
Moció de rebuig al projecte de línia elèctrica privada de 
molt alta tensió (MAT) Valmuel-Begues

El 28 de juliol de 2021 el BOE va publicar un projecte de MAT que ha de transportar 

l'energia renovable que es produirà a Terol a l'anomenat “Clúster Begues” fns a la 

subestació de Begues, al Baix Llobregat, per abastir d'energia l'àrea metropolitana de 

Barcelona. Són en total 287 quilòmetres de línia, 181 dels quals en territori català, amb una 

cinquantena de municipis afectats, entre ells Vallirana.

La infraestructura, que depèn d'una empresa privada i que només necessita l'aval 

de l'Estat per tirar endavant, és rebutjat per entitats ecologistes, municipis i consells 

comarcals afectats (i fns i tot la pròpia Generalitat), que s'han afanyat aquest estiu a 

organitzar-se i posar-se d'acord per presentar al·legacions i aturar-lo. Fins i tot la ministra 

de Transición Ecológica y Reto Demográfco, Teresa Ribera, va reconèixer dimarts 14 que la 

de línia elèctrica de molt alta tensió (MAT) Valmuel-Begues es "difícil de entender" des del  

punt de vista energètic i ambiental.

Xarxa Sud, entitat ecologista que agrupa associacions en defensa del territori i 

contra les agressions ambientals, argumenta que el projecte trinxarà encara més el territori, 

provocarà greus impactes ambientals, així com paisatgístics, i afectarà a l'activitat agrària i 

a la qualitat de vida del món rural. L’empresa promotora Forestalia es lucrarà amb el 

projecte i recuperarà la seva inversió en pocs anys, a la vegada que es devaluen els 

terrenys, cases i masies que no es recuperaran mai. Importar l’energia d’unes 

macrocentrals de l’Aragó buit, mitjançant una infraestructura de gran impacte ecològic i 

social, per portar-la a Barcelona, és il·lògic i irracional i només respon a interessos 

econòmics privats.

La MAT Valmuel-Begues aposta clarament per un model equivocat d’implantació 

de les energies renovables: produir energia en grans centrals, a mans de grans 

corporacions elèctriques, allunyades dels llocs de consum i situades en espais naturals i 

agraris, no és ni sostenible ni socialment just. No tot si val en la transició energètica. 

L'energia renovable s'ha de produir a prop dels llocs de consum, sense causar greus 

impactes ambientals i amb imprescindibles quotes de participació popular i democràcia 

per tal de garantir el necessari decreixement energètic que l'emergència climàtica i la crisi  

ecològica necessita.

Per una altre banda, l'agrupació esmentada abans Xarxa Sud fa temps que demana 

un model de generació energètica distribuïda a prop dels punts de consum i que benefciï  

la població local, d’acord amb la Llei catalana 16/2017 del canvi climàtic. El Decret Llei 

16/2019 de mesures urgents per a l'emergència climàtica que va impulsar la Generalitat 



s'ha trobat amb l'oposició del territori, doncs aquesta no posa fre als macroprojectes 

especulatius i els projectes no responen a cap planifcació estratègica i equilibrada a escala 

territorial.

I per últim, davant aquesta aberració ambiental i social  l'Ajuntament de Vallirana 

no s'ha manifestat en contra. En el comunicat de 16 d'agost l'Ajuntament va informar que 

“prepara les esmenes necessàries per a protegir l'impacte ambiental, visual i protecció a la 

ciutadania”, però no va rebutjar el projecte. És per això que el grup de Junts per Vallirana 

presenta al ple els següents:

ACORDS

1 – Rebutjar públicament la MAT privada Valmuel-Begues per representar un model  

equivocat d’implantació de les energies renovables, d'esquenes a la ciutadania, amb un 

greu impacte ecològic i social i que només benefcia als oligopolis energètics.

2 – Traslladar als municipis afectats per la MAT Valmuel-Begues el rebuig del municipi de 

Vallirana al projecte, així com a la Generalitat i a l'agrupació Xarxa Sud.

3 – Exigir a la Generalitat la derogació del Decret Llei 16/2019 de mesures urgents per a 

l'emergència climàtica i l'impuls d'un altre que permeti un model de transició energètica 

consensuat amb la ciutadania.


