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Unió de Pagesos denuncia «l'agressió
al territori» de la nova MAT
El sindicat agrari considera la tramitació d'aquest projecte ?una manca de
respecte? per la pagesia

Maria Rovira, Pere Guinovart i Miquel Piñol durant la roda de premsa d'aquest dijous a Reus | Unió de
Pagesos

El sindicat Unió de Pagesos ha rebutjat el projecte de la línia de molt alta tensió (MAT) que ha
de creuar part les demarcacions de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. Així ho han
expressat en una roda de premsa celebrada a Reus aquest dijous i en què hi han participat els
coordinadors territorials a les Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona, Miquel Piñol i Pere
Guinovart, i la responsable d'Urbanisme i Paisatge del sindicat, Maria Rovira.
Aquesta línia de molt alta tensió ha d'unir el parc solar fotovoltaic Jaime I, a l'Aragó, amb el Baix
Llobregat. El seu traçat afecta municipis del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, com
Ascó, Garcia, Batea, Riudecols, la Selva del Camp, Falset, etcètera. A la resta de Catalunya
també afectarà el Penedès i al Baix Llobregat.
"Pèrdua alarmant i irrecuperable" del valor de les finques afectades
Unió de Pagesos és contrari a aquesta proposta que, segons ells, provocaria una "pèrdua
alarmant i irrecuperable" de valor agrari de les finques afectades. També han alertat que el
traçat previst ara mateix afectarà 15 espais d'interès natural del Pla d'Espais d'Interès Natural
(PEIN).
El projecte inclou 8.592, 52 hectàrees que haurien de ser considerades d'especial protecció
segons els Estudis d'Impacte Ambiental. Front comú Per això, des del sindicat agrari es fa una
crida als ajuntaments i les institucions del territori a fer front comú en contra de la tramitació
d'aquest projecte.
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Unió de Pagesos defensa que aquestes línies siguin soterrades i que segueixin el traçat dels
camins per tal de no malmetre l'espai. Assenyalen que pot suposar riscos com l'impediment del
pas i de l'acció de la maquinària agrària, fet que podria derivar en l'abandonament de part de les
terres. Unió de Pagesos considera la tramitació d'aquest tipus de projecte ?una manca de
respecte? per la pagesia.
A banda de criticar les qüestions tècniques de la línia MAT, el sindicat també denuncia la manera
en com s'està tramitant la proposta: en ple mes d'agost, fet que entorpeix la presentació
d'al·legacions i el debat ciutadà.

També us pot interessar:
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