Bon dia a tothom i moltes gràcies per ser aquí fent pinya contra una
nova agressió al territori i a la gent que hi vivim.

L'avantprojecte que ha presentat l'empresa Forestalia per construir
una línia de molt alta tensió de més de 180km i amb gairebé cinccentes torres d'entre 60 i 90m d'alçada, i que creuaria tot el sud de
Catalunya, des de la Terra Alta fins al Baix Llobregat, no només és
una barrabassada, sinó un profund menyspreu a un territori que
sempre ha estat utilitzat com a magatzem de grans infraestructures
energètiques.

El fet que sigui un projecte privat i que suposi una afectació tan gran
al territori i al seu teixit productiu, encara fa més palesa la injustícia
d'una obra d'aquesta magnitud. Si un projecte d'aquestes
característiques pot arribar a ser possible, vol dir que els nostres
legisladors, els que hem elegit entre tots per fer les lleis, han fet
malament la seva feina. No només denunciem l'impacte que tindria,
sinó també que és un model energètic que rebutgem: “renovables, sí,
però no així” és el crit que se sent des de moltes parts del nostre país.
I és que ens oposem a aquest projecte perquè per molt que l’energia
que pretén transportar la MAT tingui un origen renovable (en el sol i el
vent), la transició energètica no es pot fonamentar en el fet que
l’electricitat hagi de recórrer grans distàncies entre el lloc d’origen i el
lloc de consum.
Ens oposem a la MAT perquè considerem que darrera d’aquest
projecte, de titularitat privada, no s’hi troba ni l’interès general, ni la
lluita contra el canvi climàtic, ni el desenvolupament del territori. Del
que es tracta és del negoci que vol fer una gran empresa, amb un
important component especulatiu. Preguntem-nos com és que en
aquest país la majoria d'energia la produeix i comercialitzen quatre
empreses energètiques grans i a Alemanya, la primera economia
d'Europa, les energètiques grans només gestionen una quota del 6%
del total i la resta són tot petits productors que generen l'energia
renovable que necessita tot el país.

Ens oposem a la MAT pels impactes negatius que generarà cas que el
projecte s’executi. Impactes negatius de caràcter ambiental i
paisatgístic, impactes negatius de caràcter econòmic i, com a
conseqüència, impactes negatius de caràcter social. Aquest projecte

no aportarà res de positiu al territori i a la seva gent, sinó tot el
contrari: afectarà negativament el sector agrícola i el turisme rural,
per posar-ne dos exemples. Uns sectors que han fet i fan grans
esforços al Baix Penedès per tirar endavant els seus projectes.
Aquestes activitats sí que incideixen positivament en el territori i la
seva gent.
I ens oposem a la MAT pels riscos sobre la salut humana que
comporta la proximitat d’aquest tipus d’infraestructura als nuclis
urbans i a les masies disseminades on també hi viu la gent. La
transició energètica en cap cas no ha de ser a costa de la salut de la
població.

La Caminada contra la MAT d’avui coincideix amb la celebració de la
Cimera de Glasgow contra el canvi climàtic. Ens trobem en una
situació d’emergència climàtica. No hi ha cap dubte que hem de
transitar cap a un nou model energètic i hem de decidir quin model
volem pels propers 30 anys.
Però és que s’ha d’anar més enllà. Hem de modificar el nostre model
de producció i el nostre model de consum. Uns canvis que han de fer
més sostenible el nostre model de desenvolupament, és a dir, la
nostra qualitat de vida.
Cada municipi, cada comarca, cada territori s’ha de preguntar quina
és i quina ha de ser la seva contribució als objectius per lluitar contra
el canvi climàtic, especialment en relació amb la transició energètica i
la sobirania energètica. Aquí hi tindria lloc, per exemple, estudiar la
possibilitat de fer una gran cooperativa energètica de la mà de tots els
altres pobles de la comarca. Per això és vital poder crear un teixit
associatiu fort entre tots.

Perquè la lluita contra la MAT no és l'única que tenim al davant, és la
primera de tota una colla que haurem d'anar enfrontant els pròxims
temps: la sobirania energètica, però també, per exemple, la sobirania
alimentària són temes que també s'hauran de debatre.
O l'organització racional de la nostra comarca, un territori
desestructurat, amb el pes de la població en els municipis costaners i
la seva realitat particular, i un interior menys poblat, però on rau
encara un valor paisatgístic, natural i arquitectònic que dóna identitat
i qualitat a tot el territori. La realitat és la que és, però trobar un
equilibri just entre els diferents elements que hi conviuen ha de ser el

principal repte pel qual hem de lluitar, sobretot des dels municipis de
l'interior de la comarca. Perquè el menor pes demogràfic i,
segurament, econòmic de l'interior ha fet que tingués un paper
secundari en la presa de decisions a nivell comarcal. I en això no es
pot deixar de denunciar el paper que han fet els nostres representants
polítics durant aquestes , sobretot, últimes dues dècades.

Si no valorem el nostre paisatge, el nostre entorn, els nostres nuclis
urbans i el que allí es vulgui fer o no, estem obrint les portes perquè el
nostre futur es decideixi en altres instàncies.
El Baix Penedès interior és el gran patrimoni natural, paisatgístic i
històric que té la comarca . I això no és només una reivindicació
estètica o lúdica. Amb això estem dient que és absolutament injusta la
misèria que es paga pel quilo de raïm i que reivindicar un paisatge
com el nostre vol dir lluitar contra els que el volen precaritzar amb
preus de misèria i solidaritzar-nos amb els que treballen al territori
cada dia.
Perquè aquí ens hi juguem tots el futur, i sobretot les generacions més
joves, que poden veure com es tanquen les portes per seguir vivint
amb dignitat al lloc on han nascut o que han triat per viure.
És per això que cridem: Visca la terra i no a la MAT!!!

