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BUTLLETÍ INFORMATiU CONTRA LES AGRESSiONS AL TERRiTORi
Presentació
En aquest butlletí ens proposem recopilar informació sobre la situació del territori. Aquest
número el dedicarem a la MAT (la línia de Molt
Alta Tensió).
Com molts i moltes ja sabeu, a la zona existeix
des de ja fa uns quants anys el projecte d’una
autopista elèctrica que transportarà 400.000
volts o més d’energia elèctrica. Acompanyat a
això, des de fa molts anys també es ve duent a
terme una important lluita en contra, no només
per les persones que es veuen directament afectades perquè dita autopista travessa les seves
terres, sinó també per una gran part de la població que entén que no és necessària per viure
i que portarà greus conseqüències tant per la
salut humana com pel medi ambient i la seva
fauna.
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això confirma que aquest projecte respon als
interessos comercials de les élites elèctriques
i nuclears.
Com sempre, res de tot això es fa pensant en la
gent sinó en benefici d’un sistema cada cop més
voraç que no dubta en destruir tot el que troba
en el seu camí. Així que, encara que soterrin el
cablejat, encara que hi hagués un augment del
consum de llum, encara que es canviés el traçat
per allunyar-lo de les vivendes, encara que tingués menys impacte sobre el paisatge, la salut
i l’ambient, el nostre rebuig a la MAT és i serà
frontal, total i innegociable.
La MAT a la província

La MAT travessarà Catalunya i l‘Estat espanyol per un futur arribar al nord del continent
Africà. D’aquesta manera, el negoci no és només interestatal sinó també intercontinental,
fent-se així més gran el monopoli de la energia
elèctrica, fent-nos cada cop més dependents
d’aquella bomba de rellotgeria anomenada
energia nuclear.
Tot i que es digui que aquest «servei» serveix
per donar energia a les nostres llars, que abastirà el subministrament energètic de la ciutat de Girona i de la Costa Brava («per portar
més turisme») o que és necessari perquè els
Trens d’Alta Velocitat (AVE) funcionin, no
és així. Per exemple, els trens AVE sobren i ja
estan funcionant sense ser abastits per 400kv
d’energia, ja hi ha moltíssims turistes, el consum de llum a l’últim any ha baixat, cosa que
es contradiu amb el que ens volen fer creure i

Primer tram: Sentmenat- Vic- Bescanó.
Segon tram: Bescanó- Ramis- Santa Llogaia.
Tercer tram: Santa Llogaia(Alt Empordà)Baixàs (França).
El primer tram ja està acabat i en
funcionament (no en el seu total
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rendiment). D’aquest tram volen fer sortir un
ramal comprès per Santa Coloma de Farners i
Riudarenes Les obres del segon tram han començat a mitjans de maig, es pretén fer amb
115 torres. En total aquest tram abasta una
quinzena de municipis a cavall del Gironès,
el Pla de l’Estany i l’Alt Empordà (municipis
com Bescanó, Sant Gregori, Canet d’Adri, Palol de Revardit, Sant Julià de Ramis, Fellines,
Cervià de Ter, Bàscara). El tercer tram està fet
i va soterrada fins a França
Les subestacions de la zona es troben a Bescanó, Ramis, Sta. Llogaia d’Alguema (aquesta
serà el nexe entre el tram aeri i la interconnexió
soterrada amb França).
Dades d’actualització
Segons el BOE (Butlletí Oficial de l’Estat) número 165, el dijous 11 de juliol del 2013 publicades en la secció III Altres disposicions. Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme. «7596:
Resolució del 6 de juny del 2013, de la direcció
General de Política Energètica i Mines, per la
que s’autoritza Red Eléctrica de España, SA, la
subestació a 400kV, denominada ‘Riudarenes’
i la línia elèctrica aèria a 400kV, doble circuit,
d’entrada i sortida a la subestació de ‘Riudarenes’ de la línia ‘Vic- Bescanó’, a la província
de Girona»
Estat de les obres al segon tram de la línia de 400kv, Bescanó- Ramis- Sta. Llogaia
d’Àlguema: Han començat les obres de fonamentació dels recolzaments, tan sols en les
finques dels propietaris afectats pel projecte,
que han acceptat la compensació econòmica
de REE. La intenció és que pel 2014 estigui en
funcionament la línia.
El passat 2 d’agost es va fer l’últim tràmit al
Consell de Ministres per tenir “carta blanca”
alhora de poder construir les torres, inclús als
llocs on els propietaris no han firmat. L’Estat
aprova definitivament el projecte de BescanóSanta Llogaia i en declara la utilitat pública de
la línia.
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Perquè dir No a la MAT:
Perquè creen potents camps electromagnètics,
els quals, segons estudis científics*, produeixen leucèmia (essencialment en menors), càncer de mama, de pulmó i cerebral, mal de cap,
alteració del son, al•lèrgies, esgotament, malestar físic, cataractes, parts prematurs, problemes de cor i vasos sanguinis.
Perquè contamina el medi en el que vivim: ionitza l’aire, genera ozó troposfèric i òxid nitrós, produeix i concentra gas radó (segons la
OMS* és la segona causa principal de càncer
de pulmó en el món després del tabac).
Perquè genera soroll constant que també són
perjudicials per la salut humana i per la dels
animals: xiulet elèctric en cables i estructures i
augment de la temperatura.
Perquè hi ha i haurà més pèrdues de la qualitat de vida pel deteriorament del paisatge i les
restriccions que genera i també moltes terres i
vivendes perden el seu ús.
Perquè provoca danys a la flora i la fauna, la
qual cosa genera un canvi en la manera de viure
a aquelles persones que viuen de l’agricultura
o la pesca.
Perquè comporta problemes de seguretat, electrocucions i accidents, com per exemple, altes
possibilitats d’incendis.
Perquè són les empreses elèctriques i els Estats el que es beneficien de tot això. Sent dels
impostos que paga la població d’on surten els
diners per construir les torres i subestacions
que emmagatzemaran la corrent elèctrica. No
és casual que en aquest moment i sota l’excusa
de les retallades continuï augmentant la factura
de la llum.
Perquè els polítics i ajuntaments són còmplices, facilitant no només l’expropiació de terres
privades sinó sobretot tot de terrenys públics.
Perquè quan expropien terrenys per la construcció de les instal•lacions, els empresaris fan
xantatge econòmic als propietaris
de les terres per on travessa el reco-
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rregut. Un joc brut amb el suport de sindicats
com la Unió de Pagesos, els quals se’n porten
la seva part del botí (un 8% de la suma), difonen el derrotisme i pressionant durament a les
persones per a que entreguin les seves terres
quant abans millor.
Perquè no ens aporta cap benefici, només ens
fa més dependents de les noves «necessitats»
creades pel consum.
Perquè ens imposen una manera de viure que
no és més que una mort lenta sota esclavitud.
Perquè ens MATaran si no els parem.
* Sabem que aquestes institucions treballen en funció
de la dominació per part del capitalisme, no necessitem
els seus arguments per saber que la MAT afecta la salut i
l’entorn. Tot i que és una senyal de la gravetat dels riscos si
inclús aquestes mateixes institucions els deixen aparèixer
en els seus informes.

Acampada de resistència activa
en defensa del territori
Contra La Mat I El Món Que La Necessita

Red Eléctrica té llum verda per aixecar
les torres de la MAT entre Bescanó i
Santa Llogaia.
En front a l’imposició estatal i empresarial
de Red Eléctrica i a la conseqüent amenaça
al territori, un grup de persones contràries a
la construcció d’aquesta gran infraestructura, convoquem el dia 23 d’agost a Viladasens (Fellines), una trobada/acampada per
posar en comú estratègies de lluita per fer
front a la nova línia d’alta tensió que volen
construir.
L’estat ha donat llum verda al projecte de la
línia de molt alta tensió i en subvencionarà
un 20% dels costos per a la construcció amb
els nostres diners, contribuint d’aquesta manera a l’enriquiment i dotant de monopoli
energètic a una empresa com Red Eléctrica
que fa de l’explotació del territori
un beneficiós negoci.
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En aquest sentit Red Eléctrica s’ha comportat amb la prepotència típica de les empreses
transnacionals. És a dir, imposant la seva obra
faraònica sense tenir en compte les persones
afectades,l’impacte territorial i els efectes nefastos a nivell de salut. Sabem que volen fer
passar la línia inclús a uns 20 metres d’alguna
casa. És necessari desmuntar les mentires i les
manipulacions. La línia de la MAT és un lucratiu negoci en el que no hi tenim res a veure i
que està pensat per tal de vendre els excedents
energètics, no és una línia elèctrica de consum
domèstic.
Davant d’aquesta imposició estatal i empresarial, és vital fer un front comú que planti cara i
impedeixi la destrucció del nostre territori i de
les nostres formes de viure. NO VOLEM que
se’ns obligui a acceptar aquesta devastadora
estructura i que després se’ns intenti vendre i
crear la necessitat d’aquesta.
Per aquest motiu és necessaria una mobilització real en el territori i un rebuig i una lluita
frontal contra la MAT i contra Red Eléctrica.

Participa A La Trobada I Implica’t
En La Lluita.
Tu També Ets Necessari.
La Mat No La Volem Ni Aquí, Ni Enlloc!
El dia 23 d’agost a les 17h a Fellines

Més informació a :
http://torresmasaltashancaido.espivblogs.net/
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L’única lluita que es perd
és la que s’abandona
Al parlar amb les veïnes i veïns dels pobles
pels que pretén passar la MAT, és comú el
sentiment de rebuig cap a la línia. Ningú està
d’acord amb la construcció de la línia. Tothom
és conscient dels problemes que porta i de les
nefastes conseqüències que té per a tot tipus de
vida. Tot i així, el derrotisme és habitual entre
moltes persones: “Ja és massa tard”, “Ja han
començat a construir, això ja no es pot parar”.
Després d’anys de lluita i de baralla amb la
democràcia, i amb la construcció dels primers
fonaments del nou tram, hi ha qui ja ho dóna
tot per perdut. No obstant, val la pena seguir
lluitant. Encara que es construeixi perquè ells
vulguin, com a mínim donem-nos el gust de no
quedar-nos de braços plegats. Fiquem-los-hi
pals a les rodes, donem-los-hi mals de cap. Vigilem els seus moviments, tallem-los-hi el pas.
Demostrem que no es pot passar per sobre de
tot i de totes i quedar-se tan ample. Siguem la
mosca torracollons que li amarga la migdiada
a Red Eléctrica. El mosquit mal parit que per
les nits fa zum-zum a l’orella del president de
dita companyia.
I encara que, després de tots els nostres esforços, la MAT s’acabés construint, sempre és
preferible la derrota a la rendició. És preferible
lluitar fins l’últim moment que el gust amarg
de la resignació. Perquè a més, quan lluitem
sempre ens fem més fortes. Creem complicitats, adquirim experiència, aprenem dels errors
i dels encerts.
Tampoc no podem oblidar que la MAT no és un
fet aïllat. Sinó una simple mostra d’un sistema
econòmic i energètic que agonitza i que ja no
sap per on continuar estenent-se, ni d’on treure
els recursos. Aquí i ara és la MAT. En d’altres
llocs es tracta del Tren d’Alta Velocitat, d’un
aeroport, d’una extensió urbana, del fracking...
Què serà aquí demà?
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Si avui deixem que construeixin tranquil•lament
la MAT, demà pot ser qualsevol cosa. Tot i que, si
avui mantenim la determinació d’obstaculitzar
amb tots els nostres mitjans aquest projecte,
encara que no aconseguim impedir-ho finalment; la pròxima vegada que algun espavilat
en qualsevol despatx llunyà se li passi pel cap
una brillant idea per omplir-se les butxaques,
s’ho pensarà dos cops.

Altres lluites:
Balcombe resisteix
Al sud d’Anglaterra, la gent del poble de Balcombe està tallant una carretera des del dia
25 de juliol del 2013. La seva intenció és la
de parar els camions de Cuadrilla Resources.
Aquesta empresa tenia programat començar
a perforar la terra a prop de Balcombe per
crear pous de fractura hidràulica, una tècnica
d’extracció de gas encara més nociva que les
tècniques utilitzades més habitualment, que
contamina greument les aigües, el sòl i l’aire,
provoca malalties cròniques i mortals i causa
terratrèmols, com els dos que van succeir al
2011 a Blackpool, on Cuadrilla Resources havia començat a perforar.
Sobretot quan hi ha grans beneficis econòmics,
les vies legals sempre porten a un carreró sense
sortida, servint només per malgastar i esgotar
les energies i els diners de les que s’oposen
a tals projectes de destrucció. A Balcombe la
gent del poble i persones solidàries arribades
de fora estan mostrant que a través de l’acció
directe i sense delegar es pot anar parant la
màquina maleïda.

aramesquemai@riseup.net

