Davant la visita a la comarca d’Osona del Sr Andreu Morillas, secretari d’Economia, i del Sr
Agustí Maure, director general d’Energia i mines, per tal de donar explicacions sobre la línia de
Molt Alta Tensió (MAT) que travessa la comarca i que té per finalitat establir una
interconnexió elèctrica amb França, l’ Assemblea d’Osona de la Plataforma NO A LA MAT
vol fer algunes consideracions.
No podem oblidar qui es el Sr Agustí Maure:
fins l’estiu passat estava a nòmina de la
promotora del projecte d’interconnexió Red Eléctrica de España (REE), multinacional que en
reiterades ocasions ha negat l’accés a les dades que, teòricament, fan necessària aquesta
infraestructura. Amb aquesta ocultació de dades REE és
responsable de la falta de
transparència d’un projecte que mai s’ha justificat en un debat obert i públic. Des de l’estiu del
2007 el Sr. Maure és designat director general d’Energia i mines de la Generalitat de Catalunya.
No hi ha hagut ni tan sols uns mesos d’espera, d’un dia per l’altre, aquest senyor, promotor del
projecte, és designat a dit per un càrrec públic, passant per sobre de les consideracions ètiques
que aquest nomenament suscita. Aquesta situació ens porta a tenir com a interlocutor del
govern de la Generalitat a una persona provinent de l’empresa promotora del projecte.
Davant d’aquest irregular situació demanem el cessament immediat d’aquest senyor i la
dimissió del responsable del seu nomenament.
Aquesta visita està condicionada pel inici de la construcció de les torres i es fruit de la
pressió dels alcaldes i propietaris afectats, farts de la falta d’informació per part del govern de
la Generalitat, i farts de la prepotència amb que REE actua al territori. Durant tots el anys
que porta la interconnexió sobre la taula no han trobat mai cap recolzament per part de la
Generalitat. En aquest sentit cal recordar que tant la Plataforma com l’associació de municipis
afectats ens vam dirigir al govern per demanar les dades que REE es negava a facilitar i , de
manera sorprenent, ens contestava que no disposava d’aquesta informació. No podem deixar de
banda que un govern, responsable últim per implementar les infrastructures
d’un país,
desconegui les dades de consum i producció d’energia, i sobta que siguin capaços de fer un Pla
Nacional de l’Energia sense aquesta informació. Totes les reflexions apunten a una servitud per
part de la Generalitat a les necessitats d’aquesta multinacional. Els ajuntaments es troben que
quan volien informació de la Generalitat rebien el silenci, ara, la Generalitat vol iniciar un
diàleg amb les torres apuntant els nostres caps, demostrant una prepotència inadmissible.
Potser aprofiten per inaugurar alguna torre de les que ja estan construint i aprofiten també per
dir-nos algunes de les mentides que han estat dient durant aquests anys. Que si l’AVE
(mentida), que si el subministrament a Girona (mentida), que si la línea SentmenatBescanó no té res a veure amb la interconnexió amb França (mentida), que no hi ha
alternatives (mentida), que si l’energia serà mes barata (mentida), que no hi hauran
apagades (mentida), que si Girona es l’única província que no té línia MAT (mentida).
Totes aquestes argumentacions no figuren en l’informe que Mario Monti ha fet, on diu que
aquesta línia només respon a les exigències de la interconnexió fronterera. També diu que
Generalitat i administració central es van posar d’acord per tramitar de forma separada el traçat
Sentmenat-Bescanó (reconeixent implícitament que Sentmenat-Baixàs és un sol projecte), sense
esperar l’acord sobre el pas de creuament de la frontera, únic objectiu d’aquesta línia.
O potser ara agafarà un altre argument que és el de les energies renovables, es a dir que aquesta
línia ha d’afavorir el desplegament d’aquest tipus d’energies. I això també és una mentida

perquè oculta els interessos que REE està buscant com a empresa monopolística de la xarxa de
distribució. Els parcs eòlics, que les empreses productores d’energia estan instal·lant en
territori peninsular, els presenten com
l’alternativa que ha de substituir la producció
d’energia amb materials fòssils i contaminants. I es que amb aquest model les línies MAT
són necessàries també per l’energia neta. La distribució que embruti tot el possible ja que la
quota ecològica l’inverteixen en agafar energia de l’aire (gratis) o del sol (gratis). Això és
hipocresia política, abusant de la sensibilització social envers el tema de les energies renovables,
porten el tema cap els seus interessos. No creiem que ens vinguin a parlar de la Nova Política
de l’Energia que tan necessària és, no ens parlaran de la Generació Distribuïda, que significa
la producció d’energia a prop del lloc de consum, que no necessita línies MAT, això
significaria posar en qüestió el sistema sobre el que es basa el monopoli de REE i les empreses
privades que la conformen i que tants beneficis els hi aporta. Beneficis que no s’inverteixen en
el manteniment de les xarxes de distribució com reconeix la Generalitat en els seus informes.
Hem vist com REE ha menyspreat els acords municipals fent firmar actes d’expropiació llogant
camions d’oficina, pressionant als propietaris amb la por, hi ha en tramitació un contenciós al
Tribunal Suprem, denuncies als jutjats sense resoldre, al·legacions contestades sense firma
responsable, hem estats atacats amb informacions tendencioses utilitzant diners públics,i ara en
aquests moments constatem que REE ha iniciat obres allà a on encara falta per aprovar el
preceptiu informe d’avaluació ambiental, i el mes greu de tot es que l’administració
catalana té constància d’aquest fet, catalogat com a infracció punible i motiu més que
suficient per aturar de manera immediata les obres. Si no ha fa, ella mateixa està incomplint
la llei i emparant amb el seu silenci actuacions ile·legals de REE. Amb aquesta situació, per un
principi de dignitat, no podem donar cap legitimitat als representants de la Generalitat que
visiten la comarca.
Per tot això exigim l’aturada indefinida de les obres com un primer pas per posar el
projecte a zero i engegar un debat obert i de participació real de tots els ciutadans.

NO A LA MAT NI AQUI NI ENLLOC.

