
Per la natura i el món rural
Afectarà el connector ecològic de les Serres de l'Oleguera i de Can Riquer,
que connecta els parcs naturals de Sant Llorenç del Munt i Collserola. A més,
genera mortalitat d'aus i perjudica enormement el sector primari.

Per la salut
Informes científics relacionen els camps electromagnètics de les línies
elèctriques amb afeccions a la salut: per això a Can Vallhonrat o a Can Fatjó,
el veïnat fa anys que reclama treure les línies. La nova línia també afectarà 
 les urbanitzacions de Can Serrafossà i de la Perla del Vallès

Per falta de transparència
Es faran amb subvencions europees (els famosos fons NextGeneration):
diners de tothom que s'embutxacaran grans companyies a qui no els importa
el territori ni la gent que hi viu.
No busca el bé comú. No millora la distribució de l'energia, ni la generació i,
per primer cop, privatitza la xarxa de transport elèctric. 

Per enterrar un model energètic caduc
Transportar energia a grans distàncies no és eficient: es perd el 20% de
l'energia generada durant el transport. 
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Hi ha alternatives? Sí!Per què diem NO a la nova
línia de Molt Alta Tensió?

FORESTALIA Renovables, una empresa privada, vol
fer arribar una nova línia de Molt Alta Tensió (MAT)

des d'Osca a la nostra ciutat, trinxant mig país.
Creuarà gairebé 5km del terme de Rubí, 

afectant més de 100.000m2 del territori.

Macro-infraestructures elèctriques? No gràcies. No beneficien la
comunitat, ni el territori.1
Apostem per generar l'energia més a prop dels llocs on la consumim!
Reduïm la ineficiència del transport i l'impacte ambiental, beneficiem la
petita i mitjana economia. 
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Per a aturar el canvi climàtic, cal canviar el model energètic: 
així ho diu la pròpia Unió Europea

Nova sortida Rubí Trinxat!

Nova sortida per conèixer els impactes dels
abocadors de Can Carreres i Can Canyadell, i de les
noves extractives i línies de molt alta tensió al Camí
Ral i les Serres de l'Oleguera i de Can Riquer

Generem-la en múltiples centrals distribuïdes de mig i petit format (solar,
eòlica, biomassa, geotèrmia, etc.) 3

"L'ecologisme sense
 lluita de classes és jardineria"

Diumenge, 27 de març
9:30h a l'INS JV Foix

NO A LA MAT
Ni a Rubí ni a enlloc!


