5.500 km del territori metropolità es troben afectats per les línies aèries de transport
d’electricitat. Si ens basem en la densitat de població mitjana (108 hab/km2), arribem
a què unes 600.000 persones estarien directament afectades per aquest problema
de sanitat en un país com França.
De tota manera, tenint en compte els particularismes de les xarxes, i també de
la reglamentació francesa que segueix en vigor (i permet que les línies aèries passin
directament per sobre de les vivendes i altres locals) sens dubte que en realitat es
tracta de prop d’un milió de persones.
Es podria fer un càlcul idèntic per que fa a Catalunya en un estudi més
aprofundit.
Assenyalarem com a particularment significatiu que les més altes instàncies
sanitàries de la major part dels Estats Membres de la Unió Europea (ministeris de la
salut, acadèmies de medicina, etc) consideren que un problema que afecta a la salut
de diversos milions de ciutadans (homes, dones i criatures) s’hagi de veure com
50

Les instal.lacions de « corrent fort » (o « amperatge alt ») són instal.lacions industrials que transporten
intensitats de corrent molt fortes. Les instal.lacions domèstiques o terciàries són de « corrent feble ».
51
No obstant, l’OMS reclama, des de fa dècades, que es porti un registre nacional del càncer. Al Regne Unit
existeix des de fa més de vint anys. La situació francesa és bastant similar a la situació italiana. Es prou lògic,
doncs aquests dos països, ja que tant l’un com l’altre arrosseguen la qüestió del soterrament de les xarxes
elèctriques, mentre que el nombre dels seus habitants és similar. Les autoritats polítiques que tapen les activitats
de les companyies d’electricitat no ténen cap interès en que aquestes relacions causals massa clares es puguin
establir entre certs tipus de càncer i una exposició crònica als camps electromagnètics (especialment els camps
generats per instal.lacions elèctriques de corrent fort).
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menor i secundari. Es una negació total de la noció de sanitat. Si haguéssim
d’admetre (però no és el cas) que només un 0,5% de les persones exposades tenen
possibilitats d’evolucionar cap a una patologia greu (com ara càncer), s’hauria
d’admetre també que el nombre de víctimes potencials seria d’unes 500 per cada
milió de persones exposades, entre els quals una proporció important de criatures,
doncs sabem, pels estudis que han estat realitzats, que són més sensibles als
efectes nocius electromagnètics que els adults52.
No obstant, tot porta a creure que les diferents patologies causades per una
exposició crònica als camps magnètics de valor feble poden arribar a afectar del 5 al
10% de les persones concernides. A això s’ha d’afegir el nombre de persones
afectades pels sorolls ambientals no electromagnètics de les línies aèries (com el
soroll corona, vegeu més endavant).
Afegirem que, en l’obra La protection contre les rayonnements non ionisants –
Sèrie europea n° 10 – Copenhaguen, 1985, citada més amunt (pàg. 44) els experts
de l’OMS havien considerat útil incloure un capítol dedicat als aspectes
reglamentaris relacionats amb la protecció dels treballadors i de les poblacions
contra els efectes perjudicials dels rajos electromagnètics no ionitzants. Aquest
capítol el va redactar el Professor Kossel, Director de la divisió Tècniques d’utilització
mèdica dels rajos i protecció conta els rajos de l’Institut d’higiene dels Rajos de
l’Oficina Federal de la Salut a Neuherberg (Alemanya). D’entrada, el seu text
començava amb aquesta frase: Els rajos no ionitzants poden influir, en determinades
circumstàncies, en els sistemes biològics [...] abans de puntualitzar (pàg. 252) que
[...] la simple sospita de l’existència d’un risc és prou perquè es prenguin mesures de
precaució a fi prevenir els possibles efectes dels rajos [...]. Es tracta de la simple
aplicació del “principi de precaució”.
Acabem de demostrar, però, que en el cas particular dels camps
electromagnètics de 50/60 Hz el nivell de “simple sospita” fa molt de temps que s’ha
sobrepassat. La necessitat d’aplicar el principi de precaució no és sinó més
imperiosa.
Direm de passada que el Professor Kossel, que tenia una visió pragmàtica del
problema, havia apuntat (a la mateixa pàgina) que si el que s’havia de fer era instituir
normes de protecció sense tardança, això requeria fer una relació de totes les
tecnologies que implicaven un risc. Admetia que aquest repertori podia resultar
costós en temps i en diners, però sobretot que [...] entra sovint en conflicte amb els
principis polítics del moment. Aquest esment indica que el Professor Kossel no
ignorava les realitats polítiques. Sabia perfectament, donat el seu càrrec, que el món
polític no estava precisament engrescat per la voluntat d’adoptar mesures
normatives i reglamentàries que, se sabia, s’oposarien als interessos de grups
industrials i financers extremadament poderosos.

52
Se sap, des de fa molt de temps,que els efectes dels camps electromagnètics afecten sobretot els
mecanismes cel.lulars en el moment de la mitosi. El resultat és que els organismes que estàn creixent, des de
l’embrió fins a l’adolescència, seran els més afectats per les patologies relacionades amb les cèl.lules (com el
càncer). Per això les dones embarassades, els nadons i les criatures constitueixen « categories de risc
accentuat ». D’altra banda, es diu que les més altes autoritats mèdiques franceses no s’han atrevit mai a negar la
relació causal que hi ha entre les leucèmies infantils i l’exposició als camps electromagnètics no ionitzants.
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El 8 d’abril del 1994, ens varem dirigir Gabinet privat del nou Ministre de la
Salut, el Professor Philippe Douste-Blazy. El 25 d’abril del 1994, el seu Director de
Gabinet, des de l’ajuntament de Lurdes, ens comunicava per correuiv (vegeu pàgina
següent) que el nostre expedient s’havia tramès al Ministeri per a què fos examinat
“amb consideració especial”. Molt curiosament, el Professor Douste-Blazy (cardiòleg
a Tolosa de Llenguadoc) va ser ràpidament destituït com a Ministre de la Salut per
passar a ser Ministre de Cultura.
Es inútil indicar que la demanda d’examen d’abril del 1994 no va seguir mai el
seu curs. El successor del Professor Douste-Blazy no va considerar necessari que la
seva administració estudiés l’expedient dels efectes nocius electromagnètics no
ionitzants.
Els serveis d’EDF i del Ministeri d’Indústria han exercit pressions en contra de
tots els organismes que estaven en condicions d’evocar l’efecte nociu dels rajos no
ionitzants. El 1989 varem ser acreditat com a instructor per la DRASS (Direcció
Regional dels Afers Sanitaris i Socials) del País de Loire. Això ens va permetre
participar en la formació permanent dels enginyers sanitaris de la DRASS en una
especialitat que és la nostra, la dels danys físics del medi ambient (entre els quals
s’hi troben els danys electromagnètics). Aquesta feliç iniciativa, però, no va tenir futur
doncs EDF va fer pressió a la DRASS perquè aquests danys no es citessin mai més.
També es van exercir pressions com aquestes a companyies privades, en
particular la Societat Chauvin-Arnoux, principal fabricant francès d’aparells de
mesura i proveïdor oficial d’EDF-RTE i de nombrosos laboratoris i escoles. La
Societat Chauvin-Arnoux va cometre l’error d’editar un prospecte de presentació del
seu gaussmetre CA 40, un document comercial que feia al·lusió als perills que
representa una exposició als camps magnètics.
Efectivament, si anem enrere, a l’edició 1-03/98 d’aquest prospecte, hi trobem
el text següent: Els camps electromagnètics són el resultat d’una composant del
camp elèctric i d’una altra del camp magnètic. Les causes del camp són diverses:
transformadors, electroimants, línies d’alta tensió, forns elèctrics, pantalles
catòdiques, ... En el seu entorn més pròxim, aquests camps sovint de nivell elevat
creen pertorbacions de diversa mena: problemes d’acoblament CEM en els camins
dels cables (corrents forts/corrents febles), roncs al telèfon, lectura defectuosa de
bandes magnètiques, oscil·lació d’imatges de tubs catòdics,[...]. I a llarg termini, els
efectes més preocupants són, sens dubte, les conseqüències biològiques en el cos
humà.
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Aquesta declaració va ser jutjada com “inadmissible” per EDF, pel grup de
pressió de les línies aèries i pel Ministeri d’Indústria, els quals van obligar a la
Societat Chauvin-Arnoux “a repassar la lliçó”. El prospecte del litigi (del que
conservem un exemplar original) va ser retirat de la circulació i substituït per l’edició
2-1/99 que és en tot similar a l’anterior, si exceptuem el text relatiu a les
repercussions a la salut, que va ser reemplaçat per una nota relativa a les unitats
utilitzades per a mesurar la inducció magnètica. Varem saber de fonts fidedignes que
es van proferir amenaces contra la firma Chauvin-Arnoux, en particular relatives a les
comandes d’EDF i els seus organismes d’Estat.
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Aquest exemple concret i comprovable és significatiu d’una voluntat tenaç i
persistent de fer callar els qui s’atreveixen a exposar obertament els perills realment
existents que les instal·lacions i els equipaments elèctrics poden fer córrer als béns i
a les persones. Demostra que les pressions i maniobres no només afecten als
organismes d’Estat, sinó que poder escampar-se a les empreses estrictament
privades.
Estem ben situats per emetre aquesta mena de judici doncs ens hem
preocupat per aquests problemes des de mitjans dels anys 60. D’aquest fet, som
actualment l’expert amb més antiguitat en el sector dels danys no ionitzants. Això
ens permet tractar els casos amb molta perspectiva i elements d’informació. La
present exposició de fets no és, de fet, més que un resum d’aquesta problemàtica
complexa que té implicacions polítiques que encara són massa poc conegudes. Es
una deficiència greu i ens esforcem amb tots els recursos de què som capaços per
eliminar-la.
A part dels nombrosos casos que hem hagut de tractar en el transcurs del
quart de segle que acaba de passar, hem tingut l’ocasió de participar en els treballs
del Consell Superior d’Higiene Pública (CSHP) de l’Estat belga53 i de col·laborar a la
elaboració de lleis nacionals i de directives europees.
Igual que el CSHP belga, les instàncies sanitàries europees van reconèixer,
des de finals dels 80, que els “agents físics” (rajos no ionitzants, vibracions
mecàniques, sons, infrasons i ultrasons) podien plantejar problemes sanitaris greus.
El 1990 ja es va a elaborar un projecte de directiva, però el (massa) poderós grup de
pressió de l’electricitat i de l’electrònica va fer tot el que va poder per evitar que el
text fos adoptat pel Consell de Ministres de la Unió Europea. Això, tot i que aquesta
directiva només s’havia d’aplicar als treballadors, doncs la Unió no tenia
competències en l’àmbit de la sanitat (població general) en el moment en què el text
va agafar forma. No obstant, els grups de pressió que graviten al volant de les
instàncies comunitàries sabien que si aquesta directiva s’adoptava per a un ús
professional, serviria inevitablement de base per a una legislació de caràcter més
general.
Si examinem el document referència COM (92) 560 final – SYN 449 (del 23 de
desembre del 1992), hi podem llegir nombrosos esments que testimonien l’estricta
realitat dels danys electromagnètics no ionitzants. Així, a la pàgina 6 trobem que: [...]
A la Comunitat, desenes de milions de treballadors estan sotmesos a una excessiva
exposició a agents físics (soroll, vibracions mecàniques, rajos electromagnètics,que
pot ser l’origen d’efectes nefastos per a la salut. Hi provenen accidents o malalties
professionals amb un costos immediatament identificables que són lluny de reflectir
el cost real per a l’economia, sense parlar de la degradació de la qualitat de vida de
les víctimes [...].

53

Entre el 1983 i el 1984, quan va tenir lloc l’exàmen previ del projecte de llei marc que sera finalment adoptada
pel Parlament belga el 12 de juliol del 1985 (llei que provenia d’una proposta feta per nosaltres mateixos des del
1981). Es en aquesta ocasió quan es va constituir la sots secció « rajos no ionitzants » del CSHP, presidida pel
Professor Lafontaine. C’est par devant cette sous-commission que vam poder defensar el nostre projecte inicial
(el del 1981).
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El projecte de directiva europea citava com exemple que només per
Alemanya de l’Oest (ex RFA) i per l’any 1990, els organismes d’assegurances
d’accident havien hagut de pagar 145 milions d’Ecus (avantpassat de l’Euro) en
concepte de reembors per despeses de reeducació i per pensions professionals a
39.361 víctimes d’accidents i de malalties provocades per l’exposició als “agents
físics”. Els redactors del projecte van subratllar que no es tractava més que de la
“punta de l’iceberg”, doncs aquestes xifres no contemplaven ni les hores de feina
perdudes, ni el cost d’eventuals exàmens preventius de la medicina del treball, ni de
la pèrdua de personal valuós.
Els diferents documents que acaben de ser evocats haurien de permetre
treure tots els dubtes que poguessin subsistir en les ments de les persones que
qüestionarien encara els efectes nefastos dels camps elèctrics i magnètics induïts
per les instal·lacions de transport, transformació i distribució del corrent elèctric
alternatiu.
El nostre objectiu no és pas convèncer aquells que no volen, sinó “l’honest
home” a qui se li ha dit que hauria de “confiar en els tècnics”, però que nosaltres
diríem que sobretot ha de confiar en el seu seny i en la seva aptitud per a jutjar “amb
proves a la mà”.
Es cert que és difícil lluitar contra els poderosos interessos financers dels
grans grups de pressió, però el combat no està mai perdut per endavant. Convé
només no abandonar mai la partida. El 2004, el Tribunal Administratiu de Pau
(Pirineu Atlàntic) va anul·lar, per primera vegada a França, un Decret d’Utilitat
Pública (DUP)de la Prefectura en fondant son arrêt sur le fait que hi havia hagut
llacunes en matèria d’informació a la població, essencialment pel que fa als efectes
en la salut. Varem fonamentar el nostre informe en aquesta evidència i aquest judici
constitueix un principi de reconeixement, a França, dels perills que sorgeixen d’una
exposició crònica o permanent als camps induïts er les línies aèries de transport i de
distribució de l’energia elèctrica alternativa.
En tots els països d’Europa, els magistrats són cada vegada més sensibles
als arguments relatius a la protecció de la salut i de l’entorn de vida. En això
segueixen l’evolució general de les mentalitats que es manifesta clarament des de fa
alguns anys. Els procediments d’oposició a les línies elèctriques aèries tenen doncs
cada vegada més possibilitats d’acabar davant les jurisdiccions competents quan
són apuntalats amb arguments demostrables i no impugnables.
No obstant, no s’ha de descuidar el combat sobre el terreny dels responsables
polítics, amb la condició de no deixar-se tancar en un sistema de comissions i de
col·loquis on els portantveus de les companyies d’electricitat continuen remenant les
cireres i monopolitzant els temps de paraula. Aquest va ser el cas a França, quan va
haver-hi els dos “debats públics” relatius a projectes de línies de 400 kV (el 1998 a la
regió PACA i el 2003 als Pirineus Orientals). Quan es falsifica el debat no s’ha de
tenir por de denunciar-lo com a tal i d’emprendre un procediment unilateral.
Georges Clémenceau va dir que la guerra era una cosa massa seriosa per a
deixar-la únicament al criteri dels militars. Per la nostra part, direm que la política
energètica es una cosa massa important per a deixar-la únicament al criteri dels
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grans l’obvies industrials i financers o d’un grapat d’euròcrates que són incapaços de
diferenciar un volt i un amper.

A dalt, parvulari en construcció en el terme de Montauban. La fletxa indica els tres conductors d’una
línia ATB de 20 kV i que transporta un corrent d’una intensitat suficient per a crear problemes de salut.
Una banal línia aèria de distribució com aquesta pot generar una inducció magnètica elevada quan el
trànsit és important. Aquesta foto es va fer per a l’estudi encarregat per l’Ajuntament de Montauban.
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2.2.1 Efectes no electromagnètics nocius per a la salut provocats per les
línies aèries
L’efecte nociu no electromagnètic més clarament perceptible és la
contaminació acústica derivada de la ionització de l’aire que, degut a les altes
tensions, es produeix en l’entorn de les línies aèries. Es tracta de l’anomenat efecte
corona, que es manifesta més intensament com més elevada es la tensió. Si bé no
és gaire significatiu en el cas de les instal·lacions ATB 63/90 kV, esdevé molest en
les instal·lacions MAT i EAT.
En primer lloc, l’efecte corona genera una contaminació sonora que és la
manifestació acústica dels arcs elèctrics minúsculs produïts en un aire molt ionitzat.
Es tracta d’una mena de grinyol continu, molt desagradable per a l’oïda humana, que
augmenta quan l’aire és humit o els conductors de fase estan bruts o en mal estat
(efecte de descàrrega en plomall que intensifica l’efecte corona). En la foscor,
l’efecte corona es manifesta en forma de feix/plomalls violacis.
Ben al contrari del que pretenen els portantveus de les companyies
elèctriques, el soroll imputable a l’efecte corona no és en absolut insignificant,
sobretot en les àrees rurals i en els sectors de muntanya, on el nivell de soroll
ambient sol ser molt baix (de 20 a 35 dB segons EDF54). En el cas d’una línia
EAT/400 kV, el soroll audible pot sobrepassar els 50 dB en els voltants immediats
d’una instal·lació. Nosaltres mateixos hem mesurat nivells de 56 dB en condicions de
boira sota una línia amb els conductors corroïts. Si tenim en compte que el decibel
(dB) es comporta de manera logarítmica (el nivell es duplica cada 3 dB), podem
calcular que un nivell sonor de 50 dB serà 1.000 vegades més elevat que un nivell
de 20 dB, i 100 vegades més intens que un nivell de 30 dB. Si considerem 20 dB
com a valor mínim, un soroll de 56 dB serà 4.000 vegades més potent.

Visualització positiva i negativa de plomalls sobre un conductor de línia aèria de molt alta tensió.
Aquests plomalls incrementen considerablement l’efecte corona i generen pèrdues molt significatives.
Amb temps humit, les pèrdues degudes a l’efecte corona varien entre 20 i 100W/m per a una tensió de
400 kV (en conductors amb una secció entre 411 i 851 mm2 i que s’agruparien en feixos de 3 o 4
conductors per fase). De resultes, les pèrdues corona per quilòmetre de circuit trifàsic i sempre que el
temps sigui humit, seran entre 20.000 i 100.000 watts (20 a 100 kW), és a dir de 2.000 a 10.000 kW (de
54

Vegeu el núm. 38 de la col·lecció de la DER d’EDF (Electricité de France), pàg. 548.
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2 a 10 MW) per 100 km de circuit. En condicions de temps sec, les pèrdues oscil·len entre 4 i 15 W/m.
No convé, però, oblidar que les pèrdues seran més importants si els conductors, en mal estat o mal
conservats, es veuen sotmesos a efectes plomall (ídem per als aïllants). A les pèrdues corona caldrà
afegir altres pèrdues d’energia pròpies de les línies aèries. L’efecte corona és inexistent quan els
conductors es troben correctament aïllats, cas aplicable als cables per a les xarxes subterrànies,
submergides i submarines.
És fàcilment comprensible que el soroll audible pugui constituir una veritable
molèstia per a les persones que viuen en regions amb poca contaminació acústica,
sobretot de nit. La presència d’una línia MAT o EAT pot produir un estat d’ansietat en
les persones sensibles als trastorns acústics. En canvi, en les zones urbanes el
soroll audible tendirà a diluir-se en el soroll de fons (que oscil·la entre 40 i 55 dB)55.
L’efecte corona també provoca una contaminació química. La MAT genera
una forta ionització de l’aire que circula al voltant dels conductors de fases.
Conseqüentment, aquesta ionització participa en la formació de molècules d’ozó56 i
de derivats nitrogenats (òxids i àcids per reacció amb la humitat ambiental). Tot i que
les quantitats produïdes no són enormes, poden provocar molèsties a les persones
amb les vies respiratòries i els ulls molt vulnerables.
En condicions de pluja i boira –amb poc vent- aquesta contaminació serà més
elevada. Quan el vent bufa, dispersa les molècules generades per l’efecte corona.
De manera secundària, aquesta contaminació química pot afectar els vegetals quan
una línea aèria travessa un massís forestal o cobreix conreus: provoca gairebé els
mateixos efectes que les pluges àcides, però d’una manera molt més localitzada.
Una conseqüència espectacular de l’efecte corona consisteix en poder fer que
els tubs d’il·luminació (tubs anomenats fluorescents) s’encenguin sota una línea de
molt alta tensió sense que entrin en contacte amb un element conductor. Aquesta
particularitat, deguda a la ionització dels gasos acumulats dins del tub d’il·luminació,
ha servit més d’una vegada als manifestants que lluiten contra la presència de les
línies aèries de tipus MAT/EAT, especialment al nord d’Itàlia57.
55

Cal destacar el fet que és enganyós avaluar els fenòmens acústics en funció de la seva simple intensitat.
Tanmateix, aquesta és la premissa que se segueix en els estudis d’impacte, realitzats a petició d’EDF o de RTE
(Réseau de Transport d’Electricité, gestor de la xarxa pública francesa de transport d’electricitat), quan
produeixen taules que mostren els valors mitjans (en dB) de diferents tipus de fenòmens sonors. Si és exacte
que la veu humana pot generar sons de més de 50 dB, no es poden comparar ni de bon tros amb un soroll
audible de la mateixa intensitat. En la majoria dels casos, la veu humana es percep com “agradable” en funció de
les seves característiques espectrals, sigui quin sigui el seu nivell d’intensitat. En canvi, el soroll audible és de
mena “desagradable”, fins i tot a baixa intensitat. En últim lloc cal tenir en compte la duració del fenomen. El
soroll audible és continu; es pot percebre durant hores i dies, ininterrompudament. Per tant, la noció d’”estrès
acústic” no es pot tan sols imputar a la intensitat d’un so, sinó que ha d’integrar diferents paràmetres físics (cal
incloure la composició espectral del so analitzat) i fisiològiques. Aquests paràmetres, però, mai no s’esmenten en
els documents produïts per EDF i RTE.
56
Recordarem que l’ozó no és més que una forma particular de l’oxigen. En cas d’aportació externa d’energia,
els àtoms d’oxigen, normalment associats de dos en dos, fan grups de tres per formar molècules d’ozó (O3). És
això el que es produeix en l’alta atmosfera sota l’efecte dels potents rajos ultraviolats. Aquest procés absorbeix
una part de l’energia de la perillosa radiació UV i permet la vida a la superfície. A ran de terra l’ozó és nociu, ja
que és molt més oxidant que l’oxigen corrent. És un gas irritant i tòxic que s’empra per desinfectar els locals i
purificar l’aigua. Les molècules d’ozó necessiten una aportació constant d’energia. Si aquesta aportació
s’interromp, immediatament es torna oxigen comú.
57
Durant les nostres intervencions en el nord d’Itàlia, vàrem poder presenciar diverses manifestacions d’aquest
tipus, versions modernes de les desfilades amb torxes d’antany. Tots els participants sostenien a la mà un tub
llarg d’il·luminació que allargaven cap als conductors de la línia aèria. A priori, no hi ha perill si el tub es manté a
una distància prudent dels conductors de fase i si la persona es troba perfectament aïllada del sòl. Aquesta
classe de manifestació però, porta algunes persones, especialment nens i adolescents, a comportaments
perillosos. A la regió de Sainte Maxime (Costa Blava) un adolescent es va electrocutar quan volia enfilar-se a una
torre d’alta tensió
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No obstant això, convé ser extremadament prudent quan ens trobem a prop
d’una línia elèctrica. Mai no s’ha d’allargar un objecte qualsevol en direcció als
conductors sense tenir uns excel·lents coneixements dels fenòmens elèctrics i sense
estar perfectament aïllat del terra. Es més, mai no s’ha de tocar els conductors de
fase, ni tan sols acostar-s’hi irreflexivament. És del tot espectacular encendre tubs
sota les línies de molt alta tensió (diverteix molt als periodistes), però aquesta mena
de comportament, que no demostra res en particular, es considera inadequat pel
perill que pot representar.

Aquests tres clixés (font: EDF) mostren com un
insecte atrapat en un conductor de línia aèria
s’asseca i esdevé el focus d’un plomall.
Els insectes es poden quedar atrapats pel greix
de la superfície dels conductors nous o bé per
altres raons.
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Exemples de vivendes afectades per la MAT (Fotos Daniel DEPRIS – 1988). A dalt, urbanització en
construcció a sota d’un triple corredor de línies MAT. Aquest petit xalet ha perdut tot el seu valor abans
i tot d’estar acabat, així com els altres xalets d’aquesta urbanització situats a sota de quatre línies
aèries (3 x 225 kV i 1 x 90 kV) –Municipi de La Richardais, a prop de Dinard (departament d’Ille i
Vilaine, regió de Bretanya).
A sota, un dels barris suposadament residencials del municipi de Champlan (regió parisenca). Els dos
pòrtics de tipus “Rhodon” suporten 9 línies MAT. Es pot observar que la majoria d’aquests xalets tenen
els finestrons tancats, ja que es troben deshabitats. Tals habitatges són molt insalubres i ja no tenen
cap valor immobiliari.
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2.2.2 Conseqüències secundàries dels camps induïts
A les regions vinícoles, la inducció elèctrica pot plantejar problemes
particulars quan una línia aèria és (gairebé) paral·lela als alineaments de les vinyes.
El corrent elèctric es torna a induir en el fils metàl·lics que suporten els ceps, i en
resulten descàrregues molt desagradables (i en ocasions perilloses), fenomen que
prové tant de l’electrització com de la inducció.
A propòsit d’això, indicarem que a la Borgonya, un enginyer d’EDF un dia va
proposar resoldre aquest problema... modificant l’orientació de les vinyes!
En certs casos, EDF i RTE han finançat la substitució dels fils metàl·lics per
d’altres no conductors, cosa que només resol parcialment els problemes plantejats
per la presència de les línies.
Les instal·lacions elèctriques aèries també són incompatibles amb algunes
activitats agrícoles, com la producció de fruita en tiges altes o mitjanes. En efecte,
aquesta pràctica necessita que els arbres siguin tractats des de plataformes mòbils,
el que comporta perills greus, com en qualsevol cas de polvorització i rec sota línies
elèctriques58.

2.2.3

Pèrdua de valor immobiliari

Tot seguit evocarem els prejudicis que la presència de les línies aèries provoquen en
l’àmbit patrimonial.
Cal tenir present que, des de finals dels anys 80, la conscienciació sobre la
realitat dels efectes nocius imputables a les línies aèries ha generat una pèrdua de
valor cada cop més evident dels béns immobles situats a les rodalies d’aquestes
línies.
La pèrdua de valor d’un habitatge és sovint superior al 30% quan una línia
passa a menys de 200 metres de la propietat. Oscil·larà entre el 50% i el 100% si la
distància és de menys de 100 metres o si la línia cobreix clarament l’habitatge.
Considerem com a prova els certificats redactats per pèrits tolosans especialitzats en
transaccions immobiliàries (vegeu la pàgina següent).
Amb una creixent freqüència, les terres agrícoles i les parcel·les forestals
afectades per les línies aèries pateixen la mateixa depreciació, que està reconeguda
en l’anomenat protocol línies signat el 25 d’agost del 1992 entre el govern francès i
EDF59.
En l’article 5, el protocol estipula en efecte que “... En virtut dels principis de
dret actualment aplicables, tot propietari que es consideri perjudicat en especial pel
58

Estem en condicions de citar exemples precisos de persones que han rebut descàrregues elèctriques violentes
en tals circumstàncies.
59
El document es titula Insertion des réseaux eléctriques dans l’environnement - Texte du protocole du 25 août
199” (“Inserció de les xarxes elèctrique en l’entorn – Text del protocol del 25 d’agost de 1992”). El susdit
document fou signat pels senyors Beregovoy i Strauss-Khan i la senyora S. Royal en representació del govern
francès, i pel senyor Gilles Ménage per part d’EDF (com a President del Consell d’Administració d’EDF).
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fet de la proximitat visual d’una línia elèctrica pot, a falta d’un acord amistós amb
EDF, demanar una compensació a l’òrgan jurisdiccional competent...”.
No obstant això, cal constatar que els redactors d’aquest protocol van tenir la
precaució d’incloure-hi únicament el destorb visual.
Les disposicions del protocol de 1992 s’apliquen a les instal·lacions de 225 kV
i 400 kV construïdes després de la signatura del document (la qual cosa fou una de
les conseqüències de l’informe del senador F. Sérusclat sobre la inserció de les
xarxes elèctriques en l’entorn paisatgístic).
Tornem a constatar que a Coutiches (França, departament del Nord), EDF va
signar un protocol que preveia la recompra, per part de l’empresa, de totes les cases
que formaven part d’una urbanització afectada per la presència d’una línia de 400
kV, i tot això per apaivagar les diligències que l’associació de veïns havia emprès.
Alguns habitatges van ser recomprades entre un 20% i un 30% per sobre del seu
valor estimat (especialment la del president de l’associació de veïns)60.

60

El cas Coutiches va fer vessar rius de tinta al nord de França. EDF també es va comprometre a fer
controls mèdics als habitants de la urbanització exposada als camps electrics i magnètics. El
Professor Paul Pelerin (facultat de Medicina de Lilla) es va fer càrrec d’aquest controls. Quan els
primers resultats van permetre pronunciar-se sobre la repercussió dels camps induïts en la salut de
les persones examinades, EDF va donar fi unilateralment als controls mèdics. Aquest cas va ser
àmpliament evocat en un reportatge emès pel canal de televisió M6 el 15 de febrer de 1998 (el
reportatge també tractava la qüestió de la línia França-Espanya, anomenada “de la vall de Louron”).
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Exemple de certificat establert per un gabinet d’experts immobiliarisv
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2.2.4 Perills diversos
2.2.4.1 Perills per a la fauna aviària
Un gran nombre d’espècies d’aus són víctimes de les línies aèries amb molta
regularitat.
En la majoria dels casos, les aus sucumbeixen per electrocució quan alcen el
vol i les seves ales toquen alhora dos conductors de fase. Aquest cas és molt
freqüent amb les línies BT i ATB de poca amplada entre les fases. Pel que fa a les
línies de transport de gran amplada (ATA, MAT i EAT), el problema rau en les aus
amb una envergadura molt gran (com les rapinyaires). Algunes aus que tenen una
visió poc desenvolupada (com les cigonyes) també poden matar-se xocant contra les
torres o els conductors.
Així mateix, s’han catalogat altres tipus de perjudicis a fauna aviària que aquí
no detallarem perquè excedirien el marc de l’informe que ens ocupa. Les
associacions encarregades de la protecció de les aus coneixen molt bé la qüestió.
Hem calculat que les línies aèries d’EDF i RTE maten cada any més aus que
tots els caçadors de França i Navarra junts. Tots els sistemes adoptats per allunyar
les aus de les línies (per exemple, les siluetes de rapinyaires instal·lades dalt de les
torres i les espirals disposades sobre els conductors) han resultat poc eficaços.
Aquest voltor ha mort electrocutat per una línia
elèctrica en algun indret del vessant sud del
Massís Central (França), on l’espècie s’havia
tornat a introduir.
Les aus de gran envergadura són
especialment vulnerables en relació amb les
línies de distribució aèries, però també en
relació amb les línies de transport AT, MAT i
EAT.
Les cigonyes i les grans rapinyaires són
víctimes de les línies elèctriques amb
regularitat.
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2.2.4.2

Perills d’electrització i d’electrocució

Cada any s’ha de lamentar un cert nombre d’accidents provocats pel contacte
directe (o quasi directe) amb els conductors de fases, sobretot en àrees rurals.
Aquests accidents majoritàriament es deuen a les línies ATB/MT (mitjanes tensions) i
ATA (63/90 kV). Tanmateix, es pot donar el cas que aquests accidents estiguin
causats per instal·lacions MAT o EAT, i aleshores causen electritzacions més o
menys greus o morts per electrocució. Així mateix, s’han hagut de deplorar alguns
accidents deguts a gent jove que havia tingut la idea estúpida d’enfilar-se a les torres
(aquesta classe d’accidents han tingut lloc en particular a la regió Provença-AlpsCosta Blava).
L’electrització es produeix en cas de contacte amb dos conductors o amb un
conductor i la terra (en el cas del sistema trifàsic utilitzat a Europa occidental61). El
perill que es corre no depèn del voltatge62 sinó de la intensitat del corrent i del
recorregut d’aquest dins del cos. El perill és més gran quan el corrent travessa el
tòrax (fibril·lació ventricular). Únicament es parla d’electrocució quan l’electrització
provoca la mort. El risc s’avalua en valors de corrent de l’orde del mil·liampere. Són
greus quan se sobrepassa el llindar de 10 mA i augmenten quan el subjecte es troba
en un ambient humit63.
A diferència del corrent continu, el corrent altern provoca espasmes que
impedeixen deixar anar l’element metàl·lic que vehicula el corrent. El valor del
corrent a partir del qual la persona electritzada no es pot separar s’anomena llindar
de contracció muscular.
Els accidents de pesca són freqüents d’ençà que les canyes es fabriquen amb
carboni (material conductor). També ha succeït que els pals dels velers entren en
contacte amb conductors en tensió que passen per sobre dels llacs.
EDF ha editat cartellets i diversos opuscles (vegeu-ne un exemple a la pàgina
següent) per tal de sensibilitzar a la societat sobre aquests accidents deguts a la
presència de línies aèries en l’entorn.

61
La situació és ben diferent en els països que han adoptat el sistema trifàsic amb neutre aïllat (com el Regne
Unit). En aquest cas, tan sols pot haver-hi electrització (o electrocució) si s’entra directament en contacte amb
dues fases.
62
Quan l’amperatge és ínfim (de l’ordre d’un microwatt), és possible entrar en contacte sense perill amb els
conductors elèctrics que transporten milers de volts; és el principi de l’electroteràpia per mitjà de la molt alta
tensió. En canvi, un corrent de baix voltatge (uns quants volts) podrà provocar cremades greus si la intensitat és
elevada.
El 1990, quan vàrem intervenir en el projecte d’una línia aèria a la regió de Charolles, EDF va organitzar una
teatral demostració per mirar de convèncer les autoritats de Charolles sobre la innocuïtat de les línies d’alta i de
molt alta tensió. Un tècnic de l’empresa es va penjat, amb les mans desprotegides, d’un conductor de fase d’una
línia en tensió.
Una demostració d’aquesta mena només pot fer el pes a les persones que no tenen ni la més mínima idea del
que pot ser l’electricitat i les seves conseqüències en organismes vius. Com acabem d’assenyalar, no es corre
cap perill quan s’entra en contacte amb un sol conductor de fase, fins i tot a 400.000 volts. Aquesta mena de
“demostració” el que demostra és que els comunicadors d’EDF s’entesten en considerar els ciutadans i un bon
nombre d’autoritats retardats mentals i ingenus.
63
L’aigua estrictament pura (tridestil·lada) no és conductora, però l’aigua ordinària condueix l’electricitat per mitjà
dels elements en suspensió que conté. Com més impura és una aigua, millor conductora.
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Mai no s’haurien de construir línies aèries que incloguin suports (torres o
pòrtics) de grans dimensions a zones amb trànsit freqüent d’aeronaus, a la vora
d’aeròdroms i en àrees subjectes a incendis forestals. (vegeu l’apartat següent64).

64
Durant un reportatge gravat l’any 1982 i tornat a emetre per France 2 el setembre del 2004, els pilots dels
avions cisterna van deixar clar que les línies elèctriques constituïen el principal perill, dels molts existents, als
quals s’enfrontaven diàriament. En l’època que es va rodar aquest reportatge, la base de Marignane havia perdut
un dels seus aparells per culpa d’una enganxada amb els conductors d’una línia de transport d’electricitat.
Es produeixen accidents d’aquesta mena a totes les regions sensibles als incendis forestals, en particular al nord
d’Espanya.
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La Depêche du Midi, 15 de juliol del 1998
A la zona de l’Hérault
Un pilot mor en l’accident de l’avió contra incendis
El pilot d’un petit avió contra incendis, de
tipus Morane va morir ahir quan l’aparell,
que es dirigia a un inici d’incendi, es va
estavellar prop de Lodève. Segons els
primers elements, l’aparell es va
destabilitzar, cap a les 17h00, pel vent que
bufava amb força a ràfegues, i va tocar
una línia d’alta tensió al terme d’Aspiran,
prop de Lodève. Sol a bord, el pilot, d’uns
30 anys, va morir a l’instant.

El Morane, que té una capacitat de 800
litres d’aigua, pertanyia a una societat
privada que va intervenir a demanda dels
serveis de socors per a lluitar contra els
incendis naixents. El foc d’Aspiran va ser
dominat després de que cremés 1,5
hectàrees. Diumenge, els serveis de
socors de l’Hérault estaven en alerta degut
a una forta tramontana

Hem considerat útil reproduir a la pàgina següent altres articles de premsa
que relaten accidents deguts a la presència de línies aèries. En una desena d’anys,
s’ha produït una mitjana de 50 accidents d’aquest tipus a la República Francesa
(França, Còrsega i departaments i territoris d’ultramar).
D’altra banda, convé tenir en compte els incendis forestals provocats per línies
elèctriques aèries. Generalment, aquest tipus d’accident és atribuïble a una mala
poda dels corredors de línia. Aquests treballs de manteniment són encomanats a
empreses subcontractistes que no sempre treballen com cal ni tan sovint com és de
menester (per manca de solvència).
Els inicis dels focs es produeixen més ràpidament quan un vent fort provoca el
balanceig dels conductors, acostant-los a una vegetació molt seca i fàcilment
inflamable (situació freqüent en la regió Provença-Alps-Costa Blava). Es pot limitar el
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balanceig dels conductors fixant-hi contrapesos (vegeu a sota), però això no elimina
completament el risc.
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Exemples recollits a la premsa francesa els anys 1990, 1991 i 1992.:
L’alçada mínima per a una línia elèctrica a pagès és de 6 m.

L’escala d’alumini toca un fil: 3 morts

Tres homes que adreçaven una escala d’alumini de 7m per baixar-la dins d’un pou han estat
electrocutats. No havien parat esment en la línia de 20.000 volts que passava a 6 metres per
dalt dels seus caps.
L’electrocució mortal de tres persones, divendres a la tarda, prop de Saint Alban-les-Eaux
(Loire) testimonia una vegada més el perill que comporten les línies elèctriques quan es té
entre mans una escala, una canya de pescar o aquests llargs tubs per a regar que encara es
veuen a pagès.
Una bomba en un pou
Jean Paul Pauze, 41 anys, René Danton, de 47 i el seu germà Johannès, de 51, veïns del
terme, volen reparar una bomba submergida dins d’un pou situat al bell mig d’un prat. Per
baixar, agafen una escala de fusta, però és massa curta. Agafen una escala d’alumini, de 7m i
per poder-la ficar dins del pou, la posen dreta. Desgraciadament, han oblidat la línia de 20.000
volts que passa per dalt dels seus caps. O bé no han calculat bé l’alçada dels cables elèctrics,
que només és de 6m.
S’electrocuten a l’instant. Tots tres. Un veí va trobar els cossos una mica més tard i va dolar
l’alerta.
• Oest França - 23-09-01
Alts Pirineus

Electrocutat per una línia d’alta tensió
Gilles Thorel tenia 17 anys. Juntament amb el seu cunyat, Jacques Abadie (28 anys), estaven
en un camp de blat de moro instal.lant tubs de rec. Un d’aquests, metàlic i d’una llargada de 9
mètres, va tocar la línia d’alta tensió que travessa el camp. Les ferides es van emportar en
Gilles. Jacques Abadie, cremat als membres superiors, ha estat evacuat al centre hospitalari de
Tarbes.
• La Dépêche 05-08-92

Un agricultor de Finhan mor electrocutat
A l’esquena duia un tub de rec de 6m de llarg. Un agricultor de Finhan, Guy Simonin, 54 anys;
que treballava a un camp a Casals, (Verdun, 82), va tocar els fils d’una línia elèctrica d’alta
tensió. Va morir electrocutat. Els socorristes no van poder-lo reanimar.
• La Dépêche du Midi – Tarn & Garonne (08-07-90)
Fontanes-de-Sault (Aude)

Tres morts a l’helicòpter
Tres persones van morir ahir a la tarda, cap a les 15h. en l’accident d’un helicòpter al massís
de Sault a l’Aude, prop de Fontanès-de-Sault, després que l’aparell xoqués amb una línia d’alta
tensió de 63.000 volts. Es tracta del pilot Francis Maffre, 54 anys; de la Grande-Motte; del cap
d’equip de l’empresa Saunier-Duval, especialitzada en la construcció de línies d’alta tensió,
Jacques Barbosa, 47 anys, de Rodez; del controlador de les obres del servei tècnic d’EDF de
Carcassona, Denis Gordo, 51 anys, domiciliat a Cazilhac, un poblet pròxim a la prefectura de
l’Aude.
L’aparell de la societat Héli-Union, amb seu a Tarbes, efectuava una missió de reconeixement
amb vistes a la construcció d’un reforçament de la línia en aquest sector geogràficament molt
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accidenat del departament.
• La Dépêche du Midi, 09-07-91

Quatre morts en un accident d’avió prop de Narbona
Quatre persones, entre elles dos joves de 16 i 12 anys van morir el dimecres 19 d’agost de
resultes de l’accident d’un avió de turisme prop de Narbona (Aude). L’aparell, un Cessna 310,
primer va topar amb una torre elèctrica, després va explotar i es va estavellar 500 metres més
enllà en el terme de Jonquière, prop de l’autopista A 61. No hi va haver supervivents.
• Le Monde, 21-08-92

Le Lédat (Lot-et-Garonne)
Un ultralleuger topa amb una línia elèctrica: dos morts
A la boira naixent del capvespre, un ultralleuger pendular va topar amb una línia elèctrica i es
va estavellar. Els dos ocupants de l’aparell van morir abans que arribés el serveis de socors.
Detall dramàtic: aquest accident es va produir a menys de 200 metres del domicili d’una de les
víctimes.

Sistema de contrapesos per a línies aèries (document Alcoa-Fujikura). Aquests elements redueixen les
vibracions i els balanceigs sense tanmateix poder eliminar-los completament, sobretot en períodes de
vents forts.
De totes maneres, encara que es faci correctament, la poda comporta
inconvenients que els silvicultors coneixen bé (molèsties a les vores, caiguda
d’arbres pel vent, etc).
El pas d’una línia aèria per un massís forestal, per un bosc o per sobre d’una
zona amb vegetació alta sempre és un risc important per a l’entorn, així com per a la
seguretat de les persones i dels béns. També ho és quan les línies s’estenen pels
conreus que s’han de regar o polvoritzar. A la Bretanya, varem obtenir una
modificació de traçat en favor d’un productor agrícola de fruita, mentre que a la
Martinica varem intervenir en favor d’un productor de plàtans que havia presentat
una demanda d’indemnització per danys i perjudicis quan van instal·lar una línea per
sobre de la seva parcel·la.
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2.2.4.3 Preservació dels paisatges i llocs d’interès
Aquest aspecte del problema és tan obvi que no ens sembla útil esplaiar-noshi excessivament.
Les línies aèries representen veritables ferides en els paisatges i perjudiquen
considerablement les regions turístiques com Catalunya i altres territoris dels
Pirineus i prepirinenc.
Això és tan clar que el perjudici visual és l’únic que les companyies
d’electricitat no qüestionen, fins al punt que s’han destinat grans quantitats de diners
a la producció de torres estètiques. Així doncs, els dissenyadors han imaginat torres
menys lletges que els suports clàssics, però que no resolen en cap dels altres
aspectes la qüestió.
A França, des del 1992, el perjudici visual pot ser objecte d’indemnització en
base a acords amistosos amb la companyia d’electricitat o bé per resolució judicial.
També s’ha admès que caldria optar pel soterrament en casos de necessitat per
conservar llocs catalogats o sensibles (parcs naturals, indrets històrics o importants,
àrees pintoresques, etc.), la qual cosa no ha evitat que EDF construís línies aèries a
la Martinica i en altres llocs pintorescos (fent que li atorguessin exempcions).
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El respecte dels llocs d’interès, versió EDF-Martique – A dalt, línia de 63 kV de dos circuits passant
arran dels sostres dels edificis de vivendes socials de Fort-de-France. A baix, dues vistes significatives
de la línia 2 x 63 kV “Lamentin-Petit Bourg”. La torre de la dreta mesura 43,50 m d’altura.
La construcció d’aquesta línia (que inicialment s’havia de fer mig submarina / mig subterrània) es fer
sense cap respecte per la qualitat dels paisatges, però també sense cap respecte per les persones i els
béns. Aquestes fotos ens recorden les declaracions del Sr. Gérard Casanova (director d’EDF per al
territori Gran Sud-Oest, citat pel diari La Dépêche de Midi), segons les quals “EDF no sabia fer més que
destrosses”. En dono fe. – Fotos: D. Depris, 1999.
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Una regió tan turística com Catalunya prescindiria amb gust d’aquesta classe de decoració. Aquí, una
torre MAT a Taradell. Una empresa està situada molt a prop de la torre (Foto: D. Depris).

Aquest paisatge, ja afectat per diverses línies aèries, hauria d’acollir una de les noves instal·lacions
EAT 400 kV previstes per la Red Eléctrica Española (Foto: D. Depris – 2007).
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Això no obstant, es va fer un pas important quan el Consell d’Estat francès,
última instància de la via administrativa, va anul·lar el Decret d’Utilitat Pública (DUP)
signat pel ministre francès d’Indústria amb vistes a la construcció d’una línia de 400
kV a través del parc natural de Verdon. A França, aquesta sentència judicial és apta
per a crear jurisprudència.

2.4 Conclusions del capítol 2
Aquests són, breument exposats, els principals perills i inconvenients derivats
de la presència de les línies aèries en l’entorn. Constatem que no són pocs i que
comporten conseqüències molt greus, sovint mortals.
Més del 95% d’aquests perills desapareixen si es recorre a instal·lacions
subterrànies o submergides.
Per tant, convindria avaluar el cost anual de tots els efectes nocius, de tots
aquests accidents, el que de moment és gairebé impossible perquè no disposem de
tots els elements d’informació que permetrien fer-ne el càlcul.
Pensem que ni les companyies explotadores, ni les seves instàncies tutelars
(polítiques i administratives), ni nombroses empreses privades, tenen cap interès en
què es faci el càlcul i, fan pressió en els serveis de l’Estat (sanitat pública, medi
ambient, bombers, seguretat civil, aviació, prefectures, etc), per a què les dades no
siguin centralitzades ni difoses. Aquesta actitud s’explica per la voluntat d’amagar
qualsevol informació que sigui contrària a la política que, des de fa més de mig
segle, duu a terme el sector elèctric.
No és inútil recordar, a aquestes alçades de la nostra anàlisi, que la directiva
90/313/CEE permet als ciutadans europeus demandar les institucions públiques si es
neguen a proporcionar la informació que tenen en matèria de medi ambient, però
també si difonen informació falsificada o retallada (vegeu el text reproduït a sota).
Aquesta directiva és aplicable des de l’1 de gener del 1993, però és poc coneguda i,
per tant, poc aplicada (igual com la possibilitat de presentar un recurs davant la
Comissió de Peticions65).
D’altra banda, el dret francès permet que les autoritats municipals adoptin
unilateralment una ordenança per raons d’insalubritat quan una instal·lació qualsevol
(com ara una línia elèctrica) posa en perill la salut o la seguretat d’un o més
habitants del municipi. Es tracta de l’aplicació de la llei de sanitat pública de febrer
del 1905.
Així doncs, les autoritats municipals que qüestionen una instal·lació elèctrica
(existent o projectada) poden recórrer a diferents procediments i agrupar-se per
iniciar-los davant els òrgans jurisdiccionals administratius (tribunal administratiu o
Consell de l’Estat francès) i, posteriorment, davant dels organismes europeus

65

Nota de la T. Comissió del Parlament Europeu.
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habilitats per a jutjar les infraccions de les legislacions i les normatives que
s’apliquen a la Unió Europea66.
En aquests casos, cal comptar amb l’assistència d’un advocat especialitzat en
dret administratiu i dret europeu.

c) Lliure accés a l’informació en matèria de contaminació del medi ambient. L’objectiu d’aquesta
directiva (90/313/CEE), que hauria de traslladar-se al dret nacional abans del 31-12-1992, és garantir el
lliure accés a les informacions relatives al medi ambient de què disposen els poders públics, així com la
difusió d’aquestes informacions i garantir també que es fixin les condicions de base de l’accés tals
informacions. En principi, les autoritats nacionals han de posar a disposició de totes les persones
físiques o morals que ho demanin i sense que aquestes hagin de justificar el seu interès, informacions
relatives al medi ambient.
A més, totes les persones que considerin que la seva demanda d’informació ha estat rebutjada sense
motiu o descuidada, o que no han rebut una resposta satisfactòria, la directiva els permet dirigir un
recurs per via judicial o administrativa conforme a la normativa jurídiqua nacional corresponent.

A part dels recursos en dret administratiu (propis del sistema judicial francès) i
en dret europeu, es poden presentar querelles en dret penal quan es posa en perill la
66

El procediment més senzill consisteix a presentar un recurs davant la Comissió de Peticions del Parlament
Europeu. Es pot presentar en tot moment, sempre que hi hagi infracció respecte del Tractat de la Unió o d’una
directiva. També és possible presentar un recurs davant el Tribunal Europeu de Drets Humans, però només si
s’han esgotat tots els recursos del Dret estatal.
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salut o la vida d’altri. Aquestes querelles, però, només es poden presentar a
posteriori.
En acabat es troben els procediments que pretenen fer front als delictes
financers que embruten les qüestions relatives a les instal·lacions de producció,
transformació, transport i distribució d’electricitat. Aquests procediments són
competència del Ministeri Fiscal i de la Brigada Econòmica i Financera, que amb
freqüència (o bé sistemàticament) són bloquejades per tal que no arribin a port67
No obstant, una de les sancions més directes emana del sistema democràtic,
que permet als electors sancionar els dirigents i càrrecs polítics electes que han
estat declarats culpables per incompliment greu dels seus deures.

67
És així com la Fiscalia de Tolosa de Llenguadoc va donar carpetada sistemàticament a totes les nostres
querelles contra EDF, els seus proveïdors i els seus subcontractistes. L’única de les nostres querelles que va ser
presa en consideració –i que es va integrar a una instrucció en tramitació- va desenvolupar-se a la Fiscalia de
Niça, que en va informar a la Fiscalia d’Évry, la qual va transmetre la nostra querella a la Brigada Econòmica i
Financera de Nanterre. Així doncs, vàrem ser citats a audiència l’any 1995 –en qualitat de testimoni de càrrecpel comissari Oblin-Dulac (8a divisió de la Sotsdirecció d’Afers Econòmics i Financers de Nanterra) per instrucció
de la comissió rogatòria del jutge d’Huy. Si més no, és sorprenent que calgui recórrer semblant cursa d’obstacles
per tal de poder ésser escoltat sobre fets comprovats. A més, el fet d’ésser escoltar no garanteix en absolut que
la querella prosperi. En el dia d’avui, l’afer de sobrefacturació que encausava a EDF i alguns dels seus
proveïdors (així com al Ministeri d’Indústria, que va encobrir aquestes operacions fraudulentes) encara no ha
desembocat en la més mínima incriminació. En dono fe.
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3
3.1

Soterrament de les xarxes actuals i futures
Antecedents històrics

La tecnologia de les xarxes subterrànies, submergides i submarines és molt
antiga. En el cas particular de les xarxes MAT i EAT, les primeres construccions al
món es remunten al 1935 de 220 kV (París) i al 1942 de 380 kV (Viena).
Per tant, no podem acceptar de cap de les maneres que els dirigents polítics
més importants o els portantveus de les companyies elèctriques (o dels ministeris)
assegurin encara que “l’alta i la molt alta tensió no es poden soterrar, no és
tècnicament possible” (Gilles Ménage dixit, president d’EDF, i els de la seva colla.
D’altra banda, vegeu el que ja hem dit al respecte).
Per les mateixes raons, no podem admetre que ens alimentin amb mentides
com que els aïllants no estan prou perfeccionats o que el corrent elèctric es perd a la
terra. D’una vegada per totes, convé que cessin aquestes maniobres baixes de
desinformació per tal de tractar els ciutadans i els seus representants (càrrecs
elegits, especialistes, dirigents associatius, etc.) com a adults responsables i
intel·ligents, capaços de comprendre els problemes que es plantegen i de trobar-ne
les solucions més encertades.
Al costat, una mostra del cable TMX GP
fabricat per Treficable-Pirelli per a EDF... l’any
1968.Aquest cable d’oli fluït, fet a les fàbriques
de Hamfreville (prop d’Havre), estava aïllat per
a tensions que podien arribar a 600 kV.
Aquesta mostra ens va ser cortesament
cedida, l’any 1989, pel Sr. Guy Terramorsi per
tal que poguéssim presentar-la als periodistes
durant una conferència de premsa.
Varem realitzar aquesta foto per tal que hom
pogués fer-se una idea del diàmetre d’aquest
cable aïllat amb paper impregnat. N’hi ha
prou amb comparar-lo amb la petita bateria
de 9 V posada al costat de la mostra.
Els cables EAT més actuals tenen un
diàmetre més petit en raó de la millora
constant dels materials aïllants, que
permet reduir el gruix de la capa aïllant.
Les empreses fabricants de cables conserven
les mostres de producció, incloses les
antigues. La visita de la sala de mostres de
l’empresa Pirelli Cavi, a Milà, és molt
esclaridora. Aconsellem vivament a les
persones interessades que la visitin algun dia.
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Primera pàgina d’una comunicació relativa als cables fabricats per Pirelli per a tensions alternatives de
fins a 1.100 kV. Aquest cable va ser homologat el 1985 pel CESI i l’ENELvi Aquest text ens l’ha
transmès amablement el professor Elio Occhini, amb altres documents del mateix tipus. En la vista
transversal es pot observar que el diàmetre exterior d’aquest cable UAT és de 152 mm. Pertany a la
mateixa família de cables que el TMX GP representat a la pàgina anterior.
En el cas precís del reforçament i la protecció del subministrament elèctric de
Catalunya, és possible concebre diverses solucions satisfactòries, tant en l’àmbit
purament tècnic com en el de la protecció del medi ambient, de les persones i dels
béns, donat que quan es tracta de les xarxes de gran transport (MAT/UAT), no hi ha
cap solució estandarditzada. (com és el cas per a les tensions més baixes), sinó tot
un mostrari de solucions tècniques que s’adaptaran a les diferents exigències
tècniques del plec de condicions establert per l’entitat explotadora (en aquest cas
RTE a França).
Des d’una perspectiva general, considerem que, bàsicament es podrà recórrer
a la solució subterrània i a la submarina (immersió en aigua de mar), si és el cas,
emulant la tecnologia submergida (immersió en aigua dolça: llacs, rius, canals).
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3.1.1 Solucions subterrànies i immergides
Els cables aïllats es van inventar a partir de la segona meitat del segle XIX per
tal de permetre el soterrament de les xarxes elèctriques per motius evidents de
seguretat i fiabilitat, fet que varem demostrar durant la conferència del 20 de
setembre de 2007 a Girona presentant un text que va constituir la introducció del
programa de la conferència que va tenir lloc a París el 1991. Els cables permeten ser
instal·lats sota terra o dins de galeries, o bé, si cal superar obstacles, sota els ponts
o en camins de cables.

Aquest document vii prové d’un llibret publicitari del 1986 del grup Treficable-Pirelli. El gràfic és
interessant en el sentit que ens mostra la longitud total dels cables subterranis en servei a França, cap
al 1986, per a les tensions AT, MAT i UAT (de 63 kV a 400 kV). Podem observar que en aquell
moment, EDF explotava gairebé 6.000 km de cables, prop de dues terceres parts dels quals eren força
antics (cables aïllats amb paper impregnat d’oli o cables sota pressió), mentre que la tercera part
restant estava formada per cables aïllats sintèticament. L’any 1985, el grup Pirelli Cavi (empresa matriu
italiana) va homologar cable UAT capaç de suportar tensions alternatives superiors a un milió de volts.
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Les primeres xarxes elèctriques subterrànies daten aproximadament de 1890 i
durant l’exposició industrial del 1900 a París, ja es van presentar cables aïllats de
30.000 volts. Ara bé, en aquell temps amb prou feines se sobrepassava aquest nivell
de tensió. L’evolució tecnològica dels cables sempre ha seguit la de la indústria
elèctrica, essencialment pel que fa a la pujada de tensió68.
En el cas de París, els primers cables de 60 kV es van col·locar l’any 1920, i la
primera línia MAT/220kV es va posar en servei el 1935; però va ser als afores de
Viena, l’any 1942 on es va instal·lar la primera línia subterrània de tipus EAT (380
kV). El 1985, el grup Pirelli Cavi va homologar a Itàlia un cable que permetia
transportar tensions UAT (fins a 1.200 kV) en corrent altern69.
L’estesa anomenada en galeria és sense cap mena de dubte la més pràctica,
ja que permet un accés permanent als cables i a les juntes (elements d’unió entre
trams de cable). Es tracta, però, de la solució més costosa en termes d’enginyeria i
tan sols s’imposa a les ciutats i a les grans aglomeracions, llocs on es poden aplegar
diferents xarxes en una mateixa galeria de serveis (electricitat, fibres òptiques,
telèfon, aigua, etc70).

Exemple de galeria tubular prefabricada per a l’estesa de cables en terreny urbà o perifèric. Es pot
observar que la galeria permet ajuntar un gran nombre de ternes de tota mena (aquí des de la baixa
68

La qual cosa no va suposar cap problema, l’any 1994, per al president en exercici d’EDF a l’hora d’afirmar
davant les càmeres d’un gran canal televisiu francès que “l’alta i la molt alta tensió no es poden soterrar,
tècnicament no és possible” (escolteu aquesta gran mentida a la nostra pàgina d’Internet)
69
La pujada progressiva de la tensió s’ha justificat amb el creixement del consum i la constitució de grans xarxes
de transport. Això es deu tant al fet que les pèrdues en la línia són menys importants amb tensions elevades,
com també a què les línies aèries estan condicionades per exigències merament mecàniques i en especial pel
pes dels conductors. Conseqüentment no es pot augmentar il·limitadament el diàmetre dels conductors aeris i,
per augmentar la potència transportable, s’opta per una classe de tensió superior.
70
En cas de proximitat entre cables elèctrics i canalitzacions de gas és necessari establir disposicions
reglamentàries específiques. Si es respecten, el perill d’accidents és gairebé inexistent.
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fins a molt altes tensions). Així mateix pot rebre cables de transmissió per fibra òptica i altres xarxes.
L‘estesa en galeria s’ha de concebre dins d’una ordenació global del territori, i sobretot de les
ordenacions urbanes. Des d’aquesta perspectiva és poc costosa, però esdevé cara quan queda
reservada a un sol usuari. Avui dia, s’empra cada vegada més la tècnica de la microtuneladora per a
instal·lar les xarxes subterrànies en els subsòls molt embussats de les grans ciutats.
Sovint se cita l’exemple de la línia subterrània de 380 kV de Berlín, que va
entrar en servei el 1998. Mesura 6,3 km i la seva capacitat de transport és de 1.100
MVA (1,1 GVA). Evidentment, es va instal·lar en una galeria de serveis que, donades
les particularitats del subsòl berlinès, se situa entre 25 i 35 metres de profunditat.
Aquesta línia consta de dos circuits trifàsics (també anomenats ternes), altrament dit
de 6 cables amb una ànima de coure de 1.600 mm2 de secció. Es tracta d’una
instal·lació molt clàssica des del punt de vista tècnic; El seu cost elevat prové de les
obres d’enginyeria que van ser necessàries per a la seva execució.

.

A sobre, exemple de línia EAT de dos circuits col·locada en una galeria tubular prefabricada. Els cables
estan en disposats en bandera (disposició vertical de les tres fases).
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A sota, un altre tipus de galeria subterrània que conté un gran nombre de línies trifàsiques AT i MAT.
Aquí, els cables estan disposats en trèvol. És la millor disposició pel que fa a la inducció magnètica
(vegeu el que expliquem sobre això).

Una realització més o menys similar va entrar en servei l’any 1997 a
Copenhaguen. Es tracta d’una línia a 380 kV destinada a transportar 975 MVA en
dues seccions, una a la zona sud de la ciutat amb una longitud de 21 km (12 km i 9
km separats per una subestació intermèdia); l’altra, a la zona nord amb una longitud
de 10 km. Atesa la longitud total de les línies, s’hi va emplaçar una instal·lació de
compensació de l’energia reactiva (bobines de reactància).
Els cables eren aquí també d’aïllament sintètic amb ànima de coure de 1.600
mm2 de secció. A banda de la llargària dels cables, el que diferencia fonamentalment
la línia de Copenhaguen amb la de Berlín és l’estesa. En aquest cas es tracta d’una
estesa tradicional en una rasa i dins d’un conducte a 1,50 m de fondària.
Entre les instal·lacions més recents, esmentarem la línia Shin Keiyo-Toyosu
(Japó) que també està formada per dues ternes (dues vegades 3 cables), però que
té una longitud de 40 km. En funcionament des de 2001, és capaç de transportar 900
MW per circuit, és a dir, 1.800 MW les dues ternes.

Els enginyers japonesos van escollir un cable amb una secció conductora de 2.500
mm2 per tal de poder arribar a aquesta capacitat només amb dos circuits trifàsics71.
71

Actualment, els fabricants europeus de cables proposen cables d’aïllament sintètic, amb una secció conductora
que pot arribar fins als 3.000 mm2. Les fàbriques de Charleroi (Bèlgica) del grup Nexans produeixen avui en dia
cables amb una ànima de 2.500 mm2. De fet, els cables d’oli estaven disponibles en seccions gruixudes des de
fa temps.
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Atesa la llargària de la línia, òbviament van recórrer a instal·lacions de compensació
de l’energia reactiva72.

Exemple d’integració de xarxes de transport EAT en l’estructura d’un túnel. Les galeries destinades a
rebre els cables figuren en A i en B. En A es poden veure les tres conduccions d’un circuit de corrent
altern. En B, hem simulat una línia de corrent continu de tipus bipolar.
Es podrà fer servir l’estesa en galeria quan els cables de transport
d’electricitat s’integren en l’estructura d’un túnel ferroviari, de carreteres o d’altra
mena. En aquests casos l’arquitecte preveu una galeria separada, paral·lela al túnel,
per als cables de potència (amb o sense ventilació).
Cal considerar l’estesa dels cables en galeria com una solució tant urbanística
com domèstica. Per tant, és deshonest fer només referència a les instal·lacions EAT
esteses en galeria. En canvi, és just el que es fa per mirar de demostrar que les
instal·lacions subterrànies de 380/400 kV són “escandalosament cares“ o que
obliguen a fer obres d’enginyeria “monumentals”73. Convé assenyalar que l’estesa en
72

Respecte a l’energia reactiva, amb freqüència els portantveus de les companyies elèctriques comparen la
producció d’energia reactiva amb les pèrdues, cosa que no es correspon. La imatge del tub foradat utilitzat per
aquests mateixos portantveus posa de manifest una actitud infantil.
La producció d’energia reactiva és inherent a tots els cables, i depèn de la tensió del servei i de la longitud de la
connexió al mateix temps. Es deriva de l’efecte capacitatiu, que és més important en el cas d’un cable que en el
d’una línia aèria (a causa de les característiques dielèctriques de l’aïllant). Tanmateix, qualsevol enginyer en
electricitat digne d’aquest nom sap que un efecte capacitatiu es pot compensar amb la interposició d’una
inductància (bobina d’inductància o self). Així doncs, la producció del corrent reactiu tradicionalment es
compensa per mitjà de selfs anomenats de reactància o bé amb dispositius anomenats reactors.
Es dóna el nom de distància crítica a la longitud d’una connexió per cable en la què l’energia reactiva és igual a
l’energia activa. En aquest cas, i per falta de compensació, les dues energies s’anul·len i aleshores el cable ja no
pot alliberar potència útil. No obstant això, no es tracta d’un tub foradat, ja que de cap de les maneres el corrent
s’havia escapolit pel sòl. Es poden trobar més detalls sobre aquest assumpte tècnic en la nostra obra relativa a
les xarxes subterrànies, submergides i submarines. A 380/500 kV, la distància crítica és de l’ordre dels 40 km.
Per alliberar-se de l’energia reactiva, es poden fer servir aïllants gasosos o transportar l’electricitat en forma de
corrent continu.
73
En especial les declaracions del president d’EDF i de diverses personalitats polítiques de França durant les
tempestes de desembre de 1999.
Informe preliminar sobre la reestructuració de les xarxes MAT-EAT de Catalunya
en la perspectiva del TGV Perpinyà-Barcelona – Daniel DEPRIS – Octubre 2007

Pàgina 93 de 134

galeria pot ser avantatjosa quan el cost de l’enginyeria es finança entre diverses
entitats explotadores. En efecte, una mateixa galeria de serveis es pot fer servir per
al transport de l’electricitat i per altres usos (aigua, gas a baixa pressió, telefonia,
televisió per cable, aire comprimit, etc).
En la majoria dels casos (grans línies de transport), es recorrerà per tant a la
instal·lació clàssica sota conductes de protecció. És una tècnica provada (de
principis del segle XX), poc costosa d’executar i que s’adapta a tots els tipus de
cables, es tracti de cables d’oli, de cables aïllats sintèticament o de cables
supraconductors que comencen a ser explotats.
Els conductes prefabricats de formigó permeten una gran flexibilitat d’ús i un
accés fàcil als cables si fos necessari. Generalment, es col·loquen a una profunditat
d’1,50 m, i cada conducte rep els tres cables unipolars d’un circuit trifàsic. La forma
interior del conducte fa que el cable hagi d’adoptar la configuració anomenada de
trèvol, la millor pel que fa a la inducció magnètica. Des de fa dècades s’utilitza el
mètode de connexió de les beines creuades (cross bonding), que permet anul·lar les
pèrdues degudes als corrents de circulació induïts. L’estesa en beines de PVC
també s’utilitza, en especial quan els cables han de travessar un tram important.
També existeix una estesa anomenada revestida. S’utilitza amb freqüència a
zones urbanes (estesa sota les voreres i els carrils bici). En aquest cas, els cables es
revesteixen de la massa d’un morter sec que en garanteixi la protecció contra les
agressions externes. De fet, no es més que una variant de l’estesa en conductes.
Pel que fa als cables sota pressió externa, disposats en una canalització
metàl·lica han quedat obsolets (per bé que aquesta mena d’instal·lacions encara
estan en servei, en especial en la regió parisenca).
.
Al costat, vista transversal d’un
conducte que conté els tres cables de
la primeríssima línia MAT realitzada a
França. Es tracta de la línia de 220 kV
entre les subestacions de Saint-Denis i
de Clichy. Mesurava 18,5 km de llarg i
es va posar en servei l’any 1935. Els
tres cables d’oli, de 97 mm de
diàmetre (exterior) podien transportar
440 A, és a dir 160 MVA amb 220 kV
(ja que √3 x 220 x 440 = 160.000
kVA).

Estan disposats en trèvol dins del seu conducte protector, de formigó i cobert (aquest model es
continua utilitzant). Les dimensions d’aquest conducte són de 275 x 285 mm.
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Al costat, conducte de protecció del
model emprat a Bèlgica a mitjans del
s. XX. Al contrari del conducte francès,
de secció parabòlica, aquest model
obliga a mantenir els cables ferms amb
abraçadores.
Aquesta
il·lustració
i
la
precedent han estat extretes del
Curs d’electrotècnica (tercera
part: centrals, xarxes i aplicacions
diverses), del Professor. Edgar Gillon
(Universitat Catòlica de Lovaina) –
Edicions Cabay – 1981.
En general, les pèrdues d’energia són aproximadament de 2 a 3 vegades
menors quan el transport es fa per cables, en funció de la tecnologia que s’hi
apliqui74. Això confirma el petit encartament que acompanya un article publicat a
Technique de l’Ingénieur (“Instantanés techniques”75, setembre del 1999) i que
tractava en concret de les línies aïllades amb gas (vegeu més endavant).
L’estesa amb conductes és la més usada quan els cables es posen al marge
d’una carretera, o de qualsevol altra via d’accés existent, com és gairebé sempre el
cas. En efecte, més del 95% de les línies subterrànies se situen sota les carreteres,
les voreres, al marge de les vies fèrries, al llarg de les vies navegables, etc. De fet és
el posicionament més lògic ja que permet reduir molt la superfície necessària per a la
instal·lació ja que s’aprofiten les vies d’accés existents per dur-la a terme. Quan una
línia subterrània s’estén pel marge d’una via d’accés preexistent, no és necessari
preveure el tancament de la zona per a la maquinària de construcció. D’aquesta
manera, per a una línia de 225 kV de dos circuits (més cables de transmissió de
dades), la superfície de treball serà d’1,25 m; si és de 400 kV, no serà gaire més
gran però sí inferior a 1,60 m.

74

Les pèrdues en línia poden ser importants en les línies aèries. En molts casos, sobrepassen el 10 % de la
producció. Com a exemple il·lustratiu, l’any 1991, l’empresa Iberdrola, amb seu a Bilbao, va anunciar 6,617 TWh
de pèrdues per 53,59 TWh d’energia facturada. El mateix any, Fuerzas Eléctricas de Cataluña anunciava 1,56
TWh de pèrdues per 11,9 TWh d’energia facturada. A llarg termini, aquestes pèrdues constitueixen un
malbaratament de recursos energètics, encara més greu pel fet que el rendiment de les centrals tèrmiques
(tradicionals o nuclears) ja és en conjunt dolent, perquè tan sols restitueixen, en forma d’electricitat, del 30 al 40
% de l’energia primària que consumeixen. Per això és important reduir les distàncies de transport i la quantitat de
pèrdues per aquest motiu. Des d’aquesta perspectiva, els problemes vinculats al mercat de l’electricitat s’haurien
de resoldre més aviat descentralitzant que no pas estenent grans xarxes. Avui dia és factible produir localment
una energia molt neta a partir de petites unitats de producció. Una pila de combustible mitjana té una capacitat de
producció d’uns 250 kW. Si es racionalitzés el consum, aquesta unitat pot alimentar tot un poble o un barri (prop
de 25 habitatges a raó de 10 kW per instal·lació). Una pila d’aquest tipus funciona des de fa uns deus anys a la
universitat de Lieja (Sart Tilman), i EDF n’ha instal·lat d’altres a França. També existeixen les piles de
combustible domestiques, amb una potència es d’uns 5 a 10 kW, però la seva comercialització ha estat frenada
pels grans grups de pressió industrials. Les piles de combustible tenen un rendiment molt elevat (superior al 80
% si se’n recupera el vapor d’aigua que expulsen), són silencioses i no contaminen. Si s’instal·len a prop dels
consumidors, només necessiten uns cables molt econòmics i les pèrdues són insignificants. Aquesta és, però, el
tipus de solució que no interessa a les poderoses companyies industrials i a les seves entitats protectores. El
mateix principi és aplicable a altres classes de microcentrals.
75
Nota de la T. Tècnica de l’Enginyer (“Instantànies tècniques”).
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Cal tenir sempre molt present que els cables posseeixen una certa flexibilitat
malgrat el seu diàmetre (de 12 a 15 cm per a un cable de 400 kV). Contràriament a
les línies aèries, que estan formades per trams de línies rectes de centenars de
metres (de 300 a 600 m per a les instal·lacions de MAT/EAT), les línies subterrànies
poden fer revolts, relativament tancats i tot.

Aquesta pila de combustible de 250 kW va ser creada pel grup canadenc Ballard Generation Systems
amb la col·laboració del grup francès Alsthom. Tots els elements que formen una central estan aplegats
en aquest contenidor metàl·lic poc voluminós. La pila de combustible pot alliberar tota la seva potència
des que es posa en marxa. Atesa la seva enorme fiabilitat i estabilitat, està recomanada per alimentar
les instal·lacions anomenades crítiques, com les hospitalàries o de supervivència; centres informàtics i
de transmissió de dades; centres de càlcul d’organismes bancaris, d’asseguradores, de serveis
financers; centres de comandament i control, etc. Un document d’Alsthom del 1998 ja presentava les
piles de combustible com a elements essencials de producció descentralitzada d’electricitat. Aquesta
descentralització de la producció fa possible l’ús de cables molt econòmics i amb molt bones
prestacions. Un cable supraconductor com el que es va instal·lar a Detroit l’any 2000 (vegeu més
endavant) pot, amb 24 kV, garantir la distribució d’una unitat descentralitzada a tota la regió i sense cap
pèrdua. No obstant, en àrees més petites n’hi ha prou amb cables tradicionals, ja que les pèrdues són
mínimes en distàncies curtes.
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En aquest document tècnic d’EDF de l’any 1992, podem observar les dimensions reals d’una
instal·lació subterrània de 225 kV de dues ternes i cables de telecomunicacions (entre els dos
conductes). L’amplada total és de 1,25 m; no seria gaire més gran si es tractés d’una línia de 400 kV
concebuda de la mateixa manera.
Per tant, l’estudi del traçat d’una línia subterrània serà sempre molt diferent
del d’una línia aèria. Al contrari del que molta gent encara pensa, quan se substitueix
una solució aèria per una de subterrània, no es reprodueix el traçat de la línia aèria,
sinó que s’estudia un traçat que s’atingui a les particularitats de les instal·lacions
subterrànies. És per això que, molt sovint, la longitud de la instal·lació subterrània
esdevindrà més gran que la de l’aèria (a causa dels revolts), en proporcions
variables segons el cas. Això no obstant, en la majoria dels casos que hem tractat, el
traçat projectat per A la solució subterrània rarament implicava un excés de longitud
superior al 20%.
És per això que en pocs casos es projecta que les instal·lacions subterrànies
circulin per propietats privades. De vegades s’ha adoptat aquesta solució per evitar
excessos de longitud inútils o perquè tècnicament permeti l’estesa mecànica (en
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63/90 kV)76. En gairebé tots els casos, la instal·lació subterrània travessava
parcel·les agrícoles que podien continuar produint amb tota normalitat a pesar de la
presència de cables (protegits per un revestiment de morter lleuger).
En tot cas, és si més no perniciós el fet de mirar d’espantar a la població, als
propietaris o als responsables polítics fent-los creure que una instal·lació subterrània
podria passar a través de valls i boscos, i de propietats privades. Les companyies
elèctriques presenten aquest fet tan aïllat com si es tractés d’una situació constant.
És igualment malintencionat i deshonest escampar controvèrsies pel que fa a
la fiabilitat de les xarxes subterrànies i a les suposades dificultats per a localitzar les
deficiències.
La localització de les deficiències en una xarxa subterrània es fa aprofitant les
dades disponibles a les subestacions de transformació i utilitzant els aparells
adaptats a aquesta feina. Mai no cal gaire temps per localitzar el tram problemàtic o
la caixa de connexions que presenta deficiències.
Hem dedicat un capítol del nostre llibre a aquest vessant del problema
(“Capítol 8. Vigilància i manteniment de les xarxes”). Hi remetem a tothom que hi
pugui estar interessat, ja que no ens sembla indispensable abordar aquí les
explicacions tècniques relacionades amb els antics dispositius de kenatron, als
ecòmetres i altres sistemes utilitzats, antigament i avui dia, per a la localització de
deficiències als cables.
Pel que fa a la fiabilitat de les xarxes no aèries, hem citat un informe de sis pàgines
redactat per tres eminents especialistes de la DER77 d’EDF, Lepers, Riot i Paus,
reconeguts en matèria de xarxes subterrànies. El document es titula Conclusions
d’un experiment francès en l’àmbit dels cables de molt alta tensió aïllats
sintèticament. Va se objecte del comunicat núm. 21-101 de la CIGRÉ que es va
celebrar a París del 26 d’agost a l’1 de setembre de 199078. Pour les câbles THT/225
kV, les résultats de cette étude ont été regroupés dans un tableau que nous
reproduisons ci-dessous.

76

L’estesa mecanitzada dels cables és corrent en classe BT i ATA (xarxes de distribució), però també es pot
emprar en classe ATB quan les condicions ho facin possible. Aquesta tècnica permet reduir àmpliament els
costos d’enginyeria (un 30 %). No s’aplica en classe de 225 kV i té molt poques possibilitats de ser utilitzada en
400 kV.
77
N de la T. DER - Diréction d’études et recherche (Direcció d’Estudis i Recerca).
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La CIGRÉ (Conférence Internationale des Grands Réseaux Électriques – Conferència Internacional sobre les
Grans Xarxes Elèctriques) és el lloc de trobada dels enginyers especialitzats en el sector del gran transport. Està
organitzada pels dirigents dels grans grups industrials, com ara EDF. En relació als cables d’energia, he citat la
conferència Jicable, que tracta específicament de les instal·lacions subterrànies, submergides i submarines.
Aquestes conferències sempre transcorren amb molta discreció. No són accessibles al públic ni als mitjans de
comunicació. No obstant això, se’n fa referència en comunicacions que circulen en l’àmbit industrial.
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Pel que fa als cables MAT/225 kV, els resultats d’aquest estudi han estat
recollits en una taula que reproduïm aquí sota.
Cal destacar que el nombre d’incidents dels cables (deficiències internes), ha
estat aproximadament de tan sols 0,06 avaries per 100 km i any en 20 anys de
servei. És a dir, només 5 avaries atribuïbles als cables en el conjunt de cables d’EDF
de 225 kV (bàsicament a París i a la regió parisenca). Aquesta fiabilitat és notable i
no deixa de millorar. Amb els productes més recents les deficiències internes
pràcticament s’han eliminat, i es pot fer una estimació del percentatge d’avaries per
sota de 0,03 per 100 km i any.
L’enorme fiabilitat des cables tradicionals ja va ser provada en un document
de 1973 (Rollin, Lepers i Bernard – EDF). Es tractava d’estudiar els cables instal·lats
entre els anys 1954 i 1971. En aquella època, les xarxes subterrànies estaven
formades per cables antics aïllats amb paper impregnat (que es degradaven
fàcilment). En els 18 anys observats, EDF va registrar 19,3 avaries a la seva xarxa
AT subterrània. Ara bé, l’estudi no va distingir les deficiències internes de les
externes. El temps mitjà de reparació oscil·lava entre 1 i 3 dies.
En la mateixa època, la xarxa MAT de 225 kV estava formada per poc més de
200 km de cables d’oli fluït que havien patit 6 deficiències internes i 2 d’externes
(danys mecànics per obres en vies de circulació). Pel que fa al conjunt de línies
subterrànies de 225 kV, l’índex d’avaries era d’1,9 incidents per 100 km i any, i les
avaries havien comportat interrupcions del servei de entre 20 i 28 dies. Aquesta
aturada força llarga es devia a la tecnologia específica dels cables d’oli fluït o de
pressió externa de gas (cables que ja no s’utilitzen).
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Una anàlisi seriosa dels textos disponibles permet confirmar que els índexs
d’avaries ha millorat constantment al llarg dels anys. Quant a les deficiències
internes dels cables MAT, s’ha passat de unes 2 avaries anuals per 100 km als anys
50 i 60 a menys de 0,05 a partir dels anys 90. El temps d’indisponiblitat també es
s’ha reduït molt. L’any 1989, la substitució d’un tram defectuós tan sols comportava
entre 5 i 8 dies de mitjana per als cables MAT-EAT aïllats sintèticament. Es un
termini similar al de la reparació d’un tram de línia aèria (en condicions normals de
reparació).
Es pot concloure que amb els productes més recents, una línia subterrània
correctament instal·lada no patirà més d’una deficiència interna en 30 anys per 100
km de cable. Les deficiències als accessoris (extremitats i juntes) són també
progressivament inferiors d’ençà que s’empren accessoris emmotllats i provats
abans d’instal·lar-los. A més, aquestes deficiències es poden reparar amb rapidesa,
ja que són externes (extremitats) o accessibles des de les càmeres d’unió (juntes).
En canvi, és impossible reduir l’índex d’avaries en l’àmbit de les línies aèries, donat
que la major part de les avaries es deuen no pas a deficiències de material sinó a
incidents externs (vegeu el que s’ha explicat a tal efecte). Aquest índex és aleatori i
es pot considerar elevat quan succeeixen incidents excepcionals (com les tempestes
de desembre de 1999 a França, o un seguit d’atemptats). En anys concrets, les
avaries a les línies aèries poden ser centenars o milers de vegades més elevades
que les avaries a les línies no aèries.
Aquestes precisions, fàcilment comprovables, haurien de sufocar els
rumors divulgats per enginyers a sou de les companyies elèctriques; uns rumors que
desacrediten tant als autors com a qui els propaguen.

Vista transversal de cables de 400 kV amb aïllament sintètic extrudat (document DER d’EDF). El model
de beina acanalada està destinat a instal·lacions en pous verticals (amb abraçadores de fixació també
acanalats). Els cables de 400 kV amb aïllament sintètic responen a la norma EDF-HN-33-S-54. El
dibuix d’aquí dalt mostra una línia subterrània MAT d’un sol circuit instal·lat de manera tradicional, en el
marge d’una carretera convencional. Aquí, la instal·lació es pot fer en dins d’una rasa de gairebé 60 cm
d’ample. En el cas d’una autopista, la disposició serà força similar a la dreta del carril d’emergència
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(darrere de les barreres de seguretat). Si escauen dos circuits, es poden instal·lar dins la mateixa rasa
o per separat a banda i banda de l’eix viari.

Una solució molt interessant rau en el fet d’integrar una instal·lació subterrània
en una altra instal·lació que es trobi en procés d’execució, Seria el cas, per exemple,
d’una autopista o d’una línia ferroviària d’alta velocitat, evidentment sempre que els
responsables de les obres siguin capaços de coordinar els treballs. A Europa,
aquesta solució intel·ligent gairebé no s’adopta mai (per tota una sèrie de motius,
l’anàlisi dels quals excediria l’objectiu d’aquest informe).
És del tot evident que el fet de realitzar les instal·lacions coordinadament
permet abaratir molt els costos d’enginyeria. En el cas de la instal·lació MAT
projectada per EDF al Quercy, es podria haver instal·lat una línia subterrània sota la
mitjana de l’autopista en construcció (entre Cahors i Tolosa de Llenguadoc via
Montauban). Tanmateix, aquesta solució elegant i relativament assequible mai no es
va avaluar, i l’autopista es va construir sense estudiar el projecte d’EDF (que va ser
abandonat després de 12 anys de lluites internes entre EDF i els seus opositors,
com hem dit més amunt), mentre que la companyia no volia ni renunciar al seu
projecte inicial de línia aèria ni treballar en concertació amb ningú altre.
Per tant, seria convenient replantejar la política de grans obres en el sentit
d’una planificació a mig i llarg termini per a permetre’n la coordinació.
Efectivament, pensem que seria interessant preveure la integració d’una línia
de 400 kV subterrània o submarina en el context del reforçament de la gran
interconnexió entre França i la península Ibèrica.
La solució subterrània (al llarg de l’autopista o de les vies del TGV) permetria
transportar, segons la tecnologia prevista (cables tradicionals o, aïllats amb gas),
entre 2.000 i 5.000 MW a Barcelona passant per Girona.
A priori, tal solució no presenta cap dificultat insalvable. Tanmateix, escauria
que els fabricants de cables capaços de tirar endavant una obra d’aquesta magnitud
fessin un estudi detallat.
Si tenim en compte que les obres ja s’estan executant, és urgent prendre les
decisions pertinents ja que, d’aquí poc, serà massa tard per integrar una línia
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subterrània dins el corredor de serveis que va des de la frontera francesa fins a
Barcelona.
Hi ha encara la solució submarina en corrent continu entre la costa francesa i
espanyola. Es tractaria d’una instal·lació força similar a la que uneix França amb
Anglaterra (IFA 2000), amb una capacitat de transport de prop de 2.000 MW. La
llargada seria d’uns 300 km per unir el sector de Perpinyà a la subestació de
Vandellòs.
Sens dubte és la millor solució des de tots els punts de vista, perquè hi
afegeix un element de seguretat en matèria d’interconnexió (vegeu més endavant).
Les entitats que posen en servei les xarxes elèctriques hauran de sufragar el
finançament de la part substancial de la reordenació, en virtut dels principis generals
del dret europeu, definit a l’article 130 R del Tractat de la Unió Europea, i que tracta
dels principis de precaució, de resoldre les dificultats al seu origen, i de què qui
contamina paga.
De cap manera no correspon als contribuents finançar unes obres de les
quals no s’ha demostrat correctament la utilitat pública, i que, en aquest cas, estan
motivades per la recerca de beneficis (directes o indirectes) en el context d’una
política financera i comercial ultraliberal.
Des d’aquest angle, convindria replantejar l’atribució de les subvencions
europees en els projectes inclosos en la planificació de les xarxes anomenades
transeuropees (RTE-E).
Aquestes subvencions haurien d’estar estrictament reservades només als
projectes que s’integrin perfectament en la política de conservació del medi ambient i
de desenvolupament sostenible, d’acord amb la postura adoptada pel Consell de
Cardiff. Sols les instal·lacions subterrànies, submergides i submarines –del tot
conformes amb les exigències de seguretat i de protecció dels béns, les persones i
el medi ambient- haurien de poder beneficiar de les subvencions obtingudes del
pressupost europeu, dit d’una altra manera, dels fons alimentats pel conjunt de
contribuents de la Unió Europea.
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Estat dels cables d’aïllament sintètic instal·lats pel fabricant de cables SAGEM (abans Silec) entre el
1962 i les acaballes del segle XX. S’hi pot observar que el subministrament de cables XLPE 400 kV van
començar el 1985, mentre que els cables aïllats de 500 kV estan disponibles des de 1992. Els cables
proposats pels grups Sagem i Nexans (abans Alcatel Câbles) són del tipus PBD (polietilè de baixa
densitat), mentre que els plantejats pel grup Pirelli (abans Treficable) són del tipus PAD (polietilè d’alta
densitat), Per obtenir una perspectiva global de la producció francesa de cables MAT-EAT, cal sumar-hi
la producció respectiva dels tres grups de fabricants.

3.1.2 Línies aïllades amb gas (LAG-CAG)
Les línies anomenades aïllades amb gas (LAG o CAG) s’han estudiat i creat a
fi de permetre el transport de potències elevades a llargues distàncies, sense patir
els problemes d’energia reactiva que plantejaven els cables amb aïllament sòlid. Per
tant, estan particularment ben adaptades per al transport de molt alta tensió a grans
distàncies. Aquesta tecnologia no és pas recent; va començar a estudiar-se a finals
dels anys 60. Tanmateix, en comparació amb els cables amb aïllament sòlid, la
tecnologia LAG manca de flexibilitat. En efecte, ja no es tracta de cables en el sentit
estricte del terme, sinó de canalitzacions. Almenys si pensem en el sistema tripolar
tal com GEC Alshtom el va desenvolupar a França.
Aquest sistema, que fa servir tres unitats unipolars (com en els cables
tradicionals) s’ha desenvolupat sobretot a Alemanya. Permet una mica més de
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flexibilitat d’ús, adaptant-se millor als revolts, però els seus resultats no són tan bons
pel que fa a la inducció magnètica, i la superfície de sòl que ocupa és més gran. Els
conjunts tripolars es poden adaptar a la perfecció a les obres de les autopistes i a les
línies ferroviàries d’alta velocitat sense revolts tancats.
En funció del mode d’instal·lació, una LAG de gran potència es pot inserir en
una franja de terreny que no excedirà els 4 metres d’amplada. És ben poc per a una
instal·lació capaç de substituir tota sola dues línies de 400 kV amb dos circuits.
Sabent que la mitjana d’espai ocupat per una línia aèria de 400 kV de dos circuits és
de 35 metres d’ample, per 35 a 50 metres d’alt es pot calcular que dues línies
paral·leles d’aquest tipus cobriran una franja de terreny de prop de 100 metres
d’ample (2 vegades 35 més l’interval entre les dues línies). Es del tot possible
reservar una franja de terreny de 2,5 a 4 metres en el marge d’una via fèrria per
encabir-hi una LAG. Aquesta disposició presenta també l’avantatge de poder treure
profit de les obres ferroviàries per transportar el material amb moltes més facilitats
que si la LAG es fes per separat.
En l’aspecte tècnic, el baix valor de capacitat lineal (aprox. 50 nF/km) d’una
LAG permet realitzar obres de gran longitud (fins a 150 km i més) sense cap
necessitat de compensació de l’energia reactiva. L’aïllament gasós contingut a les
canalitzacions es comporta més o menys com l’aire que fa d’aïllant a les línies
aèries. Se’n deriva, per tant, una simplificació de la instal·lació i un cost mínim.
Essencialment, les LAG estan formades per tubs d’alumini. Els tubs que
formen els conductors de fase es mantenen fixos per mitjà de cons de resina
epòxida que fan d’aïllants. Pel que fa al gas aïllant, al principi es tractava
d’hexafluorur de sofre (SF6)79 en estat pur; actualment és substituït per una barreja
de nitrogen i de SF6 (5-10% de SF6 i 90-95% de nitrogen).
Una línia LAG està formada per elements prefabricats anomenats mòduls.
Cada mòdul es composa del tub exterior, d’un o més conductors de fase i de tirants
aïllants. Els mòduls se subjecten entre sí com un simple Meccano, amb cargols (en
instal·lacions a l’aire lliure) o bé amb soldadures. Es pot inserir una unitat de
muntatge-desmuntatge entre els mòduls per facilitar la possible substitució d’un
element. Uns quants mòduls formen un compartiment. Els compartiments són
hermètics entre sí. Per bé que el revestiment extern és molt resistent a la corrosió,
es pot posar una capa protectora addicional.
Els conductors tubulars d’una LAG es fabriquen amb un alumini molt pur, tant
si es tracta de la coberta externa com dels conductors de fases. Els conductors més
grans poden transportar fins a 6.000 amperes, mentre que el corrent nominal és de
l’ordre de 4.000 A80.
79

L’SF6 és un excel·lent aïllant emprat des de fa molt en el sector de l’electrotècnica de potència (en especial a
les subestacions aïllades amb gas i a certes connexions). No és inflamable ni tòxic, i químicament és inert.
Tanmateix, és un gas d’efecte hivernacle que pot plantejar problemes al medi ambient planetari. Després que els
estudis demostressin les propietats aïllants de la mescla nitrogen/SF6, molt semblants a les del SF6 pur, es va
decidir utilitzar-la en tecnologia LAG. Així doncs, les quantitats d’SF6 que contenen les conduccions són molt
reduïdes, i fins i tot en cas de perforació accidental d’una conducció, només s’escaparia la quantitat molt reduïda
de mescla situada entre dues divisions. En aquest cas, per tant, els riscos per al medi ambient es poden
considerar com insignificants.
80
Per a més informació sobre les instal·lacions de tipus LAG-CAG, convé consultar l’abundant literatura tècnica
sobre el tema, així com a les comunicacions que s’han fet en el marc de les conferències internacionals CIGRÉ,
especialment la comunicació núm. 21-204 de la sessió del 2002. També es pot consultar la comunicació A.5.2 de
la conferència Jicable del 1995.
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La LAG tripolar presenta nombrosos avantatges en relació a la solució
unipolar, perquè és la que millor redueix les pèrdues Joule, ja que no es produeix
retorn de corrent al revestiment (cas que sí que es dóna en el sistema de tres
elements unipolars). És també la que redueix més la inducció magnètica81, i la que
necessita menys espai. En canvi, és una mica més delicada de muntar per l’amplitud
del diàmetre del tub exterior.
El muntatge es fa segons un model anomenat semicontinu. Els elements
prèviament encaixats a fàbrica es col·loquen dins d’una rasa que farà entre 2,5 i 4
metres d’ample (per tal de permetre el posicionament del caixó d’encaix, vegeu el
dibuix de la pàgina següent).
L’energia tèrmica (calor) emesa per una LAG de gran potència és sens dubte
important, però no planteja cap problema mediambiental a partir del moment en què
la LAG s’integra en una autopista o en una estructura ferroviària82. Aquest tipus de
material no ha estat dissenyat per passar a través dels prats i dels camps
(contràriament al que suggereixen alguns dibuixos divulgats per les companyies
elèctriques), i encara menys a través de boscos83.
Es considera que l’índex d’avaries en una LAG és inferior a 0,05 per 100
km/any. Es correspon amb l’índex actual per a totes les tecnologies subterrànies,
submergides i submarines.
La tecnologia LAG-CAG ve a ser l’artilleria pesada del material destinat al
transport d’energia elèctrica; en certa manera el món de la lampisteria es reuneix
amb el de l’electricitat i d’això prové el nom d’electroducte que de vegades s’ha
donat a les instal·lacions aïllades amb gas. Aquesta tecnologia no està dissenyada
per reemplaçar les altres tecnologies subterrànies, sinó que les complementa oferint
solucions vàlides per al transport de potències molt elevades a gran distància. La
seva manca de flexibilitat la limita a projectes que poden integrar-se en grans obres
d’ordenació del territori.
Si examinem els costos respectius de les diferents opcions, veurem que la
LAG és indiscutiblement la solució no aèria més interessant, si més no en el context
de les solucions susceptibles de ser aplicades actualment.

81

Vegeu el que s’ha publicat en relació als efectes dels camps magnètics alterns sobre la salut.
La calor emesa pels cables i les canalitzacions CAG deriven de l’efecte Joule, però és nul·la amb
els cables supraconductors. En el cas de les línies subterrànies, la calor es dissipa en el sòl, mentre
que en les línies immergides i submarines es dissipa dins l’aigua, però no s’ha d’oblidar que aquesta
emissió calòrica existeix igualment en les instal·lacions aèries. En aquest últim cas, la calor deguda a
lefecte Joule s’escampara per l’aire.
83
Les canalitzacions CAG poden quedar a l’aire lliure, però és antiestètic i sobretot inapropiat en
termes de seguretat.
82

Informe preliminar sobre la reestructuració de les xarxes MAT-EAT de Catalunya
en la perspectiva del TGV Perpinyà-Barcelona – Daniel DEPRIS – Octubre 2007

Pàgina 105 de 133

Construcció d’una LAG segons el model semicontinu. En primer lloc, es fa la rasa (aprox. 3,7m x 1,5m),
després s’hi instal·len, paral·lelament, els mòduls ja encaixats; una grua els col·loca dins la rasa, on el
caixó d’encaix fa de taller mòbil (hermètic a la pols) per als tècnics encarregats de fer les connexions.
Tot seguit s’instal·len els dispositius de control i es tanca la rasa. L’obra avança progressivament
ocupant aproximadament 100 metres de llargària.
Amb tota seguretat, REE s’escudarà darrere l’argument segons el qual fins
ara no s’ha realitzat cap instal·lació LAG d’una longitud gaire gran. Se’ls pot
contestar que EDF mai no havia construït cap central nuclear de gran potència
abans de ficar-se en el programa i amb la precipitació que tots coneixem. Tot té un
principi i nosaltres sabem que les canalitzacions LAG-CAG estan perfectament a
punt i completament adaptades per al gran transport.
Els enginyers francesos, suïssos i alemanys–que han estudiat i provat
exhaustivament aquesta tecnologia- són perfectament capaços de construir una LAG
composta per seccions de l’ordre de 100 a 150 km. N’hi ha prou, per convèncer-se’n,
amb consultar l’abundant literatura tècnica que s’ha dedicat a les instal·lacions
subterrànies aïllades amb gas. Es així com, a l’informe anual del grup ABB (França),
s’hi pot llegir que [...] la LAG, línia aïllada amb gas, veritable innovació tecnològica,
que permet transportar l’energia d’alta tensió per instal·lació subterrània, és una de
les tecnologies del futur per respondre alhora als criteris mediambientals i als de
prestacions en el transport d’energia elèctrica [...]. És de fet per influència directa
dels enginyers d’ABB (i dels de GEC-Alshtom) que els enginyers d’EDF van
dissenyar i realitzar la línia pilot del centre de Renardières, la mateixa que va
permetre l’homologació d’aquest material per part d’EDF.
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Aquest dibuix és visiblement tendenciós en el sentit que presenta una LAG travessant un prat en el qual
els animals pasturen, cosa que no passarà mai. Ens mostra, però, l’aspecte d’una LAG tripolar
soterrada. És un veritable electroducte, que tot sol pot reemplaçar diverses línies aèries de 400 kV.

Durant la conferència internacional Jicable de 1995, quatre enginyers del grup
GEC Alsthom84 ja havien fet una comunicació que es resumia en les següents
declaracions: “[...] Les consideracions en matèria de medi ambient en l’ordenació de
les xarxes elèctriques fan cada cop més interessants les perspectives ofertes per la
implantació de línies subterrànies. Per als nivells molt alts de tensió i longituds de
diverses desenes de quilòmetres, el cable aïllat amb gas (CAG) es presenta com
una solució millor adaptada que el cable aïllat tradicional [...]”.
D’altra banda, hem de destacar que des d’octubre del 1994, el servei
d’informació i documentació d’Alcatel Câble va fer publicar una nota informativa
sobre la tècnica LAG. Es titulava La solució subterrània de llarga distància per als
problemes mediambientals: electroducte amb gas de 420-550 kV.
En substància, la nota deia: “[...] Les hipòtesis fundades o no referides a la influència
dels camps elèctrics i magnètics pròxims a les línies aèries porten a preferir la
solució soterrada [...] aquestes preocupacions tan actuals mostren l’interès per noves
solucions com el MGT85[...] El projecte MGT està adaptat al transport subterrani
d’energia elèctrica a llarga distància, a zones urbanitzades o al bell mig del camp [...]
És difícil anunciar una estimació anual precisa dels quilometratges anuals de línies
84

Thuries, Pham, Roussel i Guillen – Gec Alshtim T&D – Villeurbanne.
MGT: Molt Gran Transport. Una altra sigla per designar una canalització aïllada amb gas. Aquesta sigla és
significativa, perquè indica clarament que la tecnologia CAG s’ha estudiat ben bé amb vistes al gran transport.
Aquesta sigla ha estat utilitzada essencialment pels enginyers del grup Alcatel, i d’altra banda s’inspira sens
dubte en la que designa als trens d’alta velocitat.
85
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posades en servei en entorns sensibles, però, si es té en compte el seu objectiu de
cost, entre 3 i 5 vegades el d’una línia aèria, es pot esperar una demanda del MGT
comparable a la del TGV en l’àmbit del transport de viatgers [...]”.

Aquest altre dibuix presenta una instal·lació LAG de tres tubs unipolars rígids (n’hi ha de semirígids). Es
pot observar que la franja de terreny utilitzada és molt més gran. A més, la inducció magnètica serà
molt més difícil de controlar que en el cas de la instal·lació tripolar.
Un article de juliol del 1997 titulat “Una conducció plena d’energia” posava en
evidència les possibilitats ecològiques de les instal·lacions subterrànies de tipus LIGCAG elaborades per GEC-Alsthom.
Començava així: Algunes persones no es cansen d’admirar les torres d’acer
que apareixen davant dels seus ulls com el més bell ornament dels nostres camps.
D’altres no veuen altra cosa en aquest element familiar del paisatge que una
pol·lució visual [...], alguns sospiten dels enormes camps electromagnètics alterns
que envolten les línies elèctriques aèries com a causants de malalties. En la
tendència actual generalitzada d’adonar-se de la necessitat de protegir l’entorn,
l’impacte que provoquen aquestes línies d’alta tensió és un problema que les
empreses elèctriques no poden continuar ignorant [...].Es feia del tot urgent inclinarse per solucions econòmicament viables que resolguessin aquest problema creixent.
Això va incitar els enginyers de la Divisió Transport i Distribució d’energia de GEC
ALSTHOM a elaborar un nou sistema de tecnologia punta [...].
De la mateixa manera indiquem que la revista Techniques de l’Ingénieur havia
publicat al setembre del 1999 un llarg article relatiu a la tecnologia LAG-CAG (a la
pàgina següent reproduïm la primera pàgina d’aquest article), que contenia els
principals arguments valedors de les canalitzacions aïllades amb gas:
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La pressió mediambiental s’està desenvolupant inexorablement a Europa.
Després d’una expansió sense oposició, les línies elèctriques de molt alta tensió
tornen definitivament al terreny de la impugnació mediambiental. A Europa, el baix
creixement de la demanda elèctrica ha permès fer front a la situació malgrat les
dificultats creixents per construir noves línies. Cada any, augmenten les
conseqüències econòmiques derivades del bloqueig sistemàtic a noves línies aèries.
Aquest bloqueig frena igualment l’aplicació de les directives europees sobre el
mercat de l’electricitat.
La línia aïllada amb gas (LAG), que es pot soterrar sense límit de llargària, és
una de les solucions. Una LAG necessita 5 vegades menys terreny que una línia
aèria equivalent; suporta els conreus en superfície i s’integra al paisatge sense més
problemes que un gasoducte o un oleoducte; els materials són íntegrament
reciclables. El gas dielèctric està compost quasi exclusivament de nitrogen a baixa
pressió. El manteniment és pràcticament inexistent i la vida útil hauria de
sobrepassar els cent anys, el que redueix els destorbs que causen la instal·lació i la
renovació.
Les línies aèries creen desconfiança per les seves radiacions
electromagnètiques, mentre que el camp elèctric d’una LAG és nul. A més, el camp
magnètic és 56 vegades menor86 [...] El perill d’electrocució és inexistent ja que, en
cas de deficiència, els revestiments conductors es comporten com un circuit de terra.
Els perills de les LAG són extremadament limitats, contràriament a les línies aèries,
subjectes als llampecs i a les condicions climatològiques. La LAG és completament
silenciosa, i un cop acabades les obres no molesta gens [...]
Els cables tradicionals, 22 vegades més cars que les línies aèries87 han
boquejat la situació. Amb la LAG, la inversió és 10 vegades més gran que en una
línia aèria, però representa només 5 vegades si es valora l’estalvi provinent d’una
reducció important de les pèrdues. A aquesta consideració s’ha d’afegir l’estalvi dels
costos addicionals d’explotació derivats de no haver de construir les línies aèries.
Quan es tracta de resoldre una part impugnada però delimitada, d’una línia elèctrica,
el balanç econòmic del conjunt del projecte és perfectament acceptable(..)”.
Si bé es tracta d’una mena de publicitat encoberta per al grup GEC-Alsthrom,
aquest article descriu força bé el problema general i les solucions que aporten les
LAG. Sobretot permet d’adonar-se que les línies d’aquest tipus no són una ruïna per
a les entitats explotadores.
Ens parla aquí d’un cost addicional d’inversió de l’ordre de 10 que cau fins a 5
si tenim en compte l’estalvi que representa la reducció de les pèrdues en línia. Ara
bé, el redactor indica que també cal considerar l’estalvi dels costos d’explotació (no
s’ha de vigilar, el manteniment és pràcticament inexistent, hi ha poquíssimes avaries,
etc). Això és el que fa que una instal·lació d’aquesta mena és ineluctiblement més
86
Aquesta xifra es empírica ja que, si bé la reducció de la inducció magnètica és important, no pot ser avaluada
d’una vegada per totes d’aquesta manera. En alguns casos, la diferència amb una línia aèria equivalent serà
força superior a 56.
87
Un cop més, el redactor de l’article comet l’error de donar un ràtio ni de bon tros exacte. Els cables tradicionals
no són necessàriament 22 vegades més cars que el material utilitzat en les línies aèries. S’ha de comparar allò
que és comparable, cas per cas, sobretot en l’àmbit de les molt altes tensions. El text ha estat clarament impulsat
per GEC-Alsthom, que té interès en fer creure que els cables tradicionals (productes de la competència) són molt
costosos.
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rentable, a llarg termini, que una línia aèria equivalent. Sobretot admetent que una
LAG pot donar servei durant prop d’un segle, mentre que una línia aèria es considera
obsoleta al cap de 40 o 50 ans.
Vegeu d’altra banda com aquesta mateixa revista tècnica resumia els
avantatges de les LAG:

La línia aïllada amb gas (LAG)
La LAG es deriva d’una tecnologia posada a punt per ABB des de fa 25 anys per a evacuar
l’energia de les centrals elèctriques a distàncies curtes. Directrius constructives renovades
permeten que es realitzin de manera econòmica i durable a gran escala i en soterrat, tot
respectant els criteris mediambientals.
-

La robustesa mecànica permet una instal.lació directa a la rasa.
El gas aïllant es composa d’una mescla amb majoría de hidrògen.
La coberta de cada tram està soldada, per evitar qualsevol risc de fuita.
Un revestiment protegeix a llarg termini els contra la corrosió.
Un sistema de vigilància permanent avisa de les incidències.
La capacitat de transport d’una LAG és 5 vegades més gran que una línia aèria i les pèrdues 3
vegades menors.
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Aquest encartament constitueix un molt bon resum de les principals qualitats
de les línies aïllades amb gas. És per tant sorprenent comprovar que una tecnologia
tan prometedora –que ha estat objecte de moltes realitzacions a petita escala des
dels anys 70- encara no se n’hagi tret profit com cal i en les condicions per les quals
ha estat finalment concebuda.
Un cop més, això és degut al fet que les companyies elèctriques no volent
crear un precedent en el sector de les instal·lacions EAT 400 kV. Com ja havíem
recalcat amb anterioritat, el problema no és de caire tècnic. És de caire polític i
financer.
Els enginyers elèctrics europeus no volen cedir davant les exigències dels
defensors de la salut, de la seguretat i del medi ambient, almenys pel que fa a les
grans xarxes de transport de tipus EAT. Han hagut de claudicar per a les xarxes de
distribució i repartiment ATB (63/90 kV a França). Comencen a perdre terreny quant
a les xarxes regionals de transport (225%). Per tant, s’aferren desesperadament a la
seva postura pels 380/400 kV, i amb més força per ser aquest el nucli de l’estratègia
ultraliberal en matèria del mercat de l’electricitat, una estratègia que privilegia els
rendiments a molt curt termini, una manera de fer que té molt poca consideració per
les exigències sanitàries, de seguretat i de protecció de l’entorn de vida.
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GALMIZ-VERBOIS

Ni parlar-ne, de soterrar la línia
L’autopista elèctrica a la Costa de Vaud serà aèria, ho decideix el Consell Federal
La línia d’alta tensió Galmiz-Verbois no serà soterrada entre Vaux-sur-Morges i Eysins, a la
costa de Vaud. El Consell Federal va rebutjar ahir els recursos del Fons Mundial per la Natura
suís i de l’ajuntament de Begnins (Vaud). Un cable soterrat seria tècnicament viable, però
presentaria masses inconvenients.
La decisió del Consell Federal dóna un final al contenciós suscitat des de fa anys per “l’autpista
elèctrica” de 380 kV que ha de travessar la Suissa Romanda, de Galmiz (França) a Verbois
(cantó de Ginebra). Al desembre del 1996, el Govern havia pres la decisió sobre el tram
Eysins-Verbois, acceptant un compromís per vorejar la població de Bogis-Bossey.
...
Com les altres companyies europees, fins ara les companyies suïsses sempre
s’han negat a soterrar les instal·lacions de 380-400 kV. L’única excepció notable és
la línia de tipus CAG del Palau d’Exposicions de Ginebra. Després de 10 anys
d’oposició i de nombrosos procediments judicials, el Gran Consell federal va
desestimar els últims recursos relatius al projecte Galmiz-Verbois. Aquest article del
18 de març del 1997 va ser publicat pel diari La Liberté de Friburg. Cal destacar que
l’estudi encarregat pel Consell havia declarat la viabilitat de la solució subterrània. No
obstant això, aquest testimoni va ser guarnit amb les mentides habituals sobre la
seguretat de l’explotació, els costos (un altre cop es presentava un ràtio utòpic de
30), les presumptes repercussions mediambientals i l’ocupació del terreny; també es
feia al·lusió a les tecnologies que encara estaven en un estadi experimental sense
fer cap precisió sobre les característiques d’aquestes tecnologies. Voluntàriament o
no, la premsa ha ajudat sovint als professionals de la desinformació.
L’article és tanmateix interessant perquè assenyala que la Societat Alusuisse
havia dut a terme investigacions per compte d’EDF. De fet, no es tractava
d’investigacions, sinó d’un estudi tècnic preliminar amb vistes al reforçament de la
interconnexió França-Espanya.
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Aquesta foto mostra les canalitzacions CAG instal·lades per a l’alimentació elèctrica del Palau
d’Exposicions (Palexpo) de Ginebra. Es tracta d’una instal·lació en galeria que utilitza tres
canalitzacions unipolars per circuit, és a dir sis canalitzacions per als dos circuits que s’observen al
clixé. És una instal·lació urbana i, per què no dir-ho, molt luxosa. En conseqüència, el seu cost ha estat
clarament més elevat que el d’una línia que s’implantés al marge d’una autopista o d’una via fèrria.
Aquesta puntualització és important, ja que els portantveus de les entitats explotadores han enganyat
sovint les persones mal informades anunciant els costos prohibitius d’algunes realitzacions d’aquesta
classe (Ginebra, Berlín, etc). Cal tenir en compte també que el cost d’una línia curta és intrínsecament
més alt que el d’una línia llarga. En efecte, és clarament més car fabricar uns quants quilòmetres de
tubs (o de cables) que diverses desenes o centenes de quilòmetres dels mateixos productes, tots els
industrials ho saben. El mateix es pot dir de les obres d’enginyeria, sobretot si es poden coordinar amb
d’altres. Es pot deduir que el cost quilomètric d’una línia curta pot ser entre 10 i 30 vegades més car
que el d’una línia llarga.

3.1.3 Els cables supraconductors
Entre les tecnologies en plena evolució, hem d’esmentar la supraconductivitat
i les seves múltiples possibilitats.
Els cables supraconductors (SC) constitueixen una de les nombroses
aplicacions pràctiques de la supraconductivitat. Estan disponibles des dels anys 90
per a classes de tensió ATB i algunes marques fabricants (com Pirelli) treballen
actualment en un cable SC adaptat a la tensió de 225 kV.
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No sembla que sigui necessari produir cables SC per a tensions de 380 i 400
kV, perquè els cables disponibles avui dia ja permeten transportar, amb un diàmetre
equivalent, cinc vegades més potència que un cable ordinari aïllat sintèticament
(seran 10 vegades amb les pròximes generacions de cables SC).
Així doncs, una sola terna formada per tres cables SC de 225 kV podrà
transportar tanta energia com una línia aèria de 400 kV d’1 o 2 circuits.

Tipus de cable SC produït pel grup alemany Siemens des de finals dels anys 80. Els primers cables SC
es refredaven amb heli líquid, i més endavant el material es va perfeccionar per poder-ho fer amb
nitrogen líquid. Refredats d’aquesta manera, els cables reben el nom de criogènics. L’objectiu de les
recerques és poder substituir-los per cables que no necessitin refredament.

Mostra del cable SC dissenyat i fabricat pel grup Pirelli (fàbrica de Lexington, Carolina del Sud) amb la
col·laboració d’EDF i de la firma nord-americana AMSC (de la qual EDF és accionària amb una
participació del 17%). Aquest és el cable que es va posar en servei l’any 2000 a Detroit (EUA).
Existeixen diverses categories de cables SC. Els cables elaborats més
recentment fan servir la criogènia per a refredar els elements supraconductors. En
general, es fa ús del nitrogen líquid que circula pel conducte central del cable i se’ls
coneix per la sigla SAT (Supraconductors d’Alta Temperatura). També es pot
distingir entre cables SAT amb dielèctric calent o SAT amb dielèctric fred.
En l’informe de desembre del 2002, els enginyers del CESI mencionaven els
cables SAT assenyalant que oferien múltiples possibilitats d’aplicació, com ara el
soterrament, amb un sol circuit trifàsic, de trams de línies aèries de gran potència
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amb tensions de 230-400 kV i amb potències unitàries de transport de 1.000-2.000
MVA. També parlaven del soterrament de cables en tensió contínua a ± 200 kV fins
a 4.000 MVA (pàgina 155). D’altra part, admetien que recórrer a la tecnologia dels
cables SAT era teòricament possible en el context de la interconnexió FrançaEspanya emprant tan sols cables de tipus 225 kV-5 kA, els que actualment es troben
en procés de desenvolupament.
L’estalvi derivat de l’ús de cables SC a mig i llarg termini és important si
considerem la possibilitat de deixar d’utilitzar tensions superiors a 250 kV. Serà així
principalment en el sector de les subestacions de transformació. I no s’han d’oblidar
els guanys que s’obtindran gràcies a l’absència de pèrdues Joule en els cables de
transport i distribució. Així ho confirmaven els enginyers del CESI quan indicaven
(pàgina 155) que [...] L’ús de materials supraconductors permetria el transport
d’enormes quantitats de corrent amb un nivell de pèrdues reduït, o el transport d’una
mateixa potència a tensió reduïda, cosa que permet eliminar una fase de
transformació [...]. D’altra banda, actualment s’està furgant-la tota una gamma de
materials SC (transformadors, acumuladors d’energia, limitadors de corrent de
curtcircuit, etc).

Vista transversal d’un cable de tipus SAT. A diferència dels primers cables SC, que s’havien de refredar
amb heli líquid, els cables SAT es conformen amb nitrogen líquid, producte industrial econòmic i fàcil
d’utilitzar. La secció superconductora està formada per fines cintes enrotllades al voltant del tub central
(font: Science et Vie88. Núm. 98, agost del 1999).
De moment, el cost de les línies subterrànies amb cables SC és encara
prohibitiu. Tanmateix, els preus haurien de baixar enormement en uns deu anys
(sempre que l’explotació d’aquesta tecnologia no es vegi aturada pels grups de
pressió que no es veuen afectats pel seu desenvolupament, o bé per aquells a qui el
88

Nota de la T. Revista que a Espanya porta el nom de Investigación y Ciencia
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desenvolupament de la supraconductivitat esdevé una amenaça; consulteu el que ja
s’ha dit al respecte).
Les previsions internacionals indiquen una penetració dels sistemes SAT
entre 2005 i 2015, en particular als Estats Units, on es preveu un mercat d’uns 100
milions de dòlars a l’any per a la construcció de xarxes superconductores que
s’amortitzaran gràcies a la reducció de les pèrdues d’energia.
Per tant, l’ús dels cables SC s’ha de considerar sota una perspectiva a llarg
termini de la segona i tercera fases del nostre pla de sanejament i de protecció de
les grans xarxes elèctriques; podran rellevar els cables tradicionals sense que calgui
modificar les infraestructures d’enginyeria. N’hi haurà prou a retirar els cables vells i
substituir-los per cables SC.
Per a més informació en relació als cables SC, consulteu la nostra obra
anteriorment esmentada (Xarxes subterrànies, submergides i submarines).
Una taula divulgada pel CESI al desembre del 2002 permet conèixer els
principals projectes SAT en procés d’estudi o d’execució (aquí sotaviii).

Els principals projectes SAT en procés d’estudi o execució (CESI 2002). Es tracta de
trams experimentals o d’homologació. El projecte de 225 kV-2.560A és prometedor
per al gran transport, però depèn de bona voluntat d’EDF. El prototipus de 132 kV3.000A està adaptat a les tensions usuals de la xarxa espanyola. Quant a la tensió
de 115 kV, respon força bé a les necessitats de les instal·lacions ferroviàries.
De tots aquests projectes, el més important està en mans de Pirelli i EDF amb
una línia experimental de 225 kV que fa transitar 2.560 A per a una potència de
l’ordre de 1.000 MVA (1GVA).
Pot semblar estrany que a Europa pràcticament mai no es faci al·lusió a
aquest projectes. És ben normal però, perquè als grups de pressió industrials no els
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interessa que els mandataris i la societat estiguin informats dels avanços tecnològics
del sector de l’electricitat.

3.1.4 Les solucions submarines
La posició geogràfica de Catalunya permet contemplar l’ús de la tecnologia de
cables submarins (ja en servei, per unir les illes a la Península).
Com en el cas dels cables terrestres i submergits, també existeixen línies
submarines de corrent altern i de corrent continu. No obstant això, per motius
tècnics, s’imposa la solució de corrent continu (Alta Tensió de Corrent Continu;
HVDC, en anglès) quan la longitud de la línia sobrepassa el llindar dels 50 km, és a
dir el llindar de transport de tensió alternativa sense compensació de l’energia
reactiva.
En el cas particular que tractem ara, veiem possible el reforçament de les
grans interconnexions fent servir a una línia submarina ATCC que, grosso modo,
aniria de Perpinyà a Vandellòs, és a dir, una longitud d’uns 300 km amb etapes
terrestres molt curtes.
Arreu del món funcionen un gran nombre de connexions ATCC. El mapa
d’aquí sota mostra les instal·lacions realitzades fins a l’any 2000.

Aquest mapa aplega alhora les instal·lacions ARCC terrestres (fons groc)i submarines. S’hi poden
observar les instal·lacions existents al Mediterrani, de vegades des de fa molts anys, com la línia ItàliaCòrsega-Sardenya (300 MW), o la més actual que uneix Itàlia a Grècia via l’illa de Corfú (500 MW).
També s’hi pot trobar la línia França-Anglaterra de 2.000 MW (IFA 2000), La línia submarina més
important d’ATCC és a la Xina (Tres Colls-Txangzú 3000 MW).
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Les instal·lacions ATCC presenten diversos avantatges que fan que s’utilitzin
per al transport a llarga distància (més de 500 km per terra i més de 50 per mar) o
quan es tracta d’unir xarxes incompatibles (per exemple, la línia França-Anglaterra).
El fet d’incloure un tram de corrent continu en una xarxa alternativa és una
forma de protecció d’una part de la xarxa interconnectada de cara als imprevistos del
corrent alternatiu, en particular les variacions de freqüència. Per aquest motiu s’han
instal·lat estacions ATCC “d’esquena amb esquena” entre les xarxes d’Europa
occidental i les dels països de l’antic bloc de l’Est.
La tecnologia ATCC posa en funcionament uns dispositius que converteixen el
corrent altern en continu i, a l’altre extrem de la línia, tornen a transformar el corrent
continu en corrent altern. El sistema complet inclou filtres de corrent altern,
transformadors de conversió i, per descomptat, cables adaptats als corrents
continus. No analitzarem detalladament aquetes instal·lacions (vegeu la nostra obra
dedicada a les xarxes subterrànies, submergides i submarines). Hi afegirem només
que la construcció del material ATCC no està estandarditzada, sinó que la disposició
i l’equipament de les estacions s’estudia cas per cas.
A mode indicatiu, podem comentar que una estació pensada per a una
potència de 3.000 MW, amb transmissió per línia bipolar (dos cables) ocuparà una
superfície de 9.000 m2. Evidentment, a cada extrem de la línia hi ha una estació
d’aquest tipus. Es per això que la planta existent a Vandellòs podria ser l’escollida en
el cas d’una línia submarina franco-espanyola. Es pròxima al mar i hauria de ser
possible instal·lar-hi l’estació ATCC.

Vista transversal del cable utilitzat a la línia Itàlia-Grècia:
1. conductor
2. pantalla semi-conductora interna
3. aïllant
4. pantalla semi-conductora externa
5. beina metàl.lica
6. beina plàstica
7. blindatge
8. primera alçada d’amortidor
9. primer lligament
10. segona alçada d’amortidor
11. segon lligament
12. protecció externa
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Com la resta de cables, els cables submarins moderns ofereixen una gran
fiabilitat, avaluada com millor que 1 avaria cada 20 anys per 100 km de cables, en
raó d’una deficiència interna (pròpia del cable)89. El manteniment de les línies
submarines és pràcticament nul. Només suposa la neteja dels terminals, que se sol
fer juntament amb el manteniment de les estacions de conversió.
Existeixen cables submarins d’aïllant semisintètic (paper polietilè o PPL), d’oli
fluït (paper d’oli sintètic) i d’aïllant impregnat. Per a la instal·lació a gran profunditat,
el paper s’impregna d’una substància viscosa més densa que l’oli. Es poden instal·lar
cables fins a 2.000 metres de profunditat.
El cable utilitzat per a la interconnexió Itàlia-Grècia és del tipus impregnat.
Està alimentat per ± 400 kV i transporta 500 MV al llarg de 160 km. Aquest tipus de
cable permet línies submarines de centenes de quilòmetres fins a 600 kV.
A diferència dels cables destinats a la instal·lació terrestre, els cables
submarins van armats, el que significa que disposen d’una armadura (i tot sovint de
dues armadures concèntriques) que serveixen al mateix temps de pantalla metàl·lica
i de protecció contra les agressions externes.

Cable Pirelli d’aïllant impregnat de substància viscosa per a instal·lació a gran profunditat
La instal·lació al mar es fa gràcies a un vaixell cabler dotat d’un immens
carretell que pot rebre desenes de quilòmetres de cable tot d’una peça. Si escau, la
connexió entre dos trams de cable es fa al mar. Una línia de corrent continu en té
prou amb dos cables (línia bipolar) –i de vegades només d’un de sol (línia unipolar
amb tornada per la terra) – en lloc dels tres cables de les línies trifàsiques de corrent
altern.
89

Les reparacions de cables submarins són veritablement raríssimes. Les duen a terme equips especialitzats
mitjançant tècniques provades.
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L’estudi d’un traçat precís exigeix una anàlisi detallada de la composició dels
fons i de les condicions marítimes. Evidentment, no és possible, en el present
informe, fer una anàlisi minuciosa d’aquests elements. Les companyies fabricants de
cable són les encarregades de dur a terme aquests estudis partint del plec de
condicions establert pel client eventual. Tanmateix, podem afirmar que la composició
des fons mediterrani és força particular. En certs indrets, pot requerir l’ús de cables
especials per a grans profunditats, ja que no es pot preveure instal·lar els cables
massa a prop de la costa (perill de deteriorament per les àncores de les
embarcacions d’esbarjo o de pesca). Cal tenir també en compte diverses
contingències marítimes (civils i militars). Una vegada més, el sentit comú és
decididament favorable a una solució inscrita en el context europeu, i no en l’estricte
marc estret (i desbordat) de les xarxes nacionals.

Instal·lació de cables EAT feta pel cabler Julio Verne, del grup Pirelli. Aquí es tracta d’un cable 525 kV
(corrent altern) de la línia que uneix l’illa de Vancouver al Canadà continental.
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En l’aspecte econòmic i comptable, els costos addicionals atribuïbles a la
tecnologia ATCC mai no han estat un obstacle perquè aquestes línies siguin
rentables. Un exemple il·lustratiu n’és la línia França-Anglaterra (IFA2000), que ha
permès a EDF convertir-se en un dels principals proveïdors de les companyies
angleses de distribució d’electricitat.
El sistema britànic és un sistema liberal i EDF aconsegueix presentar tarifes
competitives en aquest mercat, el que demostra que les inversions addicionals
vinculats a IFA 2000 no han perjudicat aquesta empresa. Aquesta simple observació
permet tallar de soca-rel les mentides difoses a propòsit dels costos presumiblement
prohibitius de les instal·lacions en corrent continu.

3.2 Conclusions del capítol 3
Hem intentat exposar la realitat de les diferents solucions tècniques que
poden ser aplicades per resoldre el problema que se’ns ha plantejat, a curt, mig i
llarg termini.
En aquest punt de l’estudi, la nostra exposició s’inscriu essencialment en una
voluntat didàctica, com ja varem anunciar. No té la intenció de proposar solucions
concretes donat que els paràmetres del problema són per si mateixos un xic
imprecisos, de resultes de les anomalies que hem pogut deduir de la lectura dels
documents elaborats per REE.
Això no vol dir que no puguem presentar tot un mostrari de solucions
alternatives al projecte de construcció de línies MAT-EAT proposat pel gestor de la
gran xarxa espanyola. Estan més o menys ben adaptades, són més o menys cares i
més o menys respectuoses amb l’entorn, els béns i les persones.
Conseqüentment, podem demostrar que s’ha buscat a posta desinformar
l’opinió pública i els responsables de prendre les decisions, tant pel que fa als
documents elaborats per les entitats explotadores com a les declaracions fetes als
mitjans de comunicació (si bé el Sr. Ignacio Nieto ha acabat per admetre que el
soterrament de les línies projectades era “viable”). Encara es continuen difonent
mentides oficials en relació als costos comparats, a les dificultats per localitzar les
avaries al subsòl o fins i tot a un suposat augment del camp magnètic si s’optés pel
soterrament (per bé que sigui matemàticament demostrable que succeeix el contrari
quan el soterrament es fa correctament).
Acabem de veure que és perfectament possible transportar la potència
volguda (la d’una línia aèria de 400 kV i un sol circuit) amb una sola terna de 3
cables o dues ternes (6 cables) o fins i tot amb una conducció CAG tripolar.
Hem vist aquí que el traçat d’una línia subterrània no és pot comparar ni de
bon tros amb el d’una línia aèria, i que, llevat d’excepcions raríssimes, no s’excaven
rases a la muntanya, ni tampoc a les terres de particulars.
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Finalment hem comprovat que el cost addicional anunciat (més de 10
vegades) no és de cap manera exacte.
Per tant, correspondrà a les autoritats determinar l’elecció definitiva en funció
de les respostes que REE i les seves instàncies tutelars puguin donar (o no) a les
nombroses qüestions que queden per resoldre.

4. Aspectes financers
4.1– Consideracions generals
L’estudi dels costos respectius de les diferents solucions tècniques
examinades és, sense cap mena de dubte, l’apartat més delicat dels expedients
relatius a les instal·lacions de transport d’electricitat; i encara més quan hi ha
diverses maneres de calcular els costos respectius de les instal·lacions aèries i no
aèries. La millor de totes és alhora la més complexa; la que té en consideració tots
els paràmetres (inclosos els mediambientals, sanitaris i de protecció) i les evolucions
socioeconòmiques previsibles.
Això no obstant, no és inútil ni incongruent recordar que el mercat de
l’electricitat es veu, des de fa dècades, afectat per procediments il·lícits consistents
en la sobrefacturació i la manipulació dels serveis públics. Especialment en el cas
dels cables per a xarxes subterrànies, submergides i submarines, ja que es tracta
d’un mercat captiu, no obert a la competència (en clara infracció de les disposicions
legals europees) i per tant fora dels procediments habituals en matèria de concursos
d’adjudicació (és costum que els mercats es reparteixin amistosament entre els
productors potencials90).
Aquest mercat és d’una tal opacitat que és impossible obtenir la més mínima
informació seriosa per part dels fabricants de cables francesos, almenys pel que fa
als costos dels seus productes. Ja s’han presentat diverses querelles per la via penal
contra el grup Alcatel-Câbles, una de les quals continua en procés d’investigació a la
Fiscalia de Nanterre. (Brigada Econòmica i Financera)91. És aleshores comprensible
que un perit realment independent no arribi a les mateixes conclusions que els qui
estan remunerats per les companyies explotadores o els seus organismes
protectors.

90
En qualsevol cas, això és el que passa a França, on es reparteixen els mercats com s’ha explicat, sense
concursos, entre els tres grups fabricants de cables sorgits de la industria d’aquest país. Això permet a certes
firmes de cables compensar les pèrdues de vendes a l’estranger (dúmping) amb importants sobrefacturacions al
mercat interior. La tarifa que figura en alguns catàlegs de cables BT/MT no són significatius, perquè es poden
consentir rebaixes de fins al 60 % als grans clients. En l’àmbit dels cables AT, MAT i EAT però, no existeix cap
llista de preus i les factures reals mai no s’emeten.
91
Per aquest cas, varem ser citats a audiència, en qualitat d’experts, per dos agents de la Brigada Econòmica i
Financera de Nanterre, que es van traslladar a Tolosa de Llenguadoc per gravar la nostra declaració. No és cap
bestiesa pensar que la cessió de les activitats de cables del grup Alcatel (antic Câbles de Lyon) al grup Nexans
tingués per objectiu el desmantellament dels processos judicials que pesaven sobre aquest grup industrial. La
deslocalització de la producció de cables de potència, de Calais cap a Bèlgica i Noruega, fan més complicades
les investigacions. Actualment, el grup Alcatel està sent investigat per irregularitats comeses en matèria
d’acomiadaments.
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Hem d’admetre també que algunes incoherències administratives acaben
provocant despeses inútils. Aquest és gairebé sempre el cas quan dues
administracions i ministeris (o més) interfereixen en un mateix cas i són incapaços de
cooperar d’una manera útil. Aquesta situació es reprodueix en totes les obres mixtes,
com ara la del TGV amb les de les infrastructures d’autopistes.
S’ha de tenir molt en compte l’extrema opacitat del mercat i la impossibilitat de
disposar de dades financeres comprovables en totes les fases del procés.
Aquest vessant del problema és indissociable de la problemàtica general de
les xarxes elèctriques. Com més temps s’oculti l’apartat financer, més difícil serà
tractar clara i honestament dels aspectes referents a la construcció d’instal·lacions
de producció, la transformació, el transport i distribució de l’energia elèctrica.

Aquest article del 14 de febrer de 1995 atesta del mal funcionament que presenten les relacions
comercials de EDR/RTE amb els seus principals proveïdors i subcontractistes. En referència a les
sobrefacturacions, no es poden cometre sense la complicitat del promotor i les entitats protectores. Per
regla general, les querelles contra EDF/RTE són arxivades o es dilueixen en el laberint del procés
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judicial, amb més raó quan el Ministeri d’Indústria francès no acompleix correctament les seves
funcions d’entitat de protecció i control.
Libération – dimarts, 14 de febrer del 1995

Alcatel Câble podria estar sobrefacturant a EDF
A primers de febrer va ser presentada a la Fiscalía de Nanterre una denúncia per estafa i abús de
confiança contra Alcatel Câble. La filial de Alcatel Alsthom, el grup de Pierre Suard, amb seu a Clichy
(Hauts-de-Seine), és sospitosa d’haver practicat importants sobrefacturacions a expenses d’EDF.
...

A partir de 1998, varem dirigir-nos a diferents personalitats polítiques a
propòsit de les greus anomalies que contaminaven els mercats de les instal·lacions
elèctriques. El senyor Phillipe Maystadt, antic Viceprimer Ministre de l’Estat belga i
Ministre d’Economia (avui al capdavant de la BEI, Banca Europea d’Inversió), ens va
confirmar que aquestes anomalies constituïen clarament una infracció a les
Informe preliminar sobre la reestructuració de les xarxes MAT-EAT de Catalunya
en la perspectiva del TGV Perpinyà-Barcelona – Daniel DEPRIS – Octubre 2007

Pàgina 124 de 134

disposicions europees. En conseqüència, ens va aconsellar elevar aquest afer al
Parlament Europeu. Aquí sota reproduïm la resposta que ens va donar la Sra. Nicole
Fontaine, en qualitat de Presidenta del Parlament Europeuix. S’hi pot constatar que
envia la pilota al camp de les instàncies estatals. Es dóna la circumstància que la
senyora Fontaine va ser posteriorment Ministra d’Indústria del Govern francès, però
des d’aquest càrrec no semblava tenir pressa perquè s’investigués aquest mal
funcionament que tanmateix havia reconegut,
En el cas particular de les línies elèctriques, la manipulació tradicional
consisteix en infravalorar el cost de la solució aèria i, a la inversa, sobrevalorar el
cost de les solucions no aèries; tot plegat, per tal de produir ràtios dissuasius. És així
com una línia aèria que costa 900.000 €/km s’anunciarà a 600.000 €/km, mentre que
la solució subterrània equivalent s’anunciarà a 4,2 milions d’euros/km, mentre que el
cost real serà només 1,6 milions d’euros.
En aquest exemple, el ràtio aparent serà 7, però el ràtio efectiu serà 1,78.
Aquesta manera d’enganyar els responsables de prendre decisions és molt recorrent
a França per part d’EDF-RTE. En nombrosos casos (en especial el de Quercy), el
ràtio no va deixar de disminuir amb el pas dels anys. Així, va passar de 10 vegades
més car a 3 vegades sense que el promotor es pronunciés sobre aquests curiosos
errors. En un cas alsacià (Alt Rin, 1989), EDF fins i tot havia començat afirmant que
la solució no aèria costaria 50 vegades més cara que la solució aèria.
Tot això és un despropòsit, i posa en entredit la credibilitat dels dirigents i dels
portantveus de les companyies elèctriques. I és que només es pot discutir
seriosament amb gent seriosa.
És fonamental establir comparacions de costos, no només en relació a les
quantitats invertides per a la construcció de la instal·lació, sinó també sobre el cost
d’explotació (manteniment ordinari, reparacions per incidents diversos, pèrdues en
línia, etc). Si considerem la vida comptable d’una instal.lació MAT-EAT (40 anys), el
càlcul serà gairebé sempre favorable a la solució no aèria.
Per una instal.lació de 400 kV que no presenti cap dificultat particular, el cost
addicional a la inversió podrà quedar amortitzat en menys de 20 anys i, per la resta
de vida de la instal·lació, el balanç financer serà positiu amb beneficis més grans que
si la instal·lació fos de tipus aeri.
Per aquesta raó nosaltres ens neguem a admetre que es puguin destinar
crèdits públics, d’una manera o d’una altra, per a la construcció d’instal·lacions de
transport d’energia elèctrica. A menys que les companyes explotadores es
comprometin per contracte a tornar una part dels beneficis que es facin a mig i llarg
termini. Ens sembla normal que totes les partes involucrades en una inversió siguin
reemborsades d’ençà que la inversió generi beneficis. És la base mateixa del bon
ordre econòmic.
En el sector del gran transport d’electricitat –i bàsicament en el de les
importacions i les exportacions- les dades disponibles rarament concorden. Això es
deu en part al fet que les entitats explotadores, els ministeris i els serveis de finances
francesos no estableixen els seus càlculs amb les mateixes bases. I fins i tot quan ho
fan, no és estrany que les dades disponibles siguin completament divergents. Estem
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ben lluny de la transparència de la que parlen els directius de les companyies
elèctriques des de fa més de deu anys.
L’expert independent –que no pot tenir accés directe a la documentació que li
permetria verificar les dades disponibles92- només pot treballar aplegant el màxim de
fonts d’informació. Tan sols l’experiència farà que arribi a les conclusions més
pròximes de la realitat.
4.2 Conclusions del capítol 4
Per concloure aquest capítol, insistirem de nou en el fet que no es pot donar
credibilitat a les dades, més que restringides, que anuncien les companyies
explotadores en matèria de costos. En farem la demostració definitiva amb la
reproducció aquí sotax d’una taula que hi havia dins d’un llibret publicitari que EDF va
difondre a partir de setembre de 199693.

Es pot observar que quan es tracta d’informar (si és que se li pot dir així) a la
societat, els comunicadors d’EDF-RTE s’excedeixen invariablement a partir del
moment en què enuncien els ràtios subterrani/aeri. De mitjana, estan compresos
entre 4 i 8 per a les instal·lacions de 400 kV (segons l’informe del grup especial 22
del Ministeri francès d’Indústria), però el llibret de la DIRCOM: Afers europeus i
relacions internacionals d’EDF anuncia –a la mateixa època i sense cap mena de
precisió- un ràtio de 20 per als 400 kV i de 6 per als 225 kV. Tot és incorrecte en
92
Generalment és impossible accedir als documents financers sobre les activitats de les grans companyies
d’electricitat, ni les dels seus proveïdors i subcontractistes, encara que la major part d’aquests documents no
tenen estrictament res de confidencial. El fet de negar-se a ensenyar aquests documents (contractes, factures,
comptes detallats,etc) s’entén com a prova de les greus irregularitats que embruten els tractes i les operacions
financeres. Podem plantejar-nos aquests mateixos dubtes quan es tracta de contractes de venda d’electricitat
entre companyies europees. Fins avui, EDF sempre s’ha negat a fer públics aquests documents protegint-se
darrere la fal.laciosa noció de confidencialitat, una noció civil que equival a secret militar per als militars. Aquest
estat de legítima desconfiança persistira mentre hi hagi opacitat. O augmentara, any rere any, en funció de les
investigacions que des de fa alguns anys duen a terme periodistes independents.
93
Editat per la Compagnie Corporate (encarregada de la publicitat d’EDF) amb la referència 3673, aquest llibret
va tenir una tirada de 20.000 exemplars. Es titulava EDF i el medi ambient.
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aquesta taula, que es va publicar per falsejar la estimació dels qui no tenen cap
formació en l’àmbit de les xarxes elèctriques. Una vegada més, la voluntat de
manipulació és evident i innegable.
Hem pogut constatar, amb proves que ho avalen, que tampoc no podem
confiar en els funcionaris provinents del Ministeri francès d’Indústria, siguin del
DRIRE o de la DIGEC94.
Com exemple, citarem un article publicat al setembre del 1995 en un butlletí
professional (Bâtiment-Relations-Elec núm. 995) amb el títol “Inserció de les línies
elèctriques en l’entorn. Quina estratègia?” S’hi podien llegir diverses entrevistes, com
la de Marie-Pierre Meynard, Cap de Servei de l’Electricitat a la DIGEC. Vegeu-ne un
fragment significatiu: [...] Els costos addicionals que genera el soterrament de les
línies augmenten de manera quasi proporcional a la tensió. Poc importants per a la
mitjana tensió, poden assolir entre 5 i 10 vegades l’import d’una instal·lació aèria
amb l’alta tensió i de 10 a 20 vegades aquest import amb la molt alta tensió (225.000
volts). Quant a les línies de molt alta tensió de 400.000 volts, el soterrament
actualment només és factible en distancies molt curtes, és a dir d’uns 20 a 30 km
[...].
Com podia fer una cap de servei de la DIGEC unes semblants declaracions
l’any 1995? Com gosava avançar uns ràtios tan fantasiosos per a les instal·lacions
de 63/90 kV (AT) i 225 kV? Cal fixar-se que no ha mencionat els ràtios per als 400
kV, però, com que parlava de 10 a 20 vegades per als 225 kV), es podia deduir de
les seves paraules que se situaria més enllà de 20.
Aquesta intenció persistent d’enganyar l’opinió pública és present a la quasi
totalitat dels casos en què hem treballat des de mitjans dels anys 80, que siguin
instal·lacions de transport, línies de distribució o subestacions de transformació. Es
tracta clarament d’una acció concertada entre les empreses explotadores i els
serveis de l’Estat (així com també amb els membres dels governs i algun càrrec
electe). No obstant, aquesta estratègia de desinformació s’ha dirigit d’una manera
tan incoherent que, al final, no podia sinó regirar-se contra els seus instigadors, però
també contra aquells que se’n van fer còmplices (vegeu a sotaxi i a la pàgina
següentxii).

94

Direccions administratives dependents del Ministeri francès d’Indústria per a l’electricitat i el carbó
(DIGEC) i per a la gestió regional d’assumptes industrials, de recerca i de medi ambient (DRIRE).
Alguns enginyers del DRIRE es van veure greument compromesos en maniobres manipulatòries i
difamatòries.
95
Nota de la T. Construcció-Relacions-Electricitat.
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El text reproduït aquí dalt està extret de l’estudi d’impacte d’EFD referent al
projecte de línia MAT al parc de les Landes de Gascogne (Masquet-Saucats). Es va
elaborar a l’octubre de l’any 1994. S’hi observa que els ràtios no es corresponen
amb els anunciats per la senyora Maynard el setembre del 1995, llevat potser per a
les instal·lacions de 400 kV, en què indicava un ràtio de 20 a 30. Són també
divergents de les xifres publicades al llibret de 1996. A més, si es compara aquest
text amb el d’un altre estudi d’impacte –que data també de 1994 i que el va fer la
mateixa direcció regional d’EDF (la de Tolosa de Llenguadoc)- s’hi troben unes altres
dades molt diferents. Es reprodueix el text més endavant (estudi d’impacte per a la
línia subterrània Sept Deniers/Purpan, vegeu la pàgina següent). Com s’explica que
una mateixa direcció regional d’EDF hagi pogut produir unes dades tan incoherents
en procediments presumiblement oficials?
La incoherència és encara més flagrant si examinem atentament dos
fragments de textos extrets de documents difosos al públic en procediments relatius
al projecte de línia aèria de 225 kV al Quercy (vegeu la pàgina següent). El de dalt
data de 1996 (llibret difós per la DRIRE de la regió Midi-Pirineus), i el de sota
formava part d’un document d’EDF de 1999. En tan sols tres anys, el ràtio va passar
de 7 a 3.
Un cop més, els documents afecten a la direcció Grand-Sud-Oest” amb seu a
Tolosa de Llenguadoc. Tanmateix, sembla que pràcticament totes les direccions
regionals d’EDF hagin incorregut en contradiccions d’aquesta mena, més menys
flagrants i més o menys freqüents.
El mateix succeeix en altres països europeus en els quals hem tingut
l’oportunitat de col·laborar en expedients relatius a les línies elèctriques (Bèlgica,
Suïssa, Itàlia i Espanya). No ens cansarem d’insistir en el fet que la política
practicada pels industrials de l’electricitat és una política supranacional,
essencialment pel que fa a les grans xarxes EAT de 380-400 kV. Les grans
decisions les prenen els organismes professionals (com la Unió de Productors i
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Transportistes d’Electricitat) que seguidament obtenen el vist-i-plau (gràcies a les
accions dels grups de pressió) dels serveis de la Unió Europeea.
És això el que ens fa sortir del marc estret dels expedients classificats amb
criteris estatals o locals. Només una visió comunitària i global del problema permet
intervenir-hi correctament.

A dalt, extracte de l’estudi d’impacte relatiu a la línia subterrània Sept-Deniers/Purpan (Tolosa de
Llenguadoc, 1994) Aquí sotaxiii els extractes de textos relatius al projecte de línia de 225 kV al Quercy.
Res no concorda si fem referència a aquesta varietat de documents que es poden considerar oficials.
Molt espavilat hauria de ser l’honrat que pugui treure l’entrellat d’aquestes xifres presentades sense la
més mínima explicació i completament incoherents.
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No s’ha d’oblidar, però, que el càlcul dels costos comparats, quan es tracta
dels nivells de tensió MAT i EAT és complex, per la quantitat de solucions possibles i
de modes de càlcul.
Ens permetem tan sols la llibertat d’insistir enèrgicament sobre els perills que
pot suposar establir càlculs partint de massa poques dades o en funció d’opcions
arbitràries. Hem d’advertir igualment als ciutadans, als dirigents associatius i als
càrrecs electes de l’ús abusiu, fins i tot deshonest, de dades errònies, incompletes o
desproveïdes del seu sentit real. És particularment greu quan aquestes
manipulacions provenen d’empreses que disposen de totes les dades necessàries
per a establir estimacions correctes; encara ho és més quan ve d’instàncies
polítiques i administratives (regionals, estatals i europees) que se suposa controlen
les activitats d’aquestes empreses.
Aprofitarem per recordar que la Unió Europea finança una part de les obres de
reforçament de les grans interconnexions MAT/EAT. Per aquesta raó, els experts de
la Comissió Europea havien insistit en la necessitat de [...] garantir la transparència
en l’ús de les xarxes actuals [...] (pàgina 15 de l’informe del 2003). Aquesta frase
indica clarament que les entitats explotadores de les xarxes estan sota sospita de
manipulació en aquest àmbit.

Aquesta taulaxiv, extreta de l’informe del 2003 de la Unió Europea, indica la
importància dels fons de la Unió destinats als projectes dits prioritaris. Prop de 46
milions d’euros han estat pressupostats per aquests projectes entre els anys 1995 i
2001 en el sector de les xarxes elèctriques. A banda d’aquestes subvencions, els
eixos prioritaris es beneficien de préstecs de la Banca Europea d’Inversió (BEI). És
així com el sector energètic va obtenir un préstec de 240 milions el 2001, mentre que
durant el mateix any s’aprovava i signava un contracte de 900 milions d’euros per al
desenvolupament de les xarxes elèctriques. En el sector de la Xarxa Transeuropea
d’Energia (XTE), l’import acumulat per al període 1993-2003 és de 6.593 milions per
a les aprovacions i 5.440 milions per a les signatures (segons l’informe del 2003).
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Mostra de cable amb aïllament sintètic per a xarxes AT, MAT i EAT (63-500 kV) (document d’Alcatel
Câbles). És un cable d’ànima sectorial de coure que també es fa amb ànima conductora d’alumini.

La foto de l’esquerra mostra una obra als
carrers de París cap al 1930. A la dreta, una
obra similar a la vora d’un carrer a Tolosa
de Llenguadoc l’any 1993 (Foto: D. Depris).
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5. Conclusions generals
Ens ha semblat prou clar que la justificació dels diferents projectes no és pas
clarament enunciada i demostrada. Es el cas gairebé sempre en els expedients
relacionats amb les instal·lacions elèctriques de gran transport.
D’això es dedueix que els projectes en curs s’haurien de tornar a examinar en
base a una més gran conformitat amb les necessitats reals d’energia, amb els
avanços tecnològics actuals (en particular pel que fa a la supraconductivitat), amb
les condicions de protecció del medi ambient, de les persones i dels animals, amb la
necessitat de fer segures les xarxes elèctriques i, per acabar, amb les diferents
modalitats de transport que no són aèries (soterrar, immergir i submergir). També
convindria tornar a situar la xarxa elèctrica catalana en relació al conjunt de la xarxa
interconnectada i tenint en compte les dificultats que han sorgit en torn al
reforçament de la interconnexió entre França i Espanya.
Aquesta es la única conclusió general que estem en condicions de formular a
l’estat actual de la nostra recerca.
En un context tan “tens” (pel fet de les pressions exercides pels organismes
financers que controlen el mercat de l’electricitat), França ha estat diverses vegades
“constreta” per la Direcció Energia [sic] de la Unió Europea96 a desbloquejar
ràpidament la situació. No obstant, no sembla pas que es pugui trobar una solució
satisfactòria abans el 2012.
Seguint en un àmbit europeu, recordem que el Consell europeu de Cardiff
(juny 1998) havia convidat les Consells de Transports, Energia i Agricultura a
elaborar estratègies de promoció de la integració del medi ambient i del
desenvolupament durable en els seus àmbits respectius. Aquest desig del Consell
Executiu es basava en les disposicions del pacte Natura 2000 i en particular en les
exigències en matèria de protecció dels llocs assenyalats a l’article 6 de la directiva
Habitats97.

96

Se suposa que aquesta Direcció es troba sota l’autoritat d’un comissari sorgit de les instàncies polítiques, però
en la pràctica, els comissaris són sota l’influència directa dels financers i dels industrials. De fet, no sobra
recordar que el comissari hungarès que acaba de ser proposat per a la Direcció General Enegia i Transports a
estat enèrgicament criticat per la seva incompetència notòria. Es freqüent que personatges incompetents siguin
nomenats per a llocs de gran responsabilitat en l’àmbit de l’indústria i l’energia. A França es pot citar el cas ben
conegut de Gilles Ménage i diversos altres polítics que van ser nomenats per a la Presidència del Consell
d’Administració d’EDF. Es freqüentment el mateix pel que fa a minstres que se suposa són competents en
matèria de política energètica. Molt sovint els qui maniobren en aquest sentit són els grups de pressió industrials.
Es evidentment més fàcil manipular personatges que no ténen la més mínima competència en els aspectes
tècnics que comprèn el sector de l’electricitat.
97
Les disposicions jurídiques que governen l’avaluació estratègica de les incidències en el medi ambient es van
introduir amb la directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu (aprovada pel Consell el 27 de juny del 2001).
Aquesta directiva es refereix específicament a l’avaluació dels efectes de certs plans i programes sobre el medi
ambient. Els Estats Membres tenien l’obligació d’inscriure aquesta directiva en el dret de cadascun d’ells per al
mes de juliol 2004.
Informe preliminar sobre la reestructuració de les xarxes MAT-EAT de Catalunya
en la perspectiva del TGV Perpinyà-Barcelona – Daniel DEPRIS – Octubre 2007

Pàgina 132 de 134

Les instàncies estatals han de detectar, examinar i avaluar la incidència en el
medi ambient dels plans i programes relatius a les grans infraestructures, incloent-hi
les instal·lacions de transport d’electricitat.
No obstant, si bé el Consell Transport sembla haver estudiat una estratègia
com aquesta (aprovada l’octubre del 1999), el Consell encarregat de l’energia mai no
ha manifestat la seva intenció de respectar la “invitació” emesa el juny del 1988. La
protecció del medi ambient, com la protecció de les persones i dels béns, no ha estat
mai la principal preocupació dels dirigents del grup de pressió de l’electricitat, ni
tampoc els preocupa amb prioritat el desenvolupament durable.
Tenint en compte el que acabem d’enunciar –i que constitueix l’eix principal
del nostre argument– pensem que no és necessari tornar als aspectes estrictament
tècnics de l’expedient, els quals no constitueixen –a l’estat actual de la qüestió- més
que consideracions secundàries.
Ens conformarem en insistir en la necessitat de concebre les xarxes de
transport i de distribució d’electricitat des d’un punt de vista decididament modern, el
que vol dir recórrer a tots els recursos tècnics disponibles i en evolució, amb vistes a
una autèntica política de desenvolupament durable (d’acord amb les disposicions
comunitàries i nacionals).
Aquest parer no és únicament el nostre, docs des del 1974, Boyer, Norbert i
Philippe98 ja havien abordat aquest aspecte essencial en el seu Curs de construcció
del material elèctric (tom IV – Ed. de la Capitelle, Uzès) destinat a l’ensenyament
tècnic superior. Aquests eminents professors destacaven en particular que la decisió
de modificar una xarxa i de fer que evolucioni en un sentit té en compte un gran
nombre de factors entre els quals citarem les perspectives de futur del consum, les
diverses solucions possibles, les inversions à preveure, la qualitat de la distribució
que s’ha de garantir, etc. La decisió de modificar una xarxa pot significar unes obres
immediates i sense conseqüències, però és més corrent que aquesta decisió
comprometi el futur de la xarxa i representi obres escalonades durant 10 a 20 anys.
[...] La importància de les inversions és tal que no és possible projectar obres
susceptibles de caducar i no ser reutilitzades al cap de pocs anys. S’ha de pensar no
en la xarxa actual, sinó en la futura.[...] El conjunt de les informacions sobre l’estat
actual de la xarxa i sobre la seva evolució possible constitueix el “model”. Cadascuna
de les solucions possibles que permeten passar de l’estat actual a l’estat futur
constitueix la “estratègia” [...].
De manera general, conclourem aquest informe reafirmant que, en el cas de
la reestructuració de les xarxes elèctriques de Catalunya, recórrer a tecnologies
alternatives a l’aèria és perfectament possible, econòmicament rentable i pot satisfer
les exigències dels ciutadans i dels seus representants pel que fa a la protecció del
medi ambient, dels béns i de les persones. La demanda del CILMA justifica un estudi
més aprofundit.
11 d’octubre del 2007
Daniel DEPRIS

98

H. Boyer, catedràtic a l’Institut Politècnic de Grenoble ; M. Norbert, catedràtic a l’Institut tècnic de Nîmes ; R.
Philippe, inspector pedagògic.
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2- La realitat de la relació descrita entre camps electromagnètics i certes patologies com les
leucèmies i/o d’altres càncers infantils o d’adults no es podria considerar com establerta pels
estudis epidemiològics de què es disposa actualment, però al menys en el cas de les leucèmies
infantils és concevible fins i tot amb l’absència d’un mecanisme explicatiu confirmat.
3- En un context epidemiològic tan incert i vist l’estat actual dels coneixements en la matèria,
l’Acadèmia Nacional de Medicina considera que els efectes en la salut dels camps
electromagnètics creats per les línies de transport i de distribució de l’electricitat, si és que n’hi ha,
no representen més que un risc molt reduït a escala de l’individu i, per aquest motiu, no
constitueix pas un problema de salut prioritari.
L’Acadèmia, reunida per a la sessió del dimarts 29 de juny del 1993, a adoptat aquest informe per
unanimitat menys una abstenció.
Còpia compulsada
El Secretari a perpetuïtat
(Segell de l’Acadèmia Nacional de Medicina)
Professor Raymond BASTIN
__________________________________________________________________________________________
ii

La Ministra de la Ordenació Territorial i del Medi Ambient
N/Ref. CPE/9803591
Paris, 9 de novembre del 1998
Rebut el 16 de novembre del 1998
Senyora Diputada :
M’heu transmès les preocupacions de Daniel Depris, President del Comité Europeu per la
Protecció de l’Habitat, del Medi Ambient i de la Salut, relatives a l’implantació d’una central de
transformació d’electricitat al cor d’un barri de Tolosa de Llenguadoc. Em demaneu que us dóni a
conèixer la meva postura sobre el problema dels danys ocasionats per aquesta mena d’instal.lacions.
La qüestió de les repercussions potencials dels camps electromagnètics a la salut preocupa
efectivament una part important dels nostres ciutadans. Igual com els altres països membres de la
Unió Europea, excepte Italia, França no disposa d’una reglamentació per a aquesta matèria. En canvi,
la Direcció General n° 5 de la Comissió Europea treballa per tal de definir un projecte de
recomanacions relatives als límits d’exposició del públic als camps electromagnètics.
No obstant això, és convenient recordar que per encàrrec del Ministre delegat per a la Salut el
Consell Superior d’Higiène Pública de França s’ha emparat d’aquesta qüestió. Les seves conclusions
són que « en l’estat actual dels coneixements en la matèria, provinents en particular de les
investigacions epidemiològiques, en l’absència de proves d’una repercussió sanitària dels camps
electromagnètics en els animals i en l’home, tant adult com infant ». De fet, aquestes conclusions
concorden amb les de les dues altres instàncies, l’Acadèmia Nacional de Medicina i l’Institut Nacional
de la Salut i de la Investigació Mèdica (INSERM) o les d’altres equips d’investigadors internacionals,
com en particular les del National Research Council, solicitades pel Congrés dels Estats Units
d’Amèrica i publicades a finals del 1996 per la National Academy of Scienes (NSA) després d’haver
examinat prop de 500 investigacions realitzades per diferents nacions.
…/…
Senyora Yvette BENAYOUN-NAKACHE
Diputada per l’Alt Garona
Assemblea Nacional
126, carrer de la Universitat
75007 – Paris
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iii

ELECTRICITAT DE FRANÇA

32, RUE DE MONCEAU
75384 PARIS
CEDEX 08

___
EL DIRECTOR GENERAL
ADJUNT

Senyor Philippe LAZARE
Director General
INSERM
10, rue de Tolbiac
75654 PARIS CEDEX 13
Paris, 30 de gener del 1991
Senyor Director General,
Com vostè sap, la qüestió de saber si els camps elèctrics i magnètics, de freqüència industrial
(50 o 60 Hertz), són susceptibles de repercutir en la salut de l’home, és àmpliament debatuda en el
moment actual.
Tots els organismes internacionals que s’han abocat a aquesta qüestió han arribat a la
conclusió que convenia donar prioritat al desenvolupament dels programes de recerca.
Recenment un informe publicat per l’Agència de Protecció del Medi Ambient (EPA) dels
Estats Units va prendre posició decididament sobre l’efecte cancerígen dels camps.
En aquest punt del debat, seria convenient poder disposar d’un parer científic provinent d’un
oganisme independent com el que vostè dirigeix. Actualment no hi ha cap document disponible en
francès científicament argumentat. No sembla raonable haver de dependre completament en aquesta
matèria dels parers d’organismes anglosaxons.
Es per això que, després de les diferents entrevistes que hem mantingut en el sentit de una
possible col.laboració entre Electricitat de França i l’INSERM, tinc l’honor de demanar-li si acceptaria
constituir, sota l’ègida de l’INSERM, un grup de treball aplegant investigadors francesos que prendrien
posició sobre la qualitat de les proves relatives a un possible efecte cancerígen dels camps elèctrics i
magnètics.
Les missions i les modalitats d’aquest grup de treball estan detallades en una nota que
adjunto, elaborada pel nostre Comitè dels Estudis Mèdics.
Li agrairia que em comuniqués el seu criteri sobre la conveniència d’un dispositiu com aquest.
Estic segur que comprendrà la importància que revesteix aquesta qüestió per a la bona marxa del
Servei Públic.
Li adelanto la meva gratitud per l’atenció que consideri mereix aquest expedient i el saludo
respectuosament.
R. CARLE
_________________________________________________________________________________
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REPÚBLICA FRANCESA
AJUNTAMENT DE LURDES
Lurdes, 25 d’abril del 1994
El Director del Gabinet

Sr. Daniel DEPRIS-LEFEVRE
President Europeu CEPHES/AURORE
Especialista-Instructor
15 Boulevard Monplaisir
31400 Toulouse

Referència/ FB/RL/1854
Benvolgut senyor,
El 8 d’abril del 1994 vostè va dirigir una carta al Sr. Philippe DOUSTE-BLAZY en la què atreia
la seva l’atenció sobre dels efectes biològics dels camps electromagnètics de baixa freqüència.
Conforme a la seva demanda, he enviat el seu expedient als serveis competents del Ministeri
de la Salut i he demanat que l’examinin amb una atenció particular.
Tingui la seguretat que li comunicaré qualsevol resposta que em dirigeixin sobre aquesta
qüestió.
El saludo cordialment,
François Blazi
_________________________________________________________________________________
v

GABINET HOLIVIER - MARTIN – RONCHAIL
Transaccions immobiliàries
JCJ/JR
Assumpte : Peritatge de la seva vivenda.

Benvolguts senyors,
Tinc l’honor d’adjuntar-los el resultat del peritatge que vaig efectuar segons la seva demanda
el passat 9 de gener.
Els confirmo que he avaluat la seva vivenda en 2.500.000 Francs vist el seu estat actual i el
de l’entorn.
No obstant, com ja els vaig indicar, si una línia d’alta tensió hagués de passar pel seu terreny
o pròxima, aquesta avaluació seria entre un 20 i un 30% inferior.
Per si els és d’utilitat, els diré que es va presentar aquest cas al Lauragais i la casa se va
devaluar en un 30%.
Rebin una cordial salutació,
Jean-Claude JORDANA
Juntament amb la present trobaran els plànols que m’havien facilitat.
_________________________________________________________________________________
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Transmissió de corrent amb un sistema de cable de 1100 kV amb càmera i refrigerat amb oli
Proves a escala real i amb previsió de projecte
Sumari
El document descriu el resultat dels estudis en curs del « Projecte 1000 kV » amb un cable
autònomament embolcallat i refrigerat amb oli, així com importants accessoris per al futur cable 1050
kV de corrent alternativa per a sistemes de transmissions.
Els continus càlculs de classificacions d’aquesta mena de cable tant per l’aigua que el refrigera a
l’exterior com l’oli que ho fa a l’interior es comparen amb dades experimentals per a formular els
criteris d’un projecte de sistemes de cable refredats UAV (voltatge ultra alt).
Aquests càlculs continuats estan representats en funció de la llargada del circuit. També es mostren
els resultats de les proves realitzades per a comprovar les temperatures transitòries en diferents
condicions operatives.
Es dónen els resultats inicials de proves de llarga durada amb increment de voltatge. Aquestes proves
progressen en el sentit d'avaluar el comportament del sistema en interacció amb diferents
composants.
Paraules clau
Cable, recobert d’oli, refredat, UAV, classificació, sobrecàrrega, urgència, tansmissió soterrada.
I.
INTRODUCCIÓ
ENEL va decidir, a principis dels anys 70, començar un programa de recerca sobre la transmissió
d’electricitat a realment MOLT ALT voltatge (diguem 1050 kV) en corrent altern. L’objectiu era valorar
la viabilitat tècnica del sistema, principalment la seguretat dels nous components que s’havien de
desenvolupar [1].
En aquest context, s’han estudiat les dificultats per a unir el cap de la línia a la substació metàl.lica i
per a transmetre electricitat tenint en compte condicions mediambientals. Aquests problemes es
refereixen sobre tot a distàncies curtes (500 m) i gradacions de potència molt alta tant en condicions
habituals de servei com d’urgència (més de 8 GVA).
Pel que fa al cable, entre les dues solucions possibles per a un sistema soterrat, és a dir, cable
refrigerat amb oli o aïllat amb gas comprimit, es va donar prioritat a aquesta última opció en funció
dels resultats i l’experiència acumulades en treballs experimentals previs [2]. Dos factors més van
encaminar aquesta decisió : l’avantatge de tenir una mida petita [3] i el fet que ja s’han dut a terme
gran quantitat d’experiències amb cables aïllats amb gas comprimit en aquesta part de la recerca
relativa a la part superior de la substació metàl.lica.
En virtud de l’acord d’ENEL amb la Società Cavi Pirelli, el 1981 van començar les proves …
Per ordre de gradació al dibuix :

Revestiment de polietilè
Cinta de reforçament
Funda d’aliatge de plom
Paper aïllant
Conductor de coure
Conducció d’oli

__________________________________________________________________________________________
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… i el desenvolupament dels cables AT i MAT amb aïllament extrudat
Des dels anys 60 la Societat crea, produeix i instal.els primers cables de 63 kV aïllats amb polietilè de
baixa densitat (PeBd).
El 1970, amb la construcció d’una instal.lació vertical extrudada a la seva fàbrica d’Amfreville, prop de
Rouen, es dota de mitjans pilot que permeten la fabricació de cables de 225 kV.
Mentrestant, i després d’estudis en profunditat, el PeBd s’abandona per passar al PeHd, polietilè
d’alta densitat. Encara que aquest necessita una tecnologia d’extrusió més delicada, el PeHd convenç
per les seves característiques tèrmiques i la gran puresa que assegura la fiabilitat de l’aïllament.
El subministrament de cables 63 kV aïllats amb PeHd comença el 1972, i el 1973 es produjeix un
prototipus de 225 kV. Això permet de perfeccionar els equipaments de 225 kV.
El 1977 Electricitat de França homologa un primer circuit després d’una llarga temporada de proves :
la primera línia operativa s’instal.la el 1978.
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L’1 de gener del 1984, les línies de 225 kV equipades per TREFICABLE PRIELLI arriben a 40 km de
cables HAVRITHENE S, i a més de 300 connexions.
Simultàniament, la Societat continua estudiant els aïllants i els equipaments i, en aquest sentit, posa a
punt i experimenta la fabricació de cables VOLTALENE aïllats amb polietilè reticulat.
__________________________________________________________________________________________
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12,4 kV, 1250 A

WD

27 MVA

30 m

Constructor i
empreses vinculades
Pirelli Cables / DOE /
EPRI (USA)
Southwire Co. (USA)

30 kV, 2000 A

WD

100 MVA

30 m

NKT (DK)

24 kV, 2400 A

CD

100 MVA

120 m

Pirelli Cables (USA)

66 kV, 2000 A
225 kV, 2560 A

CD
CD

230 MVA
1 GVA

30 m
50 m

Furukawa El./ TEPCO
Pirelli / EdF

132 kV, 3000 A

CD

690 MVA

30 m

Pirelli – CESI –Edison

66 kV, 1000 A

CD

114 MVA

100 m

Prototipus de cables SAT
WD
Potència
Llargada
CD
50 m

Característica
115 Kv, 2000 A

Lloc d’instal.lació i
notes
Milan (Itàlia). Proves
acabades al Gener 1999
Carrollton, Georgia (USA).
En servei des de febrer
2000
Copenhagen (DK). En
servei des de maig 2000
Detroit, Michigan (USA).
No està en servei encara.
Prototipus ja provat.
S’ha de provar en una
instal.lació EdF
Estudis de xarxa i
projectes acabats.
Sistema trifàsic. Proves en
curs des del 2001.
En curs (Projecte SuperACE)

TEPCO / Sumitomo El.
Ind. / CRIEPI (J)
77 kV
CD
> 350 MVA
500 m
Furukawa El./ CRIEPI
(J)
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Parlament Europeu
La Presidenta
16 març 2000
Senyor Daniel Depris
President del Comité Europeu
per a la protecció de l’Habitat,
del Medi Ambient i de la Sanitat
15 boulevard Monplaisir
F 32400 TOULOUSE
Benvolgut senyor,
Li agraeixo la seva carta del 8 de desembre 1999 per la qual m’informa de irregularitats al
mercat públic per part d’Electricitat de França i per les quals demana que jo intervingui.
En matèria de mercat públic la Comunitat Europea s’ha dotat d’una legislació de coordinació
de les normes nacionals que consisteix en imposar l’obligació de publicitat dels avisos del mercat i de
les normes per a examinar objectivament les candidatures de manera que s’incrementin les
possibilitats per alls proveïdors nacionals d’obtenir els mercats. Aquestes disposicions serveixen per
garantir les regles de la competència.
Es la Comissió Europea la que intervé si, en matèria de publicitat o d’obrir dels mercats a la
competènia, les regles no són respectades i, com vostè ho indica a la carta, EDF ja ha estat
condemnada per infracció de la legislació comunitària.
Es casos de gestió fraudulenta i de sobrefacturació que vostè cita a la seva carta són
competència de la jurisdicció francesa. Es tracta d’afers penals que el jutge nacional està en
condicions de tractar. Si té interès en actuar, pot posar una denúncia.
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Amb l’esperança d’haver-li estat útil, el saludo molt cordialment.

Nicole FONTAINE
_________________________________________________________________________________
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El cost de soterrar una línia elèctrica
XARXES
Llargada total
Xarxes MAT 225
i 400 kV
Xarxes AT 63 i
90 kV
Xarxes MT 15 i
20 kV
Xarxes BT 400
V

47 .500 km

Part soterrada

48.600 km

2,6% de les línies
de 225 kV
35 %

590.000 km

27 %

640.000 km

22 %

Cost del
soterrament
8,4 MF/km
60,0 MF/km
de 1,8 a 3,6 MF/km

Relació amb el cost
de línies aèries
6 vegades més car
20 vegades més car
3 a 4,5 vegades més
car
de 260 a 400 KF/km
1, » a 2 vegades
més car
de 500 a 800 KF/km 2,5 a 3 vegades més
car
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xi

1.6.4. EL COST
La tecnologia dels cables soterrats i les seves condicions d’instal.lació fan que és una solució costosa
i, per les raons exposades anteriorment, proporcionalment més cara a mida que la tensió augmenta.
Si comparem avui dia les solucions referides a línies aèries (2 circuits) i cables soterrats, la relació de
cost varia sensiblement.
o per a la MT la relació és de l’ordre de 1,3 a 2.
o per a la AT (63 i 90 kV) la relació és de l’ordre de 3 a 5
o per a la MAT (225 kV) la relació és de 6 a 8
o per a la MAT (440 kV) la relació és de 20 A 30
_________________________________________________________________________________
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1.2.5. COST
La tecnologia dels cables soterrats i les seves condicions d’instal.lació fan que sigui una solució
onerosa, doncs el cost augmenta a mida que s’incrementa la tensió. Si es comparen les solucions que
fan referència a línies aèries (1 circuit) i a cable soterrats, les relacions de cost, que varien en funció
del lloc on es col.loquen (zona urbana o agrícola) són les següents:
- per a les xarxes de distribució 20 kV la relació s’acosta a l’1.
- per a les xarxes de transport:
o en 63 i 90 kV, la relació és de l’ordre de 3 a 5
o en 225 kV, la relació és de 5 a 7
o en 400 kV, la relació és de 10 o més.
_________________________________________________________________________________
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Es poden obtenir els números comparats dels costos entre línia aèria i línia soterrada ?
Sí que es pot. Per exemple, el cost per quilòmetre d’una línia aèria de 225.000 volts és de l’ordre de
1.400.000 francs, mentre que per a una línia soterrada són uns 9.500.000 francs, és a dir, prop de 7
vegades més car !
Perquè no soterrar la línia ?

Informe preliminar sobre la reestructuració de les xarxes MAT-EAT de Catalunya
en la perspectiva del TGV Perpinyà-Barcelona – Daniel DEPRIS – Octubre 2007

Pàgina 139 de 139

Per a una tensió de 225kV, el cost de la realització amb una tècnica soterrada (prop de 3 vegades
més car que la línia aèria en el cas de Cahors) porta als enginyers elèctrics d’arreu del món a reservar
aquesta solució per a travessar zones de gran densitat urbanística.
_________________________________________________________________________________
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Taula 2 : compromisos financers per a les xarxes transeuropees enl’àmbit de l’energia (en milions d’€)
1995-97
Import
%
Electricitat 14,4
42, 8
Gas
25,9
57,2
TOTAL
45,3
100

1998
Import
%
10,8
58
7,8
42
18,6
100

1999
Import
%
7,9
27,4
20,9
72,6
28,8
100
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2000
Import
%
7,3
53,7
6,3
46,3
13,6
100

2001
Import
%
8,4
44,4
10,5
55,6
18,9
100
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