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Assemblea sobre la MAT



Cronologia del projecte de REE

· Novembre de 2005 – Presentat el projecte d'execució

· 24 de Maig de 2006 – Anunci informació pública

· 30 de Maig de 2008 – Consell de Ministres acorda

ampliació instal·lació al document “Planificació dels

Sectors d’Electricitat i Gas 2008 - 2016”

· 27 de Juliol de 2011 – S’autoritza a Red Eléctrica

Española a modificar les línies



· 5 d’Abril de 2012 – Notificació declaració utilitat

pública subestació a l’Ajuntament

· 1 de Juny de 2012 – Decret Alcaldia per interposar

recurs

· 4 de juny 2012 – Presentació recurs a Tribunal

Suprem



 6 de Juny 2012. L'equip de govern de l'Ajuntament

fa una roda de premsa anunciant un recurs i, a la

vegada, l'existència del projecte de construcció d'una

subestació i línia elèctrica de Molta Alta Tensió

(440kv)

 6 de juny 2012. L'Ajuntament convoca una

assemblea amb entitats del Districte III.

 7 de juny 2012. L'Ajuntament engega una campanya

pel soterrament de la MAT.



El projecte 

de Red Eléctrica Española (REE) 

inclou una subestació elèctrica i línia 

de 440kv (Molta Alta Tensió)



Projecte d'execució modificació línies 

a 220kV Sentmenat -Sant Fost-Canyet-

St.Andreu-Can Jardí per a la connexió 

a 400kV Pierola-Santa Coloma i 

Projecte de construcció d'un nou 

pòrtic 400kV















Les claus del projecte

 Línia Sentmenat-Santa Coloma. Afecta poblacions

de Sentmenat, Castellar del Vallés i Santa Coloma

de Gramenet.

 En entrar al Parc de la Serralada de Marina, afecta

a Sant Fost de Campsentelles, Badalona i Santa

Coloma de Gramenet

 La subestació es construïria en una parcel·la

catalogada com a zona verda, entre els habitatges

de Les Oliveres i el cementiri.

 La línia passaria a 75m d'habitatges





QUÈ IMPLICARIA?

 Si la MAT arriba a Santa Coloma, té les portes

obertes a seguir avançant per Collserola per

interconnectar amb la subestació de Desvern.

 Impacte ambiental i paisatgístic, amb la conseqüent

afectació a la fauna i la vegetació

 Impacte de l'increment de potències sobre el soroll

 Impacte sobre la salut de les persones (radiacions)



Mancances del projecte

 PROCEDIMENTS AMBIENTALS QUE ES

PODRIEN HAVER VULNERAT

Manca un Estudi d'Impacte Ambiental

(article 1 llei 6/2001)



 PROCEDIMENTS URBANÍSTICS QUE ES

PODRIEN HAVER VULNERAT o bé generen

dubtes:

En realitzar-se en sòl no urbanitzable, hi hauria d'haver:

- justificació finalitat del projecte i compatibilitat amb el

planejament

- avantprojecte de l'actuació

- Estudi Impacte i Integració Paisatgística

- estudi arqueològic

- informe Dept. Agricultura



- informe Agència Catalana de l'Aigua

- informe Servei Geològic de Catalunya

- informe Dept. Medi Ambient

 Obligació a redactar un Pla Especial Urbanístic

 S'hauria d'haver sotmès a una Avaluació Ambiental

de Plans i Programes o haver presentat Informe

Ambiental.

 Compliment exposició pública del projecte



ÉS NECESSÀRIA LA MAT?

ÉS PROGRÈS?



 El principal argument esgrimit l'any 2008 per la

MAT era el futur augment del consum elèctric.

 Els darrers anys, amb el tancament d'indústries i

empreses, el consum s'ha reduït, per tant es posa en

dubte la seva utilitat.

 La MAT són més beneficis per les grans empreses

elèctriques.



HI HA ALTERNATIVES?

 Promoure la reducció del consum

 Distribuir i produir en xarxes de proximitat

 L'ús d'energies alternatives i renovables

 La no construcció d'infraestructures innecessàries 

com el TAV



Possibles alternatives

Transport d'energia:

 La millora de la infraestructura existent amb

l'automatització de la distribució, de les

comunicacions, dels equips de protecció, de control i

de mesura, i amb transformadors i aparells avançats.

 Desenvolupament amb conductors de baix cost i

altes prestacions tèrmiques

 Desenvolupament i validació de dispositius

superconductors



Possibles alternatives

Generació distribuïda

 Integració a gran escala de minisistemes de

generació distribuida d'electricitat

 Components, sistemes i serveis per a la xarxa de

distribució activa d'electricitat

 Sistemes d'emmagatzematge d'energia que facilitin

la integració massiva de fonts d'energia connectades

a la xarxa

 Serveis orientats al mercat elèctric



Possibles alternatives

Una altra cultura energètica

 Apostar per una nova cultura del consum que aturi el

consumisme i es basi en el respecte i conservació del

medi ambient

 Iniciatives interessants: decreixement



REFLEXIÓ

El que no podem fer és canviar de model de producció

d'energia i no aturar la nostra forma de consumir, no

es tracta doncs de canviar de model energètic i

continuar consumint de la mateixa manera. Es tracta

d'adoptar, junt a aquest nou model energètic, una

nova cultura del consum i de l'energia que no

destrueixi l'ecosistema.



QUÈ PODEM FER?

 Oposar-nos a la MAT, en totes les seves formes.

 Elaborar un manifest

 Emprendre accions

 Coordinar-nos amb d'altres poblacions afectades

(Sentmenat, Castellar del Vallès, La Llagosta, Sant

Fost, Badalona, Barcelona...)





Més informacions sobre les MAT:

http://www.nomat.org/

http://www.no-mat.org/nuke/

Plataforma per a la Defensa de la Serra de Marina i 

Can Zam

www.ara-santacoloma.com

http://www.nomat.org/
http://www.nomat.org/

