MANIFEST NO A LA MAT ALT PENEDÈS
Per la defensa del Penedès, NO A LA MAT ni aquí, ni enlloc!

NO A LA MAT ALT PENEDÈS es una plataforma ciutadana i apolítica que neix i treballa
amb l’anhel de preservar el territori i alhora vetllar per la salut dels seus habitants.
És per això que ens oposem rotundament a l’avantprojecte prensentat per l’empresa
privada Forestàlia, que pretén la construcció de torres gegants amb línies de Molt Alta
Tensió (MAT) trinxant el nostre territori passant per les terres de l’Ebre fins al Baix
Llobregat, i concretament per l’Alt Penedès.
Aquest macroprojecte preveu instal.lar 411 torres de Molt Alta Tensió, que poden
arribar a ser de més de 80 metres útils, més els parcs eòlics que en deriven.
A l’Alt Penedès agredeix els municipis de Castellet i la Gornal, els Monjos, Olèrdola,
Sant Cugat Sesgarrigues, Avinyonet del Penedès i Olesa de Bonesvalls.
Amb afectacions de radiacions de les torres a menys de 500 metres, als nuclis de Can
Olivella, Les Gunyoles, Les Masuques, Moja i Olesa de Bonesvalls, a més d’un
gran nombre de masies, ens les que les afectacions poden arribar a ser més properes,
així com d’espais d’interès cultural, turístic, arqueològic, històric.
En aquest traçat, al seu pas per l’Alt Penedès, ens imposen 70 torres de Molt Alta
Tensió, una subestació transformadora de la MAT a Olèrdola de 400 Kv, i 28.100
metres de recorregut de línies.
Amb la sorpresa de l’aparició d’altres subprojectes sospitosos, on apareixen d’altres
recorreguts amb les seves torres i metres de cablejat indefinits.
La tensió elèctrica pot arribar fins els 420Kv. No obstant això, el cablejat pretén ser de
doble circuit, per tant la xifra de Kv s’apropa als 800kv.
Els camps elèctrics haurien de respectar la mitjana d’1kv/m. En habitatges situats a
pocs metres de les línies d’alta i mitjana tensió.

Dades de l’Alt Penedès:
● Castellet i la Gornal 12 torres
● Els Monjos 10 torres
● Olèrdola 17 torres
● Sant Cugat Sesgarrigues 5 torres
● Avinyonet 9 torres
● Olesa 17 torres
Total 70 torres i 28.100m de recorregut de línies.
Davant d’aquest desgavell en el territori, de nous projectes en la nostra comarca i
perquè estem convençudes de la necessitat d’un canvi de paradigma energètic, que
aposti per l’energia neta, i amb uns estudis seriosos d’autosuficiència i sostenibilitat,
amb un impacte positiu per la salut i el territori.
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Diem NO a la MAT per:
1. La gran repercussió de l’economia local.
2. Deteriorament del teixit productiu.
3. Empobriment del patrimoni paisatgístic, massa forestal, degradació de
l’espai agrícola, perill i amenaça de la fauna autòctona.
4. L’agressió irreversible per un paratge amb un gran valor natural i patrimonial.
5. És un projecte innecessari d’un model caduc.
6. Contaminació i empobriment del nostre territori.
7. Sobrecàrrega de línies elèctriques de l’entorn penedesenc i del turisme.
8. L’informe fet públic de la tramitació es publica al BOE el passat 28 de juliol del
2021, donant 30 dies hàbils per presentar al.legacions i sense deixar temps
de reacció ja que coincideix amb període de vacances i, a més, els propietaris
dels terrenys afectats no han sigut, informats per l’empresa Forestàlia.
9. Salut. Segons informes de l’OMS, del 2005, hi ha risc de contraure malalties
amb càncers especialment infantils i adults, asma, alteracions neurològiques i
altres malalties; l’OMS recomana una distància mínima de seguretat d’1m per
Kv, entre la línia i la zona habitada.
10. Per les línies MAT no existeix cap llei que determini el principi de precaució, però
és recomanable com a mínim preservar una distància de 400m d’una
població i una distància de 200m d’una casa rural.
11. Afectacions irreversibles
BCIN AFECTATS (be cultural d’interès nacional): Sta Maria del Priorat, Casa
Murada, Torre de l’Ortigós, Torre Forta, Ermita de Sta Cristina, Castell de
Llorenç, L’Hostal de Gimenells, Torre de Lletger, La Pujada Masia de Vallsdeflor,
Hospital d’Olesa de Bonesvalls, Castell de Penyafort, Masia de Penyafel,
Basílica de Vilafranca, Vilafranca.
BCIL AFECTATS (be cultural d’interès local): Can Suriol de Dalt, Ca d’Esquerra,
Can Grasses, Casa Pladellorens, Església de M de Deu del Pilar, Cementiri de
Vilafranca, Mare Ràfols, Capella de Sta Maria dels Horts, Església de St Marçal,
Cal Casanyes, Ermita Mare de Deu de Muntanyans, Pont Sant Esteve les
Masuques, Església Sant Esteve les Masuques, Can Miró, Església
Masarbones, Sindicat Mas Llorenç, Església Mas Llorenç, Pedra Militar, Església
de St Antoni, Aqüeducte Roma, Ermita Mare de Deu dels Arquets, L’Estrella,
Cooperativa de St Llorenç.
Així com el conjunt monumental d’Olèrdola, el Llac de la bòbila de cal Sogues i
el sender de la Via Augusta.
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Diem Sí a:
1. Les energies renovables i sostenibles
2. Les energies no especulatives
3. Projectes autosuficients, amb una dimensió necessària pel territori afectat
4. La participació ciutadana i referèndums
5. Planificació i futur sobre el model energètic, volem un nou model energètic
renovable.
6. Energia descentralitzada i respectuosa amb el territori. Al compromís dels
nostres representants polítics
7. Preservació del territori
8. A la qualitat del conreu i de la pagesia

Exigim a les administracions responsables la revocació del projecte de la MAT entre
terres de l’Ebre fins al Baix Llobregat, de forma immediata.
 eafirmem el nostre compromís amb un model energètic renovable, descentralitzat i
R
respectuós amb la natura que doni respostes a llarg termini als reptes globals de la nostra
societat.
Les amenaces contra l’entorn sorgeixen en diferents zones del nostre territori. L’èxit per
eliminar-les rau en les accions específiques per afrontar-les i el compromís i el suport de
tota la societat. Per la defensa del Penedès, NO A LA MAT, ni aquí, ni enlloc!
Aquest manifest surt d’unes dones compromeses amb el territori. Si també estimes el
medi ambient, la natura, vols preservar el territori i vetllar per la salut uneix-te a
nosaltres.
Per tot això, a l'Alt Penedès diem NO a la MAT i ens unim a les múltiples plataformes de
NO a la MAT existents, per continuar amb l’oposició dient NO! No necessitem la MAT ni
aquí ni enlloc!

Plataforma NO A LA MAT ALT PENEDÈS
Novembre 2021
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ANNEX I
La línia serà de doble circuit i compartirà part del seu traçat i el suport amb la línia
400kv SET VALMUEL-SET VILLALBA, fins al suport Ap 44 per tant serà de triple
circuit amb la linia 400kv SET SARIÑERA- SET PROMOTORES CASTELLET i la línia
400kv SET ONTIÑENA-SET PROMOTORES PENEDÈS i per tant aquests com el
suport seran de quintuple circuit.
Afectant:
● Castellet i la Gornal 4.208m
● Santa Margarida i els Monjos 4.116m
● Olèrdola 5.859m
La línia en el projecte del traçat consisteix en la connexió del CS PROMOTORES
BEGUES i la SET BEGUES DE 400kv (propietat de REE). Té una longitud de
13.624km íntegrament aeris, el tram comptarà amb un circuit de conductor TRIPLEX
LA-545 cardinal.
Afectant:
● Sant Cugat Sesgarrigues 1656m
● Avinyonet del Penedès 3809m
● Olesa de Bonesvalls 7567
La línia afecta directament a varis espais protegits:
● Xarxa natura 2000 Serres del Litoral
● PEIN
Massís del Garraf
● PEIN
Muntanyes de l’Ordal
● PEIN
El Foix i
Parc del Foix
● Aiguamoll
Pèlag de la Saulera
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