
Plataforma No MAT a Vilafamés 

 
Red Eléctrica de España projecta una línea elèctrica de doble 

circuit de 400 kV d'Almassora a Morella, creuant 17 termes mu-

nicipals de la província de Castelló. Es tracta d'una línia de molt 

alta tensió (MAT) amb torres de més de 70 metres d'altura amb 

tallafocs de 50 m i una distància mitjana entre les torres de 450 

m. 

El traçat proposat per Red Eléctrica afecta llocs emblemàtics de 

Castelló i a zones de gran interès mediambiental, travessant 

zones poblades sense respectar la distancia mínima de segure-

tat actualment recomanada (1 m/kV), en este cas un mínim de 

400 m a qualsevol casa habitada. 

 

Què són les MAT? 
Les línies de molt alta tensió o autopistes elèctriques No són  

línies de distribució d'energia per donar servei a llars i empreses. 

Són línies per al transport d'electricitat a grans distàncies, per 

vendre els excedents d'electricitat, connectant els mercats elèc-

trics europeus entre si i amb el nord d'Àfrica. Les MAT són part 

del negoci de les elèctriques, no una necessitat social! 

Per què no volem la MAT? 
Qualsevol traçat que discórrega pel terme de Vilafamés tindria  

un enorme impacte negatiu sobre el seu patrimoni cultural i  

sobre el seu entorn natural. 

No s'han estudiat adequadament els efectes sobre el medi so-

cioeconòmic i l'impacte sobre el turisme. 

Els veïns estaríen exposats a totes les afeccions negatives de les 

línies elèctriques, altament perjudicials per a la salut. 

La construcció de la línia suposa una pèrdua d'ús i valor dels 

terrenys i les propietats afectades. 

 

Quins problemas causen les MAT? 
Greus danys a la salut humana. Molts estudis científics relacio-

nen els camps magnètics de les MAT, amb el desenvolupament 

de leucèmia (especialmente infantil), càncer de mama, de pul-

mó i cerebral, inmunodepresión, problemes de cor, depressió, 

Alzheimer, etc. 

Sorolls constants. 

Pèrdua de qualitat de vida per l'impacte visual i el deteriora-

ment del paisatge. 

Fort impacte negatiu sobre el desenvolupament turístic. Afecta 

a zones de gran valor mediambiental i paisatgístic i a poblacions 

amb un ric patrimoni arquitectònic, comprometent el desenvo-

lupament d'activitats turístiques en estes zones. 

Pèrdua d'usos i de valor de les propietats properes. 

Danys a la flora, la fauna i als usos forestals. Obertura de pistes 

i desforestació entorn de les torres. La Sociedad Española de 

Ornitologia afirma que moren anualment a Espanya 1 milió 

d'aus per impacte i electrocució. 

Problemes de seguretat, accidents i incindis. 

 

Demanem 
• Que s’avalue seriosament la necessitat real de les MAT. 

• Que el traçat de les línies MAT seguisque els passadissos d'in-

fraestructures existents i no afecte al medi natural i als habi-

tants. 

• El soterrament a les zones de major impacte paisatgístic i so-

bre les aus, així com en les rodalies dels habitatges i ins-

tal·lacions (com planteja l'informe de la Conselleria de Territori i 

Habitatge i com es ferà al Pirineu de Girona en 70 km d'una altra 

línia MAT) 

• L'allunyament de la línia dels habitatges un mínim de 400 m. 

 

L’oposició a l’alta tensió 
A Espanya hi ha més de 2 milions d'afectats per les MAT. La for-

ta oposició social ja ha paralitzat alguns traçats com el d'alta 

tensió entre Vitòria i Castejón-Muruarte, desestimat per Red 

Eléctrica en 2010 per la seua afecció al medi ambient i per l'opo-

sició social. El Tribunal Suprem també ha paralitzat projectes 

d'alta tensió, com el de Cantàbria al País Basc (Penagos-Güeñes) 

en 2010 o el d'Aragó a França en 2005. 



El recorregut de l'excursió utilitza la sendera de gran recorregut 

GR 33 i les seues variants, passant per una zona que quedaria 

afectada en el cas que es portara a efecte el projecte de la MAT. 

 

Itinerari: Capelleta  de Sant Miquelet-Barranc de la Parra-Mas 

del Geperut-Font d’en Plenes-Mas de Polinàrio-Bassa de les 

Oronetes-Rambla de la Viuda-Font de la Penella-Barranc del 

Centenar-Carretera Vilafamés a Costur-Capelleta Sant Miquelet. 

DISTÀNCIA 14,75 km 

DESNIVELL 480 m 

TEMPS EFECTIU DE MARXA 3:45 h 

 

Eixida en autobús (preu 5 euros) a les 8:00 del matí des dels 

jardins de l’Auditori de Castelló (carrer del Pintor Carbó). 

Data límit d’inscripció el dimecres 21 de setembre. 

Concentració a les 8:45 a la Plaça de la Font de Vilafamés 

 

L’activitat estarà precedida d’una conferencia el divendres 23 de 

setembre a les 19:30 hores, a la seu de Cajamar al carrer d’En-

mig 49 de Castelló. 

 

Per a inscriure-vos, podeu adreçar-vos a qualsevol de les asso-

ciacions següents:  

 

CENTRE EXCURSIONISTA DE CASTELLÓ  

Tel.: 964 234 490  

info@cecs.es  

www.cecs.es  

 

CENTRE EXCURSIONISTA DE BENICÀSSIM  

Tel.: 628 117 060  

c.excursionista.benicassim@gmail.com  

www.centreexcursionistabenicassim.org  

 

SOCIETAT D’AMICS DE LA SERRA D’ESPADÀ (SASE)  

Tel.: 634 540 956  

secresase@serra-espada.org  

www.serra-espada.org  

CENTRE EXCURSIONISTA DE VILA-REAL  

Tel.: 636 243 910  

www.cevila-real.com  

 

CENTRE EXCURSIONISTA DE VALÈNCIA  

Tel.: 96 391 16 43  

infocev@centroexcursionista.org  

www.centroexcursionista.org  

 

CENTRE EXCURSIONISTA LES ALQUERIES  

Tel.: 685 385 876  

cea@cealqueries.es  

www.cealqueries.es  

 

CLUB DE MUNTANYA DE BENASSAL  

Tel.: 636 128 246  

cmbenassal@yahoo.es  

www.cmbenassal.jimdo.com  

 

C.E. AULA DE NATURA VINARÒS  

auladenatura@hotmail.com  

http://www.auladenatura.com  

 

NO MAT VILAFAMÉS 

nomatvlf@gmail.com  

www.nomatvilafames.blogspot.com.es 
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