
1



Índex

1.- Notícies, articles i comunicats .................................................. 3

2.- Estudis sobre contaminació electromagnètica ....................... 11

Annex 1

Informe sobre la necessitat de la línia de 400 kV

Annex 2

Estatuts de l'AMMAT

2



CIU, el PSC e IC se oponen al 
trazado  de  la  “autopista 
eléctrica”.

LLUÍS VISA, Lleida
El proyecto  de construcción de  una 
línea de alta tensión en el Pirineo de 
Lleida  para  conectar  las  redes 
española  y  francesa  ha  sufrido  un 
primer revés en el Parlament, donde 
los grupos de CiU, el PSC e IC han 
aprobado una proposición no de ley 
en la que se insta al Gobierno de la
Generalitat  a  rechazar  el  trazado 
previsto  por  el  Ministerio  de  In-
dustria y Energía y a presentar en la 
Cámara  catalana  la  máxima 
información  disponible  sobre  la 
denominada  "autopista  eléctrica". 
Los ecologistas y los ayuntamientos 
afectados  también  se  manifestaron 
hace meses en contra del proyecto.
La interconexión eléctrica entre las 
estaciones  de  Teruel  (Aragón)  y 
Cazaril  (sur  de  Francia)  está 
pendiente desde 1986. Inicialmente 
estaba previsto que la línea entrara 
en' territorio español por el valle de 
Gistaín,  en  el  Pirineo  de  Huesca, 
pero  la  fuerte  oposición  de  los 
vecinos y ayuntamientos de la zona 
obligó  a  Red  Eléctrica  de  España 
(Redesa), promotora del proyecto, a 
buscar otras alternativas de trazado.
Esta  empresa  también  pretendía 
construir una estación de derivación 
en la localidad oscense
de Torres del Obispo, desde la que 
partiría  un ramal de 56 kilómetros 
hasta  Isona,  en  el  Pallars  Jussà, 
donde  enlazaría  con  la  línea 
existente entre Sallent y Sentmenat, 
pero  las  obras  se  paralizaron 
cuando  ya  se  habían  instalado 
decenas de torres.

400.000 voltios
El nuevo proyecto de Redesa, 
presentado  recientemente  por 
el  ministro  de  Industria  y 
Energía,  Josep  Piqué,  al 
Gobierno  francés  pretende 
hacer pasar la polémica línea, 
de  400.000  voltios,  por  el 
norte  de  la  provincia  de 
Lleida.  La  empresa  estatal 
tiene en mente tres alternativas 
posibles:  el  valle  de  Aran,  el 
puerto  de  Salau  y  Tavascan 
(Pallars  Sobirà).  Estos 
trazados  significarían  un gran 
im-pacto  ambiental  porque 
afectarían  a  valles  de  gran 
valor ecológico y paisajístico y 
a extensas zonas declaradas de 
interés  natural  por  la 
Generalitat.
Además, cualquiera de los tres 
recorridos  afectaría  al  Parque 
Nacional de Aigüestortes. Una 
línea  de  estas  características 
necesita  un  corredor  contra 
incendios  de  50  metros  de 
amplitud en todo su trazado.
En un principio, la proposición 
debatida en el  Parlament sólo 
propugnaba  rechazar  los 
trazados  previstos  por.la 
provincia de LIeida, pero en el 
texto final aprobado -el PP se 
abstuvo- se  incluyó a todo el 
Pirineo  catalán.  El  diputado 
leridano  de  CiD  Jesús 
Bartolomé  esgrimió  razones 
de  tipo  ambiental  y  de 
solidaridad  para  pedir  al 
Gobierno  catalán  que  se 
oponga al proyecto.
Bartolomé recordó que el Piri-
neo de LIeida, con un total de 
1.856,7 kilómetros lineales de 
tendido  eléctrico,  ya  ha 
rebasado  con  creces  la  cuota 
energética que le corresponde. 
"Además",  añadió,  "no  es  de 
recibo  que  se  nos  quiera 
imponer  una  línea  'de  alto 
voltaje que ha sido rechazada 
por otra comunidad".

Notícies publicades a El País, el 12.5.1998
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JORDI Dolader*

El mercado interior de la energía de Europa no es diferente del resto de mercados. Para que las transacciones 
puedan  tener  lugar  se  precisan  los  tres  elementos  básicos  de  todo  mercado:  un  conjunto  de  ofertantes,  un 
conjunto  de  compradores  y  un  vínculo  entre  ambos.  En  el  mercado  eléctrico  español  el  procedimiento  de 
creación de este vínculo está reglado. Se deben construir las nuevas infraestructuras eléctricas, líneas de 400 y 
220 kilovoltios  (kV),  para  atender  a  las  solicitudes  tanto  de  las  nuevas  centrales  productoras  como de  los 
Incrementos de los centros demandantes. Su realización se fundamenta en una planificación, aprobada por el 
Congreso de los Diputados, a propuesta del Gobierno y previa discusión con todas las autonomías.

En el caso de las líneas transfronterizas, la definición de su necesidad parte de la Comisión Europea mediante los 
denominados proyectos TEN (Trans European Networks), que para el caso del sudoeste Europeo se concreta en 
el proyecto E3, que dota de mayor capacidad el sur de Franela con España y Portugal. A la vez, cierra el bucle 
con Europa a partir del incremento de capacidad de transporte eléctrico con el Magreb, conectando España con 
Marruecos, Argelia y Túnez, y finalmente de vuelta a Europa, por Italia. Su activación tiene un problema: en la 
UE  no  existe  un  organismo  central  de  planificación  de  infraestructuras.  Los  trazados  y  el  calendario  de 
implantación queda en manos de los Estados miembros,  atendiendo al  conocido principio de subsidiariedad 
cuando no existe una norma europea. En la reunión del Consejo Europeo de Barcelona del año 2002, se acordó 
que para que el mercado Interior de la energía eléctrica fuera posible, se debería disponer de al menos un 10% de 
capacidad de interconexión entre países.  Atendiendo a que la demanda máxima en España roza los 45.000 
megavatios (MW), esto significaría que debería disponer de una capacidad de interconexión de al menos 4.500 
MW, a repartir entre Francia y Portugal. Actualmente, con Franela, solo disponemos de unos 1.000 MW y por 
tanto estamos muy lejos de lo acordado en el 2002. Con Portugal la interconexión está mucho más acorde con la 
recomendación europea.

LA DIFICULTAD  con  que  se  enfrenta  la  realización  de  esta  Infraestructura  es  Incomprensible;  solo  sería 
entendible si pretendiera oponerse a las directrices europeas de avanzar hacia el mercado interior de la energía. 
En el pasado, la actual línea Vic-Baixàs se construyó en tan solo dos años y respondió a la necesidad de exportar  
desde España a Francia energía producida en Catalunya. Gracias a esta interconexión, de hace 40 años, España 
se vinculó a la red Europea, y pese a que hoy solo nos permite importar y exportar el 3% de nuestro consumo, 
podemos decir que pertenecemos al sistema eléctrico síncrono europeo. Siendo esto el motivo fundamental por 
el que se precisa mayor capacidad de Interconexión eléctrica entre Francia y España, no es el único motivo por el 
que se debe construir a la mayor brevedad, la línea a 400 kV.

Toda política energética se basa en tres pilares: el de la eficiencia, el del medioambiente y el de la seguridad de 
abastecimiento. La búsqueda de la eficiencia trata de que la producción se logre al mejor precio y de que el 
consumo sea el más adecuado. La protección del medioambiente trata de aprovechar al máximo los recursos 
renovables, como la energía eólica.

El aseguramiento del abastecimiento solo se logra diversificando los orígenes y reduciendo el riesgo de fallo. 
Pues bien. La línea de 400 kV entre Catalunya y Francia en discusión atiende a todos y cada uno de estos pilares 
fundamentales de política energética. Aumenta la eficiencia de los mercados al lograr la comparación de precios 
entre el mercado isla Ibérica y el resto de Europa, y por tanto, los consumidores españoles y portugueses pueden 
beneficiarse de mejores precios. Atiende al medioambiente al lograr, por ejemplo, que el parque eólico español 
pueda aumentar  y trasladar su excedente,  si  se  produce,  al  resto de Europa,  como ocurre en Dinamarca.  Y 
finalmente atiende a la seguridad de abastecimiento al ampliar la capacidad de operación ante Incidencias como 
los  fallos  de  medios  de  producción  o  Indisponibilidades  de  líneas  eléctricas,  porque  un  sistema  más 
interconectado es un sistema más fiable. De forma subsidiaria, las comarcas de Girona que están en isla y son las 
únicas de España que no disponen de alimentación a 400 kV, verán aumentada su fiabilidad y disminuido su 
riesgo de fallo. Nadie quiere que una fallo deje a oscuras una zona tan sensible como la de las comarcas del 
noreste español y la única solución es mediante la doble alimentación España-Francia.

HA SIDO un error plantear la pregunta de si la nueva línea a 400 kV es necesaria para Girona o no. ¿Nos lo 
preguntamos así para otras infraestructuras? Resulta curioso que el impacto del tren de alta velocidad sea menos 
contestado que su línea de alimentación. No podemos quedamos con la visión de que la línea eléctrica  bajo 
sospecha deba ser justificada. Su proceso, al Igual que en los ejemplo de otras infraestructuras, se fundamenta en 
el logro de ciertos objetivos de mercado y de calidad de vida.

*Ingeniero. Miembro de la comisión de energía del Col·legi d'Enginyers Industrials.
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Els municipis NO A LA MAT confien que s'aturi la interconnexió!

L'Associació de Municipis contra la Línia de Molt Alta Tensió (AMMAT) considera que el resultat de la cimera 

francoespanyola de dijous els dóna la raó en la seva oposició al projecte. L'entitat, que ahir va celebrar la seva 

assemblea general, es coordinarà amb els consistoris de la Catalunya Nord per dur les seves reivindicacions a 

Brussel·les.  Els  alcaldes  no  perden l'esperança  que  la  Comissió  Europea  (CE),  a  qui  els  governs  francès  i 

espanyol han demanat que marqui el traçat de la interconnexió, aturi el projecte.

Des de l'AMMAT consideren que s 'ha fet un primer pas per complir un dels seus objectius, ja que s'ha retardat 

la definició del traçat  fins el  proper estiu.  El fet  que es demani la intervenció d'un coordinador de la Unió 

Europea  és  vist  per  part  dels  ajuntaments  com  una  demostració  que  la  interconnexió  elèctrica  no  és  tan 

necessària ni urgent com asseguren els governs espanyol i francès des de fa dos anys.  «Una persona que té 

responsabilitats  públiques,  com nosaltres  que som alcaldes,  quan hi  ha una necessitat  urgent  no posposa la 

decisió  ni  la  trasllada  a  una  altra  instància»,  va  dir  Paulí  Femàndez,  president  de  L'AMMAT i  alcalde  de 

Vilafant.

Davant aquesta entrada de la Comissió Europea en la redacció del projecte, la vintena d'alcaldes que van assistir 

ahir a l'assemblea de l'AMMAT, celebrada a la seu del Cilma de Girona, van decidir també portar les seves 

reivindicacions fins a Brussel·les. I no ho faran sols, sinó que ho faran amb els municipis de la Catalunya Nord 

que també s'oposen al projecte. Tot i que l'associació que reuneix els ajuntaments gironins i de la Catalunya 

Nord ja han mantingut diferents contactes, ara el que volen és coordinar més les seves actuacions. Encara que els 

governs espanyol i francès no han fet cap petició oficial a la CE perquè designi un coordinador, els ajuntaments 

ja tenen algunes peticions per fer-li. Femàndez va demanar «que es tinguin en compte totes les dades necessàries 

abans  de  prendre  una  posició»,  i  també  va  reclamar  «que  es  facin  estudis  mediambientals  seriosos,  com 

recomanen les directives europees, i s'ofereixin més garanties de les que hi ha hagut fins ara en el procés».

En aquest sentit, l'AMMAT no descarta que les restriccions mediambientals impedeixin que la interconnexió tiri 

endavant. Tot i que des de la Unió Europea ja han dit que veuen aquesta línia com una prioritat, Paulí Fernàndez 

va assegurar que «confiem que portar-ho a una instància superior més restrictiva pot fer que el projecte quedi 

aturat».

El president de l'AMMAT no va negar que hi hagi necessitats energètiques a les comarques gironines, però va 

assegurar que es poden resoldre amb una línia de 220 kW. «No ens quedarem a les fosques si no es fa la MAT», 

va dir Fernàndez, que va afegir que «la interconnexió és un transport d'energia que pot portar conseqüències 

negatives», i ho va exemplificar amb l'aturada de fa uns dies a Alemanya. «Les grans xarxes de transport no 

garanteixen  el  subministrament  a  àmbit  local»,  va  concloure.  L'AMMAT  ja  compta  actualment  amb  56 

ajuntaments adherits. L'associació, juntament amb la Plataforma No a la MA T i les entitats homòlogues a la 

Catalunya

Nord, van aconseguir reunir diumenge passat unes 3.000 persones en una concentració contra la línia a Girona.

Notícia publicada a gironanotícies.com, el 19.11.2006
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Els pobles afectats no accepten les compensacions de R.E.E. 

Els municipis afectats pel pas de la línia Sentmenat-Bescanó han consensuat no contestar la carta que els va 

enviar la Generalitat on els feia saber que Red Eléctrica de España (REE) els oferia 40 euros per metre lineal 

ocupat per la línia MAT. Segons el  president de l´Ammat,  Paulí  Fernàndez, «acceptar  aquests diners seria 

acceptar que la línia s´ha de fer i no volem cedir al xantatge de la Generalitat». Sis dels set municipis així ho 

han acordat -Santa Coloma de Farners, Sant Hilari Sacalm, Osor, Anglès, Viladrau i Brunyola- i Bescanó, que 

en un primer moment va afirmar que demanaria una pròrroga a la Generalitat, diu ara que «no posarà pals a les 

rodes si es tracta d´una decisió de la majoria».

La setmana passada la Generalitat va adreçar una carta a tots els ajuntaments afectats per la línia de 400 kV en 

el  tram Sentmenat-Bescanó  per  comunicar-los  aquests  ajuts  que  l´empresa  REE els  oferia  -sense  estar-hi 

obligada- per compensar el pas de la línia per aquests pobles. En total, ofereix 3.500.000 euros a 22 municipis, 

set dels quals són gironins. 

La carta demanava als ajuntaments que abans del 30 de novembre presentessin un projecte en el qual detallessin 

en què tenien previst invertir aquests diners ja que REE els exigia que fos en obres d´interès general, com ara 

equipaments  municipals,  o  en  la  millora  del  subministrament  elèctric  local.

Tot i així, els ajuntaments gironins afectats han consensuat anar tots a una i no contestar la carta ni presentar 

cap projecte. «Si accepten aquests diners és com dir als veïns que aquest és el preu que paguen perquè la línia 

passi pels seus pobles», va explicar Fernàndez, qui va dir que «els diners es reben una vegada però la línia és 

per a tota la vida». 

Fernàndez va explicar també que el fet de formar part de l´Associació de Municipis contra la MAT suposa 

«anar tots a la una i no negociar per separat».  «Seria de molt mal justificar davant de la població que no s

´accepta  la  línia  però  sí  s'agafen  aquests  diners»,  va explicar  el  president  de l´AMMAT que va  parlar  de 

«xantatge de la Generalitat» pel fet d´oferir-los aquestes compensacions. 

«No posarem pals a les rodes» 

L´alcalde de Bescanó, Xavier Soy, havia anunciat en un primer moment que contestarien la carta per demanar 

una  pròrroga  en  el  termini  de  la  presentació  del  projecte  que  els  demanava  la  Generalitat.

No obstant, l´alcalde de Bescanó, qui va dir que no ha rebut cap escrit del president de l´AMMAT comunicant-

li aquest acord entre els set municipis afectats, va afirmar que «seré coherent i respectuós amb la decisió de la 

majoria». 

El Departament d´Indústria de la Generalitat va signar el passat 28 de setembre de 2006 un conveni amb REE 

per indemnitzar els municipis que hagin de quedar afectats per la línia de 400.000 volts que ha d´interconnectar 

el país amb França per Girona, la MAT. El conveni signat ofereix 40 euros per metre lineal de sòl afectat per la 

línia com a compensació pels danys soferts. Aquesta oferta, que va arribar per carta als consistoris afectats, va 

ser considerada la setmana passada pel batlle de Santa Coloma de Farners, Antoni Solà (CiU), com «una mostra 

de mal gust feta totalment fora de lloc». L´alcaldessa d´Anglès, Judit Guirado (CiU), va rebutjar l´oferta en 

considerar-la «una trampa que hipotecaria el futur del municipi».
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Notícia publicada per ACN/DDeG, el 28.11.2006

Comunicat de premsa, 9 de gener de 2007 

Girona, dimarts 9 de gener de 2007

Avui 9 de gener de 2007 representants de la Plataforma No a la MAT hem fet acte de presència a la seu de la 

delegació del Govern a Girona per tal de lliurar un escrit de queixa al Síndic de Greuges, sr. Rafael Ribó. En 

aquest  document  s’indiquen  les  irregularitats  que  s’han  comès  en  la  tramitació  de  l’expedient  previ  a  la 

declaració d’utilitat pública del projecte de línia de doble circuit de 400Kv Sentmenat-Bescanó, part del tram 

d’interconnexió Sentmenat-Bescanó-Baixàs.

Aprofitem aquesta ocasió per adreçar-nos a l’opinió pública, als mitjans de comunicació, als càrrecs electes i a 

qui correspongui per declarar que: 

- Entenem que la declaració d’utilitat pública per aquesta infraestructura ha de ser justificada per la necessitat 

imprescindible i per la finalitat exclusiva de satisfer l’interès general. Les finalitats que recull el projecte de la 

companyia Red Eléctrica de España, S.A. no mostren amb xifres clares i arguments sòlids aquesta condició.

-  La tramitació del  projecte Sentmenat-Bescanó ha estat acompanyada constantment per 

una actitud manifesta de falta de transparència informativa.                                       

- L’ocultació d’informació, i l’obstaculització de l’obtenció de dades i de la participació ciutadana 

s’ha convertit en una pràctica quotidiana per part de l’administració.                            

- S’han fet les accions necessàries per evitar un procés participatiu i públic de presa de decisió.

La tramitació del projecte Sentmenat-Bescanó ha anat acompanyada constantment per una actitud manifesta 

d’obviació deliberada de totes les objeccions formulades des del territori afectat, fins i tot obviant o menystenint 

el paper institucional de les institucions locals afectades.  No s’han donat facilitats ni informacions de cap 

mena per tal de permetre als municipis afectats la realització d’estudis tècnics sobre alternatives possibles, 

procurant en tot moment que la manca de dades suficients per formular al·legacions tècnicament coherents i 

fonamentades impedís de qüestionar el més mínim el projecte inicialment presentat per REE.

S’han  fet  publicacions  d’informació  pública  en  període  de  vacances  per  tal  de  dificultar  la  presentació 

d’al·legacions  dins  del  termini  legal.  Els  períodes  d’informació  pública  i  d’al·legacions  s’han  obert, 

preferentment, en períodes de vacances.

Quan s’han formulat sol·licituds expresses d’entrega de còpies del projecte on es reflectís en detall el seu traçat 

(ja sigui per entitats mediambientals, ja a títol particular) sovint s’ha ignorat la petició realitzada, sense ni tan 

sols respondre-la, i no s’ha fet el lliurament de les còpies interessades.

Per altra banda, i malgrat tractar-se d’un projecte de tan àmplies i profundes implicacions ambientals i socials, 

no s’ha impulsat en absolut un procés de participació pública de la població afectada a través dels mitjans 

de comunicació social, cosa que sí que s’ha fet a l’Estat francès, en allò que ens consta, en el debat generat 

pel mateix tema plantejat, en compliment de la legislació europea aplicable.

S’ha vulnerat per tant la lletra i l’esperit de la ja esmentada Directiva 2000/35 CE i els compromisos 
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contrets davant de l’ONU amb la firma del Conveni d’Aarhus.

- La tramitació d’aquest projecte té greus irregularitats de les comunicacions als interessats i 

a nombroses persones que han formulat al·legacions, a títol col·lectiu i a títol individual. 

Les  al·legacions  que  van  plantejar  molts  interessats  han  rebut  resposta  de  l’empresa  promotora  del 

projecte i no directament per la Direcció General d’Energia i Mines, institució a qui anaven adreçades. La 

comunicació s’ha fet amb un retard injustificable, amb arguments contradictoris i, fins i tot, desqualificadors cap 

a persones i entitats que van formular-les.

Referent a la resposta donada per l’esmentada Direcció General, les nostres queixes són pels següents motius: 

a) Després d’un any d’haver realitzat les al·legacions, la primera notícia que es rep sobre la seva 

consideració és un fet consumat que impedeix recórrer la decisió presa.

b) L’Administració intervé com a informadora, però delega la resposta de les al·legacions a 

l’empresa privada promotora del projecte (Red Eléctrica de España, S.A.).

c) La resposta de REE, redactada el 13 de febrer de 2006, ve acompanyada de la rúbrica d’alguna 

persona que treballa per a l’empresa, però no es diu qui és, ni el càrrec de responsabilitat que 

ocupa.

d) A banda dels arguments exposats per REE, sobta que s’afirmi diverses vegades i de forma 

taxativa  que  el  projecte  de  línia  de  400Kv  Sentmenat-Bescanó  no  és  part  del  projecte 

d’interconnexió elèctrica. El DOGC de 3/11/2005 referent a l’aprovació del projecte d’execució 

diu: “Finalitats:  (…) Millora de la fiabilitat  de la interconnexió amb França i increment de la 

capacitat d’intercanvi d’energia amb aquest país.”

e) Els dubtes expressats per molts ciutadans i entitats sobre la correcció de l’Estudi d’Impacte 

Ambiental reben aquest comentari desqualificador, a la cinquena pàgina de la resposta de REE:

“(…) la afirmación del alegante es un juicio de valor realizado por neófitos, exclusivamente como 

justificación de una oposición genérica a las instalaciones.”

En aquest  punt  la  manera  d’actuar  de  l’Administració  és  parcial,  el  retard  en  la  resposta  obeeix  a 

interessos polítics, el contingut de la refutació és contradictori i, amb la delegació de la responsabilitat 

pròpia de respondre directament a la ciutadania, esdevé avaladora d’una resposta que conté un comentari 

que  està  fora  de  lloc  en  una  rèplica  formal  d’al·legacions.  (Us  adjuntem  còpia  d’aquesta  darrera 

comunicació de l’Administració) 

Des d’aquests plantejaments hem sol·licitat al sr. Rafael Ribó que promogui les accions necessàries per tal 

de supervisar l’actuació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya en aquest cas, a fi d’assegurar 

que es respecti degudament la legalitat aplicable i es garanteixi plenament la protecció del medi ambient, 

de la salut dels afectats i dels interessos generals.
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ELS CAMPS MAGNÈTICS, ELÈCTRICS, ELECTROMAGNÈTICS I LA SALUT

Al nostre planeta, entre les moltes energies que sempre hi han estat presents, hi ha el camp magnètic terrestre, els camps 

elèctrics naturals i els llamps. El camp magnètic, que fa moure la brúixola, varia molt d'un lloc a un altre de la terra i es 

mesura en NanoTesles (nT), ací és d'uns 40.000 nanoTesla (40 microTesles), el camp elèctric es mesura en volts/metre (V/M) 

i a 10 metres d'alçada és d'uns 100 V/M. Cal remarcar que parlem de camps de corrent continu.

Camps Electromagnètics

Amb aquest nom es defineix l'energia que es desprèn dels cables, transformadors i aparells de corrent elèctric altern, que pot 

ser de baixa tensió 110 o 220 volts, de mitja tensió de 1 a 20 KV o d'Alta Tensió (AT) 110, 220 i 380 KV.

Aquesta energia es divideix en dos tipus molt diferenciats: camp elèctric i camp magnètic, igualment que els camps naturals 

també es mesuren en V/M i nT respectivament. El camp elèctric és originat per la tensió (volts) i el camp magnètic per la 

intensitat del corrent (ampers), per tant no sempre van junts els dos camps, per exemple una línia d'alta tensió sense cap 

consum sols emetrà camp elèctric i un motor ben aïllat només emetrà camp magnètic; generalment trobem una barreja dels 

dos.

La freqüència d'aquest camp és de 50 cicles per segon (50 Hz) i aquest és el principal problema per la salut, no hem d'oblidar 

que som éssers que funcionem amb electricitat: les cèl·lules a 0,65 volts i també el cervell, la muscu1atura i altres òrgans.

Resum de l'informe de l'Institut Karolinska

Aquest estudi està fet a les cases situades a menys de 325 metres de línies d'AT de 220 KV i de 400 KV des de 1960 fins 

1985, a Suècia, l'estudi contempla les persones que almenys visquessin un any en aquestes zones (passadissos), per als nens 

es va tenir en compte tot tipus de càncer i per els adults només els casos de leucèmia i tumor cerebral, el total de persones 

controlades va ser de 436.503.

Per establir la intensitat anual del camp magnètic es varen fer algunes mesures de 24 hores, altres de puntuals i la majoria 

varen ser estimacions teòriques segons informació per part de les companyies elèctriques sobre l'amperatge que circulava de 

mitjana per les línies.

Per les mesures puntuals és va dissenyar un aparell de mesura específic amb 3 bobines especialment disposades, amb un filtre 

pels 50 Hz. Es col·locava a un metre d'alçada i es feien mesures de 10 segons a diferents llocs de cada casa, estava connectat 

a un PC per a registrar les dades i fer-ne una mitjana.

Aquest estudi contempla el camp magnètic i la distància a les línies d'AT. En adults a partir de 0,2 microT s'incrementen les 

leucèmies, queda molt evident que a més exposició de camp magnètic, existeix més risc.

En tots els casos de diagnòstic de càncer es va determinar que les persones varen viure als "passadissos" abans del diagnòstic, 

i en el cas dels adults almenys hi varen viure un any. Les revisions mèdiques es varen fer a l'atzar entre la gent.

De 1091 adults controlats que reberen més de 0,2 microTesles (200 nanoTesles) es varen localitzar 325 leucèmies i 223 

tumors cerebrals (el 70% eren dels tipus més malignes que es coneixen). En el cas dels nens a partir d'exposicions de 0,2 mT 

(200 nT), el risc de leucèmia es multiplica per dos, i en els tumors cerebrals no es nota cap incidència.

En cases individuals el risc de leucèmia és més elevat que en els blocs de pisos, pels tumors cerebrals no es nota diferència.

Una altra constatació: es troben més casos positius de persones que reberen durant molt de temps dosis baixes (100 nT) que 

més altes per poc temps.

Es va estudiar la relació dels casos de càncer amb la distància a les línies d'AT. La categoria de referència va ser de més de 

100 metres, la intermèdia de 51 a 100 metres, la quantitat més elevada de casos de càncer es va donar a menys de 50 metres 

de les línies d'Alta Tensió.
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Comentaris a l'Informe Karolinska

A fi de poder contrastar les dades, el passat 4 de febrer es varen fer unes mesures al nou pont que sobre el riu Besòs, es troba 

al carrer Potosí en aquest lloc i seguint el riu hi ha una línia d'AT de 380 KV, les mesures es varen fer amb un Kombi-Test a  

un metre d'alçada a les 16:30, el temps estava ennuvolat.

Lloc / metres Volts/metre NanoTesles microTesles
a sota els cables saturat 7.500 7,5

50 .. 500 0,5
70 90 120 0,12
100 70 120 0,12

A l'informe Karolinska no es menciona el concepte de camps elèctrics, però, veient les mesures i la relació entre camp 

elèctric i camp magnètic (molt relatiu doncs depèn de la càrrega de la línia) podem suposar que les cases que rebien més de 

0,2 mT superaven els 100  volts/metre de camp elèctric, tenint en compte que eren 400 KV, d'això se'n poden treure dues 

conclusions:

1.- Els camps elèctrics de corrent altern afavoreixen les leucèmies (en general) i els camps magnètics els tumors cerebrals (en 

els adults).

2.  Es donen més casos de leucèmia a les cases individuals degut a la forma en que interacciona el camp elèctric amb els 

edificis. En un bloc de pisos l'energia es reparteix entre els metres quadrats de l'edifici, per tant penetra menys a l'interior, en 

els habitatges aïllats les persones reben més directament el camp elèctric.

Totes aquestes mesures poden variar molt si hi ha arbres, faroles o altres elements que derivin el camp elèctric al 

terra. Però el camp magnètic penetra igual sigui quina sigui l'estructura dels edificis.
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