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Estratègia conjunta de les
comarques del Camp i l'Ebre
afectades per la nova MAT
Representants de l'Alt Camp, el Baix Camp, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra
Alta es troben per estudiar l'acció coordinada davant del projecte fet públic
aquest estiu

Una imatge dels representants de les institucions, aquest passat vespre de dijous | Cedida

Representants institucionals de les comarques de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Priorat,
l'Alt Camp i el Baix Camp han acordat, aquest passat dijous al vespre, coordinar la seva
estratègia davant el nou projecte de línia de molt alta tensió (MAT) que ha de creuar les Terres
de l'Ebre i les comarques de Tarragona, publicat a final de juliol al Butlletí Oficial de l'Estat i que
impulsa un clúster energètic aragonès.

En la reunió, celebrada a Tarragona, hi han participat els presidents i presidentes dels Consells
Comarcals de la Terra Alta (Neus Sanromà), la Ribera d'Ebre (Gemma Carim), Miquel Mateu
(Alt Camp) i Rosa Abelló (Baix Camp), mentre que l'alcalde de Falset, Carlos Brull, hi ha
assistit en representació del Consell Comarcal del Priorat.
Els representants d'altres comarques afectades, com el Baix i l'Alt Penedès, "van excusar la seva
assistència a la reunió, però han mostrat la seva voluntat de participar d'aquesta estratègia
conjunta, que s'ha d'anar fixant en properes trobades", segons s'ha apuntat en un comunicat.
L'acord assolit, s'ha explicat des de les institucions reunides, "posa sobre la taula la necessitat
de fixar urgentment una estratègia conjunta de les comarques i els municipis afectats que,
d'una banda, permeti estudiar la viabilitat del projecte i el seu impacte sobre el territori i, de
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l'altra, proposi solucions i alternatives tècniques, ambientals i polítiques" a una MAT que tindrà
180 quilòmetres tan sols a les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona, tot travessant el terme
d'una trentena de municipis.
De fet, les localitats afectades tan sols a les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre són
l'Albiol, Alcover, l'Aleixar, Alforja, Almoster, l'Arboç, Ascó, Batea, la Bisbal del Penedès, Bràfim,
Corbera d'Ebre, Duesaigües, Falset, la Fatarella, Gandesa, Garcia, Llorenç del Penedès,
Masllorenç, el Masroig, el Milà, Montferri Nulles, Móra d'Ebre, Pradell de la Teixeta, Puigpelat,
Riudecols, Rodonyà, Sant Jaume dels Domenys, la Selva del Camp, Vallmoll, Valls i Vilabella.
Falset suspén les llicències
L'Ajuntament de Falset, en un ple extraordinari celebrat aquest divendres 13 d'agost al matí, ha
aprovat la suspensió de la concessió de llicències, en sòl no urbanitzable, de les línies d'evacuació i
transport de mitja, alta i molt alta tensió. L'objectiu no és cap altre que iniciar una modificació
puntual del Pla d'Ordenació Urbana Municipal (POUM) per tal de revisar-ne les condicions
d'instal·lació i d'ampliació. L'acord també deixa en suspens la concessió de llicències municipals de
les centrals de producció d'energies alternatives (solars i fotovoltaiques) que requereixen una
superfície superior a 2 hectàrees.
Durant la sessió plenària, l'alcalde Carlos Brull, ha insistit en la necessitat de dotar-se "d'eines
locals, comarcals i nacionals que ens protegeixin d'aquesta amenaça permanent que tenim a
sobre en forma de macroprojectes que tenen un important impacte ambiental, social, paisatgístic,
econòmic i cultural sobre el territori".
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