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F
ins el dia d’avui no hem vist cap
informe rigorós que en demostri
una real necessitat. L’argument
que alguns saberuts pregonen

(«És necessària per alimentar el TAV»)
faria caure la cara de vergonya a qualse-
vol persona mínimament informada.
Fins i tot l’Informe final de la comissió
d’experts en matèria de línies d’alta ten-
sió (Generalitat de Catalunya, Departa-
ment d’Indústria, Comerç i Turisme, fe-
brer de 2001), afirma que: «… Posant en
marxa un segon circuit de la línia exis-
tent a 400 kV Vic-França s’augmentaria
en 700 MW la capacitat d’interconnexió
amb França» (avui la línia Vic-Baixàs ja
té una capacitat de transport de 670 MW;
vegeu el gràfic). Però el més greu de tot
plegat és que aquests anomenats ex-
perts no diuen ni una paraula de les no-
ves tecnologies avui existents, que per-
meten triplicar la capacitat de transport
d’una línia d’alta tensió existent sense
necessitat de fer-ne cap de nova.

I tot això suposant que fos necessari

LA MOLT ALTA TENSIÓ 

NO ÉS NECESSÀRIA
augmentar la capacitat d’interconnexió
amb França, cosa que posem en dubte,
ja que quant més s’augmenti aquesta in-
terconnexió més vulnerable serà el sis-
tema elèctric català  a les pertorbacions
que s’originin a las xarxes europees.
Avui, la millor opció no és augmentar la
capacitat d’interconnexió amb més línies
d’AT, sinó augmentar la capacitat de ge-
neració distribuïda, amb la instal·lació de
sistemes de microgeneració (amb els
combustibles fòssils més nets avui exis-
tents i amb energies renovables) a prop
dels llocs on es consumeix l’energia
elèctrica. 

La generació centralitzada i el trans-
port d’electricitat en corrent altern són
opcions del passat. Les opcions del pre-
sent es basen en la generació distribuïda,
que a més d’augmentar la fiabilitat del
sistema és l’opció més econòmica, si es
contemplen conjuntament els costos de
generació, de transport i de distribució
per subministrar electricitat als punts de
consum final.

S
egons un informe encarregat per
la direcció de Medi Natural i ela-
borat per la Universitat de Barce-
lona, amb el biòleg Santi Mañosa

al capdavant, 3.000 rapinyaires van ser víc-
times mortals dels fils elèctrics l’any pas-
sat a Catalunya.  El darrer informe de
SEO-Birdlife i WWF, revela que a l’Estat
espanyol la xifra arriba a les 30.000 rapi-

nyaires i cigonyes que moren electrocuta-
des o estimbades contra les torres d’alta
tensió. Però a més de les quantitats, tam-
bé cal parlar de quines són les espècies
més afectades i de la preocupació entre
els naturalistes, que augmenta quan els
resultats mostren que espècies amenaça-
des com les àligues cuabarrades, les àli-
gues marcenques, els ducs i els trenlaco-
lossos són les més perjudicades. Les xi-

fres parlen per si soles, i els grups con-
servacionistes consensuen aquestes da-
des, que també corroboren i accepten els
tècnics ambientals de les administra-
cions: els actuals sistemes d’estesa elèc-
trica del territori són un greu perill per a
l’avifauna.

Segons Xavier Parellada, tècnic de la
direcció de Medi Natural del Departa-

ment de Medi Ambient i Habitatge
(DMAH) de la Generalitat, la principal
causa de regressió de l’àliga cuabarrada
o perdiguera (Hieraetus fasciatus) a Ca-
talunya és la seva mort en els fils elèc-
trics. Aquestes dades han estat corrobo-
rades de nou enguany, amb l’informe
presentat recentment pel biòleg Joan Re-
al, seguidor d’aquesta espècie a Catalu-
nya ja fa anys. I, mentre en unes espècies

la causa principal és l’electrocució amb
els cables elèctrics, en d’altres, com és el
cas del trencalòs (Gypaetus barbatus),
acostuma a ser la topada amb les torres.
Segons Parellada, les torres són la princi-
pal causa de les topades, mentre que la
manca de permeabilitat dels cables oca-
siona l’electrocució dels ocells. També as-
senyala que la majoria d’accidents tenen

lloc en les línies d’alta tensió de tercera
categoria –conegudes com a línies de mit-
ja tensió–, i assegura que enguany s’ha re-
cuperat un esborrany de Decret que regu-
laria aquestes infraestructures. Preveu
actuar en dos àmbits: d’una banda, evitar
construir infraestructures perilloses i, de
l’altra, planificar el traçat. A més de millo-
rar el disseny de les torres, també con-
templarà d’altres mesures correctores

com els cables trenats i l’aïllament de l’al-
ta tensió. Pel que fa als traçats, el nou De-
cret regularia la prohibició de travessar
ZEPA (Zones d’Especial Protecció per a les
Aus) o determinats punts especialment
vulnerables. 

Parellada admet que les companyies
elèctriques han començat a fer algunes
millores molt tímidament, però encara de-

fugen solucions eficaces, com el soterra-
ment de línies, pel seu alt cost econòmic.
A l’Estat espanyol, SEO-Birdlife i WWF han
aconseguit la remodelació d’alguns tra-
çats i porten a terme una campanya per
pressionar l’Administració central i les au-
tonòmiques perquè «implementin mesu-
res de caràcter tècnic en les instal·lacions
elèctriques d’alta tensió amb l’objecte de
protegir l’avifauna».
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