20 - DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER RATIFICAR L’OPOSICIÓ DE L’AJUNTAMENT DE
SANTA COLOMA DE GRAMENET A LA LÍNIA ELÈCTRICA DE 400KV (MOLT ALTA
TENSIÓ).
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels 26 regidors assistents, aprova la declaració
institucional següent:
“Atesa la pretensió, des de l’any 2009, de Red Eléctrica de España (REE) de tirar endavant de
forma fragmentària el desplegament d’una nova anella metropolitana de molt alta tensió,
coneguda com a MAT, que en el cas de Santa Coloma de Gramenet consistia en l’execució
com a projectes autònoms d’una subestació (SE Gramenet) i la suposada modificació de les
línies a 200kV Sentmenat – Sant Fost – Canyet – Sant Andreu – Can Jardí, per a la connexió a
400kV Pierola – Santa Coloma.
Atès que no s’han demostrat els motius pels quals aquesta infraestructura tant costosa en
termes econòmics, socials i ambientals s’hagi de construir, el projecte comptà des del primer
moment amb l’oposició activa i unitària de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, del
teixit associatiu de les veïnes i veïns de la ciutat, coordinats a través de la plataforma conjunta
originàriament anomenada “Aturem la MAT”.
Atesa l’evolució del projecte, immers en processos judicials i amb diverses resolucions i
demandes al respecte que han acabat donant la raó als plantejaments de rebuig de
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i de la plataforma ciutadana “Aturem la Mat”, i unit
això a notícies incertes que surten periòdicament sobre actuacions en la xarxa elèctrica actual.
Atès que hi ha en marxa diversos processos electorals a escala municipal, estatal i europea,
dels quals pot sortir una nova composició de les institucions que determini finalment l’execució
o no del projecte, es fa necessari que l’Ajuntament i els seus grups municipals refermin el seu
compromís de prosseguir amb la seva ferma oposició al projecte, posant en valor la lluita
unitària i la pressió com a garants per a assolir aquesta resolució.
Aquest Ajuntament, després de les consideracions exposades, fa la següent DECLARACIÓ:
Primer - Reiterar l’oposició al projecte de la MAT i exigir la seva aturada i retirada definitiva
perquè és manifestament innecessari.
Segon - Mostrar el compromís dels partits que conformen els grups municipals de
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet en el refús a la MAT en cas que formin part dels
futurs governs de les diferents administracions involucrades.
Tercer - Sol·licitar al Govern de l’Estat, a la Generalitat de Catalunya, a la Diputació de
Barcelona, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i als ajuntaments afectats per l’anella
metropolitana de 400kV, com també a totes les entitats i associacions de Santa Coloma de
Gramenet que han participat en el debat ciutadà sobre aquest afer perquè segueixin
participant en l’oposició unitària contra la MAT i acompanyin l’Ajuntament de Santa Coloma
que es conformi després de les eleccions municipals del 26 de maig de 2019 en la resposta i el
rebuig al projecte.
Quart - Traslladar aquesta declaració a la Direcció General de Medi Ambient de la Unió
Europea, al Ministerio de Industria y al Ministerio de Medio Ambiente, a la Secretaria
d’Indústria de la Generalitat de Catalunya, a la Direcció General d’Energia i a la Direcció
General de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya i a Red Eléctrica de España, SA.”

