LA JSC ES POSICIONA EN CONTRA DE LA MAT QUE TRAVESSA LA
PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Aquest passat mes d’agost, l’empresa privada FORESTALIA, va presentar diversos projectes de
parcs eòlics i fotovoltaics a la comunitat d'Aragó, per tal de generar energia elèctrica. Un dels
beneficiaris d’aquesta energia generada seria Catalunya, però per a poder fer-ho, es
necessitava el transport de l’energia.
Per tal de fer-ho possible, FORESTALIA, va presentar un projecte de línia de Molt Alta Tensió
que travessa la província de Tarragona, entrant per Batea i arribant fins a l’Àrea Metropolitana
de Barcelona, creuant fins a 38 municipis de l’Ebre, Tarragona i el Penedès, completant un
recorregut de 180 kilòmetres.
A banda de les afectacions personals, la MAT travessaria espais naturals d’alt valor ecològic
com el Priorat o les Muntanyes de Prades. A més aquesta línia va en contra del principi que ha
de regir la creació d’energia renovable, que és la creació d’energia a prop d’on es troba la
ciutadania.
El projecte de FORESTALIA es troba ara mateix en revisió per part del Ministeri de Transició
Ecològica, que haurà de decidir si l’accepta o el rebutja. Malgrat això, la Vicepresidenta Ribera
ja ha dit en seu parlamentària que aquest projecte no compleix els objectius del govern
d’Espanya.
Però, des de la Joventut Socialista de Catalunya creiem que el principal responsable de la
situació actual és la Generalitat de Catalunya, i la falta de projecte i d’estratègia amb les
energies renovables a casa nostra. De fet, l’acord per fer President a Pere Aragonès entre ERC i
la CUP, contempla una moratòria en les llicències de noves centrals elèctriques provinents
d’energies renovables. A més, volem recordar que en els darrers 10 anys a Catalunya només
s’ha instal·lat un sol aerogenerador.
Amb el tancament de les centrals nuclears en els anys vinents, seguint el mandat del Govern
d’Espanya, es crearà un clar dèficit energètic a Catalunya, i si no generem aquesta energia dins,
l’haurem de portar de fora.
Per tot això, la Joventut Socialista de Catalunya acorda:
-

Posicionar-se en contra del projecte de la MAT presentada per l’empresa privada
FORESTALIA
Exigir a la Generalitat de Catalunya un pla de transició energètica a Catalunya davant el
dèficit energètic que es produirà pel tancament de les Centrals Nuclears
Demanem que la implantació d’energies renovables a Catalunya sigui equitativa per
tot el territori, i que no es castigui a cap regió per damunt d’altres.

