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Ecologistes critiquen les MAT 
projectades per dur electricitat de 
plantes solars i eòliques d’Aragó cap 
a Catalunya 
Aposten per petites plantes prop dels llocs de consum que no malmetin el 
territori natural 
ACN - BARCELONA - 13 setembre 2021  

Imatge d’una instal·lació de plaques solars EL PUNT AVUI. 
 

   Diverses entitats ecologistes de Catalunya i Aragó han presentat aquest dilluns els seus arguments contra les línies de molt alta 
tensió (MAT) que es preveuen pròximament per transportar l’electricitat de plantes eòliques i fotovoltaiques d’Aragó cap a Catalunya. 
Segons les entitats, la producció energètica s’hauria de fer en petites plantes properes als llocs de consum, i no grans línies que mal-
meten el territori natural. 
   La MAT més coneguda fins ara és la de l’empresa Forestalia, i té per objectiu transportar energia des de l’Aragó fins a l’àrea metropo-
litana de Barcelona. En total, 287 quilòmetres, dels quals 181 a l’àmbit català. 
    L’energia que pretén transportar és la que es produirà en algunes centrals eòliques i fotovoltaiques que té la mateixa empresa a 
Aragó (en fase de projecte). Fins i tot alguns projectes se situarien a Catalunya, però encara no s’han fet públics. 



   El president del GEPEC-EdC, Xavier Jiménez, alerta que “la MAT és una mostra de les necessitats d’aquest model erroni d’implan-
tació de les energies renovables, basat a produir l’energia en grans centrals, en mans de grans corporacions elèctriques, allunyades 
dels llocs de consum i situades en espais naturals i agraris”. La implantació d’aquests projectes té un greu impacte ambiental pai-
satgístic i sobre els espais naturals, la biodiversitat, l’activitat agrària, el patrimoni geològic, el patrimoni històric i la qualitat de vida al 
món rural. 
   Segons els ecologistes, existeix una alternativa real i aplicable al model actual de transició energètica, que es basa en la producció 
d’energia renovable seguint el model d’energia distribuïda, on es produeixi electricitat prop dels llocs de consum, aprofitant espais ja 
antropitzats i degradats com ara els polígons industrials. Per exemple, Catalunya te 29.000 hectàrees de polígons industrials, 13.000 de 
les quals a l’àrea metropolitana de Barcelona, el principal centre consumidor d’energia. Tota aquesta superfície no s’està aprofitant per 
generar energia. És aquest model, sostenible i compatible amb la preservació del medi ambient, juntament amb la potenciació d’ins-
tal·lacions d’autoconsum, amb la implementació de polítiques d’eficiència energètica i d’estalvi energètic que defensen, des de fa 
temps, les entitats ecologistes. 
   Les centrals d’energies renovables són molt més que uns aerogeneradors o unes plaques solars, són instal·lacions industrials amb 
moltes infraestructures associades. Per instal·lar una central eòlica o fotovoltaica cal adequar el terreny per permetre la seva ubicació, 
desforestant grans àrees, obrir grans pistes d’accés, sovint en llocs de gran importància ecològica, força inaccessibles, aïllats i tran-
quils. També cal modificar relleus per encabir-hi els aerogeneradors, posant els fonaments a grans quantitats de sòl. Cal obrir vials per 
fer el manteniment, obrir rases per la instal·lació de la xarxa elèctrica d’interconnexió d’aquests aerogeneradors. Cal instal·lar subesta-
cions transformadores i, evidentment, construir centenars de quilòmetres de nova línia elèctrica d’alta tensió per transportar l’energia 
des dels llocs de producció fins als llocs de consum i noves línies elèctriques de mitja tensió per distribuir aquesta mateixa electricitat. 
Electricitat que, a més, es perd en el transport a causa de l’escalfament de les línies (efecte Joule). Els greus impactes d’aquestes línies 
com la MAT, se sumaran als impactes de la mateixa central elèctrica. 
   La MAT de Forestalia ha estat molt mediàtica i ha provocat molta agitació social. Malgrat tot, no és l’única que pretén alimentar-se de 
macro-centrals d’energies renovables aragoneses: en aquests moments, hi ha a exposició publica la línia de Capital Energy que va des 
de la zona del Matarranya i Baix Aragó – Casp, amb quatre noves centrals eòliques en aquesta zona, fins a Ascó (Ribera d’Ebre). 
També la línia que va de Laluenga (Osca) fins a Isona (Pallars Jussà), amb nombroses centrals eòliques que van des de la comarca 
dels Monegros a la del Cinca Mitjà, aquesta també de Forestalia. Fins i tot una altra de Forestalia, que sortirà de la zona d’Osca fins a 
les comarques de Girona més endavant. 
 

Informació publicada al diari El Punt Avui. Dilluns, 13 de setembre del 2021. 
 

Ecologistes s’oposen a les MAT des 
d’Aragó 
REDACCIÓ - 14 setembre 2021  

 
Alcaldes i representants municipals que 
presenten al·legacions en contra la MAT 
de Forestalia. ACN. 
 

   Entitats ecologistes de Catalunya i 
Aragó van presentar ahir els seus 
arguments contra les línies de molt 
alta tensió (MAT) previstes per trans-
portar l’electricitat de plantes eòliques 
i fotovoltaiques d’Aragó cap a Catalu-
nya. Segons les entitats, en lloc de 
fer grans línies que malmeten el terri-
tori natural, la producció energètica 
s’hauria de fer en petites plantes pro-
peres als llocs de consum. La MAT 
més coneguda fins ara és la de 
l’empresa Forestalia, i té per objectiu 
transportar energia des d’Aragó fins a 
l’àrea metropolitana de Barcelona. En 
total, 287 quilòmetres, 181 dels quals 
a Catalunya. 
 
 
 

Informació publicada al diari El Punt Avui. Dimarts, 14 de setembre del 2021. 



Pluja d'al·legacions contra la línia 
d'alta tensió que ha d'unir l'Aragó amb 
el Llobregat 
Ajuntaments i entitats ecologistes ja han presentat esmenes al 
macroprojecte i la Generalitat ho farà en breu 
Jordi Mumbrú – BARCELONA - 13/09/2021 

 
Torres d'alta tensió ALBERTO ORTEGA / EUROPA PRESS 
 

   El "no a la MAT" s'ha instal·lat a les terres 
ebrenques i tarragonines, per on està previst que 
passi una línia d'alta tensió que ha d'unir l'Aragó 
amb el Llobregat. El projecte, que es va publicar 
al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) el 28 de juliol, just 
abans de l'inici de les vacances d'estiu, ha de 
transportar l'energia que es produirà a Terol 
(principalment a partir de parcs eòlics) fins a la 
subestació de Begues, al Baix Llobregat, per abastir 
d'energia l'àrea metropolitana de Barcelona. Són en 
total 287 quilòmetres de línia, 181 dels quals en 
territori català.    Si el projecte tira endavant, les 
torres a Catalunya es començaran a aixecar al 

terme municipal de Batea (Terra Alta) i aniran creuant el territori passant per les comarques de la Ribera d'Ebre, el Priorat, el Baix 
Camp, l'Alt Camp, el Baix Penedès i l'Alt Penedès per arribar fins al Baix Llobregat. El macroprojecte, que depèn d'una empresa privada 
i tal com està plantejat només necessita l'aval de l'Estat per tirar endavant, ha posat en peu de guerra les entitats ecologistes, així com 
els municipis i els consells comarcals afectats, que s'han afanyat aquest estiu a organitzar-se i posar-se d'acord per presentar 
al·legacions i intentar aturar el que consideren "insostenible". El departament d'Acció Climàtica de la Generalitat també prepara 
al·legacions, que preveu presentar avui mateix. 
   Municipis i consells comarcals van ser els primers a presentar les esmenes i aquest dilluns s'hi ha sumat les de les entitats 
ecologistes tant de Catalunya com de l'Aragó. Segons denuncien, el projecte aposta per “un model erroni d’implantació de les energies 
renovables, basat en produir l’energia en grans centrals, a mans de grans corporacions elèctriques, allunyades dels llocs de consum i 
situades en espais naturals i agraris”, segons el president del GEPEC, Xavier Jiménez. Els ecologistes denuncien que provocarà un 
"greu impacte ambiental i paisatgístic" però que també afectarà "els espais naturals, la biodiversitat, l’activitat agrària, el patrimoni 
geològic, el patrimoni històric i la qualitat de vida al món rural". Segons denuncien, "l’empresa promotora [Forestalia] es lucrarà amb el 
projecte i recuperarà la seva inversió en pocs anys, a la vegada que es devaluen els terrenys, cases i masies que no es recuperaran 
mai: generar energia verda destruint paisatges no és sostenible”, ha lamentat Carlos Avilés, membre de Xarxa Sud. 
   Un dels municipis afectats és Alcover, a l'Alt Camp, per on hi han de passar 11 torres. El seu alcalde, Robert Figueras, ha explicat a 
l'ARA que els ajuntaments estan "indignats". Des del seu punt de vista, el projecte s'ha publicat "amb nocturnitat i traïdoria" i incompleix 
alguns aspectes de la normativa vigent, ja que, entre altres aspectes, "utilitza les línies d'evacuació com si fossin línies de transport", i 
aquestes són propietat de l'Estat. Aquesta també és una de les al·legacions que presentarà la Generalitat. 
A l'espera del decret 
   El fet que una empresa estigui a punt de fer arribar l'energia des de l'Aragó evidencia que Catalunya encara ha de resoldre un repte 
capital: com s'abastirà quan tanquin les centrals nuclears, que com a molt tard hauran d'abaixar persiana el 2035? A principis de juliol, 
després de les queixes de molts ajuntaments, el Govern va congelar els nous projectes eòlics al territori i va anunciar que a la tardor 
presentaria un nou decret amb un enduriment de les condicions a complir per obtenir una llicència. Mentre no arriba, però, el mercat es 
mou. "Això és conseqüència de l'absoluta passivitat del govern català", denuncia Jaume Morrón, gerent d'Eoliccat, la patronal del 
sector. "Si Catalunya consumeix energia però no la produeix, doncs ho fan a l'Aragó i la fan arribar fins aquí", lamenta, i recorda que, 
amb aquesta operació, el país "deixa de rebre els beneficis que aquestes instal·lacions generen al territori", en forma d'impostos i llocs 
de treball. Morrón sentencia: "Si no volem parcs eòlics, ho pagarem amb línies d'alta tensió". 
   Els alcaldes també comparteixen la crítica al Govern i exigeixen que aprovi ja el decret. Sobre aquest debat de fons, l'alcalde 
d'Alcover denuncia també el "desequilibri sobre el territori" que està provocant la generació d'electricitat. "No estem en contra de les 
energies renovables, però no podem tolerar que nosaltres hàgim de tenir tots els parcs eòlics per donar energia als grans consumidors 
de les àrees metropolitanes", diu, i recorda que "cal regular la distribució de la generació d'energia i repartir-la per tot el territori". 
 

Informació publicada al diari Ara. Dilluns, 13 de setembre del 2021. 



Oposició a una MAT entre l’Aragó, 
Tarragona i Barcelona 
ESTEVE GIRALT – REUS - 08/09/2021  

La línia passa pel costat de Caseres, a la Terra Alta, comarca amb una gran concentració de parcs eòlics. Xavi Jurio 
 

   Oposició territorial i institucional en bloc, sense precedents, en contra d’una línia aèria de molt alta tensió ( MAT) de més de 180 
quilòmetres de recorregut projectada per un operador privat des de Terol i Saragossa, passant per les Terres de l’Ebre i Tarragona fins 
a arribar a l’àrea de Barcelona, a la comarca del Baix Llobregat. La nova MAT, amb l’estudi d’impacte ambiental en informació pública, 
vol transportar l’electricitat generada a quatre grans parcs eòlics i una central fotovoltaica projectats en pobles de Terol i Saragossa. 
   La línia travessa gairebé tota la província de Tarragona i el Penedès (38 municipis) i acaba a la de Barcelona, amb vuit termes 
municipals més afectats, inclosos Olèrdola, Santa Margarida i els Monjos i Vallirana. 
   Travessa set comarques entre l’ Ebre i Tarragona (l’Alt Camp, l’Alt Penedès, el Baix Camp, el Baix Penedès, el Priorat, la Ribera 
d’Ebre i la Terra Alta). El món local del sud del país, de llarg el més afectat, va escenificar ahir l‘oposició amb un acte al Palau Bofarull 
de Reus (Baix Camp). 
   El frontó institucional, liderat per la Diputació de Tarragona, ha unit tots els consells comarcals juntament amb els alcaldes i 
alcaldesses del territori. Les al·legacions es presentaran en bloc, després que la publicació de l’estudi d’impacte ambiental es fes el 28 
de juliol al BOE. “La partida no s’ha acabat, hem de continuar lluitant. Ara ja saben que a l’agost actuem, estem a la que salta”, va 
advertir Rosa Abelló, presidenta del Consell Comarcal del Baix Camp. 
   Els municipis argumenten que no es pot considerar d’utilitat pública una línia que “destrossa” tot un territori, eminentment rural, per 
transportar l’energia elèctrica produïda a gairebé 200 quilòmetres de distància. Recorden, a més, que ja hi ha altres línies elèctriques 
per fer arribar aquesta energia a Barcelona. 
   “Estem lluitant contra el despoblament, per promoure el turisme i l’economia sostenible, i venen de fora a trinxar-nos el territori. I es 
presenten, a més, oferint diners als propietaris i els municipis; pa per avui, fam per demà”, va retreure Abelló. “Volem un model de 
producció energètica pròxim als centres de consum”, va afegir. 
   Entre els greuges, el “greu impacte paisatgístic i contra l’activitat agrícola; l’afectació en espais naturals com les muntanyes de 
Prades; el pas de la línia per corredors ecològics i l’alt risc d’incendis forestals”. L’autorització administrativa del projecte depèn ara del 
Ministeri per a la Transició Ecològica. El bloc d’oposició va dir ahir que, si les seves al·legacions no prosperen, ja preparen noves 
accions per paralitzar la MAT. 
 

Informació publicada al diari La Vanguardia. Dimecres, 8 de setembre del 2021. 
 



Unió de Pagesos presentarà 
al·legacions a les MAT projectades a 
Catalunya 
El sindicat reclama una millor redistribució de la producció d’energia i 
rebutja perdre sòl agrari 
ACN - REUS - 26 agost 2021 

 
Unió de Pagesos presentarà al·legacions a les MAT 
projectades a Catalunya. 
 

   Unió de Pagesos ha anunciat que presen-
tarà al·legacions a les diferents MAT que hi ha 
projectades a Catalunya. Des de Reus el sindi-
cat ha reclamat una millor redistribució de la 
producció d’energia a Catalunya per acostar la 
producció al lloc de consum, principalment 
l’àrea metropolitana de Barcelona. Alhora, han 
rebutjat perdre “ni un pam més” de sòl agrari al 
país. Respecte les MAT han alertat que n’hi ha 
que passen per espais d’interès natural i prote-
gits per la Xarxa Natura 2000 i han lamentat 

que suposen “una pèrdua important del valor agrari de les finques” i que també afectaran altres sectors, com el vitivinícola i l’enotu-
risme. Amb tot, han afirmat que no estan en contra les renovables sinó del model de grans projectes empresarials. 
 

Informació publicada al diari El Punt Avui. Dijous, 26 d´agost del 2021. 
 

Projecten fer tres línies de molt alta 
tensió a Catalunya 
REDACCIÓ- 23 d´agost del 2021 

Vista parcial d’una torre d’alta tensió. ARXIU. 

   El Departament d’Acció Climàtica de la Generalitat 
està a l’expectativa de conèixer els detalls de tres 
projectes de línies de molt alta tensió (MAT) que es 
projecten a Catalunya. Les tres iniciatives són de 
Forestalia, un clúster que vol generar energia eòlica i 
fotovoltaica a l’Aragó i, mitjançant línies MAT, portar-
la cap a Catalunya. De moment tan sols una s’ha 
publicat al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), la que pre-
veu connectar parcs de Saragossa i Terol amb 
Begues creuant més d’una trentena de municipis del 
Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el 
Penedès. Fonts del govern han explicat que estan 
estudiant presentar-hi al·legacions. Les altres dues a 
priori arribarien a Isona i a Rubí. 

   De moment el Departament analitza la MAT que va fins a Begues i se centra a mirar que compleixi “requisits ambientals”. Tot i això, hi 
ha malestar pel fet que des de l’Estat s’hagi publicat la iniciativa durant l’estiu i ja ha generat rebuig al territori. També genera dubtes el 
fet que la infraestructura sigui de titularitat privada, fet que implica d’entrada que altres projectes generadors d’energies renovables no 
podrien connectar-se a aquesta línia, a diferència de les de Red Eléctrica de España (REE). 
 

Informació publicada al diari El Punt Avui. Dilluns, 23 d´agost del 2021. 



Paquet d’al·legacions municipals a la 
línia de molt alta tensió 
REDACCIÓ - TARRAGONA - 18 agost 2021  

 
Línies d’alta tensió al municipi de Begues. JUANMA RAMOS. 
 

   Representants dels municipis del Camp de Tarragona, les 
Terres de l’Ebre i el Penedès afectats pel traçat d’una nova 
línia privada de molt alta tensió (MAT) han acordar presentar 
un únic paquet d’al·legacions contra la infraestructura. 42 
representants institucionals, majoritàriament alcaldes, han 
expressat la seva “preocupació i perplexitat” davant una “inicia-
tiva privada que respon als interessos econòmics d’un clúster 
energètic aragonès” que vol unir parcs eòlics i solars de Terol i 
Saragossa amb Begues, al Baix Llobregat. 
   La redacció de les al·legacions ja està en marxa i l’estratègia 
coordinada acordada pels municipis ja la van defensar també 
fa uns dies els consells comarcals respectius. Les localitats 
afectades també s’han marcat com a objectiu que s’hi sumin 
tots els municipis per on passarà la instal·lació, ja siguin de la 
demarcació de Tarragona o de Barcelona. La MAT preveu un 

traçat de 180 quilòmetres només a l’Ebre i Tarragona. La urgència d’aquesta redacció rau en el fet que el 28 de juliol es va publicar al 
BOE el procés d’informació pública de l’estudi d’impacte ambiental i la sol·licitud d’autorització administrativa d’aquest macroprojecte 
energètic. El termini finalitza el 10 de setembre. 
 

Informació publicada al diari El Punt Avui. Dimecres, 18 d´agost del 2021. 
 

Front comú contra la línia de molt alta 
tensió que es vol fer a l’Ebre 
REDACCIÓ - 14 agost 2021  

 
Dos operaris feinejant en una línia de molt alta tensió M.M. 
 

   Els Consells Comarcals de l’Alt Camp, el Baix 
Camp, el Priorat, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta fan 
front comú davant la nova línia d’alta tensió plante-
jada a les Terres de l’Ebre i Tarragona. Els repre-
sentants institucionals han acordat buscar un equip 
d’enginyers per fer un estudi exhaustiu de l’avant-
projecte presentat pel clúster de renovables del 
grup saragossà Forestalia, que inclou una línia de 
molt alta tensió (MAT) que creuaria el territori fins 
al Baix Llobregat. La voluntat és presentar al·lega-
cions col·lectivament i dotar d’eines els consistoris 
per formular al·legacions particulars, tal com ha 
explicat a l’ACN l’alcalde de Falset, Carlos Brull, 
que va assistir a la reunió d’aquest dijous en repre-
sentació al Consell Comarcal del Priorat. Per la 
seva part, la CUP presentarà mocions a tots els 
ajuntaments on té representació perquè es pro-
nunciïn en contra de l’avantprojecte de Forestalia. 

Els cupaires també portaran la seva oposició a aquesta iniciativa al Parlament de Catalunya. 
 

Informació publicada al diari El Punt Avui. Dissabte, 14 d´agost del 2021. 
 



Un clúster eòlic d’Aragó inclou una 
nova línia de molt alta tensió que 
travessarà l’Ebre i Tarragona 
L'agrupació Xarxa Sud alerta que la nova MAT de 180 quilòmetres 
destrossarà zones preservades del territori 
ACN -  11.08.2021   

   Xarxa Sud, fundació que agrupa associacions i entitats 
contràries a agressions ambientals i especulatives, ha alertat que 
l’avantprojecte del clúster de renovables del grup aragonès 
Forestalia inclou una línia de molt alta tensió (MAT) que 
travessarà les Terres de l’Ebre i Tarragona fins la subestació de 
Begues (Baix Llobregat). El conjunt de parcs eòlics va rebre, el 
setembre del 2020, el permís per a accedir a aquesta subestació. 
La línia d’evacuació travessa molts municipis on uns altres parcs 
eòlics han rebut informes favorables per a col·locar-s’hi de la 
Ponència d’Energies Renovables. “Els projectes no s’instal·len a un 

lloc perquè sí”, alerten. Les entitats adverteixen que la MAT trinxarà zones preservades del territori. 
   El BOE (Butlletí Oficial de l’estat espanyol) del 28 de juliol proppassat va publicar el procés d’informació pública de l’estudi d’impacte 
ambiental i la sol·licitud d’autorització administrativa prèvia d’un macroprojecte energètic que inclou una nova línia de molt alta tensió 
que creuarà el sud del Principat. És un conjunt de parcs eòlics anomenat “clúster Begues”. 
   Inclou la central fotovoltaica Jaime I (40 MW), a Lechón i Cucalón, i quatre parcs eòlics amb trenta-dos aerogeneradors a les 
comarques aragoneses de Jiloca i Cuencas Mineras. Són les centrals: El Pelado (38,5MW), a Allueva, Bea, Calamocha i Fonfría; la 
central Honos (49,5 MW), a Vivel del Río Martín, La Hoz de la Vieja, Segura de los Baños i Maicas; la central Lera (38,5 MW), a 
Salcedillo, Allueva i Fonfría i la central San Vicente (49,5 MW), a Cucalón, Lanzuela, Bea, Lagueruela. L’anunci del BOE indica que la 
infrastructura d’evacuació afecta les Terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona fins el Baix Llobregat, i les províncies aragoneses de 
Saragossa i Terol. La inversió prevista supera els 378 milions d’euros. 
   En concret, la MAT, que tindrà 180 quilòmetres tan sols a les Terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona, passaria pels municipis 
ebrencs d’Ascó, Batea, Corbera d’Ebre, Gandesa, Garcia, la Fatarella i Móra d’Ebre, i creuaria tot el Camp de Tarragona i afectaria els 
termes municipals d’Alcover, Alforja, Almoster, Bràfim, Duesaigües, el Masroig, el Milà, Falset, la Bisbal del Penedès, la Selva del 
Camp, l’Albiol, l’Aleixar, l’Arboç, Llorenç del Penedès, Masllorenç, Montferri Nulles, Pradell de la Teixeta, Puigpelat, Riudecols, 
Rodonyà, Sant Jaume dels Domenys, Vallmoll, Valls i Vilabella. 
   L’ambientòleg Joan Pons diu que el projecte, i sobretot la MAT, originarà molt d’impacte perquè és un nou eix vertebrador en una 
zona en què hi ha més línies de tensió. Pons alerta que aquests grans clústers energètics repeteixen el model de concentració de la 
producció en uns mateixos territoris que necessiten grans infrastructures d’evacuació. El membre de Xarxa Sud Mike Holt ha lamentat 
que el decret d’emergència climàtica del govern no fonamenti un model de producció energètica distribuïda i pròxima a les grans àrees 
de consum. “Afavoreix macrocentrals de grans empreses amb recursos tècnics i financers per a fer-ho que cerquen de tenir-ne el 
monopoli i concentren els projectes a zones agrícoles on troben els terrenys més bé de preu”, ha denunciat. 
   Alerten que la nova MAT seria una infrastructura buida a Catalunya, però justament passaria per molts termes municipals ebrencs i 
tarragonins on la Ponència de Renovables ha emès informes favorables a posar-hi noves centrals eòliques, que ara s’hauran de 
tramitar per a rebre autorització. Encara que la propietària sigui Forestalia, en pot vendre concessions d’ús, sigui a unes altres 
empreses promotores, sigui a Red Eléctrica Española. 
Informació pública a l’agost 
   Una de les qüestions que més ha molestat, i que consideren denunciable, és que el procés d’informació pública del projecte es faci en 
ple mes d’agost, tot i afectar desenes de municipis i propietaris. “Implica una situació d’indefensió. És un projecte que s’hauria d’haver 
consensuat i sotmès a informació pública en un altre moment en què els propietaris i els ajuntaments tinguessin tots els recursos, 
sobretot el temps per a estudiar bé el projecte”, ha lamentat Pons. 
   Xarxa Sud també alerta de la devaluació de les finques per on passa una MAT. “Es destruiran negocis, cases rurals, granges. Només 
aporta perjudicis econòmics per al territori i molts beneficis per a les multinacionals”, ha dit Sisco Garcia, membre de la plataforma. “No 
volem ser el traster de les infrastructures que fan funcionar les capitals i fan nosa a la resta del país”, ha afegit Holt. Xarxa Sud diu que 
les Terres de l’Ebre són més que solidàries amb les qüestions d’energia i demanen la implicació de les administracions per a evitar de 
manar a una Catalunya buida. L’entitat reclama a les institucions que s’oposin a aquesta nova MAT. 
 

Informació publicada a Vilaweb. Dimecres, 11 d´agost del 2021. 
 



El PSPV al complet reitera la seua 
oposició a la MAT de Forestalia a 
Ports Maestrat 
El partit socialista reafirma en el comité comarcal dels Ports la necessitat de lluitar 
contra un projecte que va en contra de la manera de viure dels veïns i veïnes del 
territori 
ELPERIODIC.COM - 13/06/2021 

   El PSPV-PSOE de tots els nivells al territori ha reiterat la seua ferma oposició a 
la línia de Molt Alta Tensió (MAT) de Forestalia (Els Ports) i ho ha fet al Comité 
comarcal dels Ports celebrat divendres a Canet lo Roig en el que va reafirmar la 
necessitat de seguir lluitant contra un projecte no consensuat i que va en contra de 
la manera de viure dels veïns i veïnes d'este territori. 
   Al Comitè Comarcal van acudir socialistes de tots els òrgans del PSPV, com 
Jose Manuel Gisbert i Ana Besalduch de l’executiva Nacional, membres de 
l'executiva provincial com Santiago Pérez, Ruth Sanz, Román Sánchez, Toni 
Ripollés, Joan Ronchera, i el seu secretari general, Ernest Blanch, per a donar 
cobertura al secretari comarcal, Evaristo Martí, i als membres de la seua executiva, 
així com càrrecs i representants de totes les agrupacions de la que és la comarca 
més gran de la província de Castelló, tals com el secretari d'Organització, Sergio 

Bou i els vicesecretaris comarcals, Xaro Miralles i Rhamsés Ripollés. 
   Es va recordar que tots els pobles estan en contra de les torres elèctriques que comporta el projecte de Forestalia, ja que, com estan 
projectades, passen molt prop dels pobles i comporta grans afeccions paisatgístiques i socials sobre les poblacions. És per això que 
des del partit es va traslladar la necessitat de què estos projectes compaginen el progrés en l'equilibri ecològic, treballant per damunt de 
tot a favor de les persones, i si no ho fan, que es retornen. 
   Cal assenyalar que els tres diputats autonòmics Ernest Blanch, Paco Gil i Sabina Escrig, han presentat una Proposició No de Llei a la 
mesa de les Corts per a instar a la Conselleria de Medi Ambient i la Direcció General de Política Territorial i Paisatge a "buscar 
solucions i alternatives sostenibles” per a qualsevol projecte de MAT que vullga executar-se al territori. 
   En la Proposició no de Llei s’insta al Consell a què s’adrece al Govern d’Espanya perquè reforme el projecte de la línia MAT 
Forestalia que travessa la comarca dels Ports provinent de Terol. 
   Des del partit socialista s’indica la importància de la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat, que és la que té competències al 
territori en matèria ambiental, a la que es demana que exercisca tota la seua capacitat per a no admetre de cap manera un projecte tan 
agressiu per al territori i sense tenir en compte ni als agents implicats, ni a la població, com aquest de Forestalia. 
Inversions socialistes a Canet 
   Al comité també es va posar en relleu la important tasca que estan portant a terme el company i companyes del grup socialista de 
Canet lo Roig, coordinat per Maite Linares, a un municipi on s'ha de destacar les grans inversions que ha portat a terme la Generalitat 
Valenciana i Diputació de Castelló, visualitzades, entre altres amb les noves escoles del Pla Edificant que suposa un milió i mig d’euros 
d'infraestructura educativa, la reforma del centre de salut, la creació de pistes de pàdel i els diversos fons de cooperació municipal i que 
han suposat un bon impuls per al benestar i qualitat de vida de la gent que viu al poble, elements que cal agrair a la sensibilitat dels 
governants socialistes de les diverses institucions, que governen per a totes i tots, independentment del color polític, i del que Canet és 
bon exemple. 
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