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tancs que té
Enagás al
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aquesta
setmana

CÉSAR RANGEL

Espanya i Alemanya acceleren perquè el tub connecti amb Europa, però França s’hi posa
de perfil, entre altres punts febles

Luis F. Florio
Barcelona

El Midcat, gasoducte que hauria de
connectar la península Ibèrica amb
França i Europa a través de Catalunya, ara per ara mor a Hostalric. La
invasió d’Ucraïna i els preus energètics disparats poden fer-lo saltar
fins a Berlín. Alemanya pressiona
perquè la infraestructura, al calaix
des del 2019, revisqui. Espanya i
Portugal beneeixen l’empenta. Però no és fàcil. Qui el paga, els terminis, l’oposició dels ciutadans o les
dificultats tècniques apareixen
com els grans obstacles per optar a
ser una salvació en la crisi energèticaactual.Aixídoncs,lavistaesposa

a llarg termini, amb l’objectiu del
transport d’hidrogen, com recull
Brussel·les en el seu pla REPowerEU per tallar la dependència de
Rússia.Ienaixòtambéhihaperòs...
El primer punt clau són els diners. La lupa cal posar-la en el tram
anomenat STEP, la connexió del
MidCat amb França. La part espanyola suposa uns 106 quilòmetres.
Costaria 370 milions d’euros, segons càlculs d’Enagás. Es divideixen en 225 milions per al tub en si i
145 milions per a una estació de
compressió per a hidrogen renovable, de manera que ja estaria a punt
per transportar aquesta alternativa, s’assegura. A França cal connectar la frontera amb Barbaira –a
prop de Carcassona–. Són uns 120
quilòmetres. Després també cal

completar i reforçar la unió amb la
resta d’Europa al llarg del territori
francès.SegonscàlculsdelMinistère de la Transition énergétique, per
fer això la factura es dispara a 3.000
milions. A París es veu excessiva i
frenen l’empenta espanyola: segons la ministra Teresa Ribera la
part espanyola podria estar a punt
en vuit o nou mesos. A França es
parlade “moltsanys” perseroperatiu. Es va a ritmes diferents. “A Es-

Alemanya ha confiat
la seva economia al
gas rus barat i ara
busca alternatives des
de tots els fronts

panya el tram està tramitat. Les
propietats afectades han rebut
compensacions fins i tot. Queda la
fase més ràpida, l’execució. A França la tramitació ni s’ha fet”, exposa
Josep Maria Montagut, president
de la comissió d’energia del Col·legi
d’Enginyers Industrials de Catalunya.Enagásdefetjahaadquiritmaterial per a l’obra.
Avui sembla que si s’arriba a la
frontera el gas no anirà enlloc. El
motiu, la barrera política francesa.
Es posa en dubte el Midcat perquè
ja hi ha altres connexions (Larrau i
Irun), pel cost, el termini –“no resoldria la crisi actual”, diuen, sense
arribar a l’hivern– i perquè no encaixa en el seu model basat en nuclearsnienlatransiciócapaemissions neutres. També perquè la ma-
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que no interessaria tant una xarxa
des del sud per obrir terreny a competidors, s’assenyalava en la premQuilòmetres
Bcm anuals
sa francesa aquests dies. El desbloEl tram clau del Midcat té pendent
És el consum de gas que va fer la UE
Plantes de regasificació
queig pot venir de Brussel·les i el
la construcció de 106 km del costat
l’últim any; els gasoductes russos en
Espanya
disposa
de
set
plantes
per
seu pla REPowerEU, de 210.000
espanyol i 120 al costat francès per
van aportar 137, sobre un 31% del
rebre gas a les seves fronteres, a les
milions. S’hi identifica com a infracompletar la interconnexió
total, segons la Comissió Europea
quals s’afegeix una a Portugal, fet que
estructuranecessàriaelMidcat,sodestaca el poder de la Península
bretot com a corredor d’hidrogen, a
banda d’una unió gasística de Barcelona a Livorno (Itàlia). “S’ha de
fer amb fons europeus, amb visió
El Midcat vol reduir
continental”, apunten fonts del
pa
la dependència russa a Europ
mercat. El mannà de diners europeus rebaixaria reticències franceHelsinki
Jaciments de gas
ses, si bé falta molta concreció i
1
m
Terminals d’importació
l’aprovació definitiva. París està
rea
Estocolm
d St
2
de gas liquat
Nor
disposada a dialogar si es tenen en
tre u
S
d
i
Terminals d’exportació
compte els factors en contra que hi
No r operat
de gas liquat
No
veu. “De moment no hi ha horitzons temporals damunt la taula per
Xarxa de gasoductes existents
al funcionament en la seva totalitat.
Gasoductes en projecte o construcció
Cal esperar que França es pronunRiga
ciï oficialment”, expliquen fonts
Copenhaguen
Oceà
del Ministeri per la Transició EcoMoscou
Atlàntic
lògica.
l
a
Per fer pressió Espanya ha trobat
Iam
un aliat de pes a Alemanya, on el
Minsk
model basat en la importació de gas
rus barat trontolla. Ara necessita
gas per a les seves famílies i inVarsòvia
Berlín
dústries gairebé a la
desesperada. Si tira
Londres
Kíiv
Tolosa de Llenguadoc
endavant, una alBrussel·les
s
r o g r es
P
tra incògnita:
Barbair
Praga
com de relle- FRANÇA
Soiuz
vant serà el
París
TEP
Midcat? La
B
st
(Midcat)
n
previsió és que
226 km
Obertura
mogui 7,5 bcm
ESPANYA
pròxima
(7,5 miliards de
El Musel
BBG
Hostalric
metres cúbics de
300.000 m3 450.000 3
Bu
gas) anuals en els
2
3
Barcelona
dos sentits, el doble
Mar Negre
de la interconnexió actuSo
ream
al. El consum de gas a la
TurkSt
(Midcat)
STEP
Terminal Mu dos
UE va ser de 412 bcm el
Barcelona
GNL 300 00
Roma
2021, segons la Comis- EmmagatzemamentTancs
760.000 m3
sió Europea, dels quals
6
Ankara
Madrid
només 50,6 es van proS unt
Lisboa
duir dins de les seves fronteres. De
600.000 m3
4
Rússia van arribar 137 bcm (un
Cartagena
31%), amb 58 del Nord Stream 1, arAtenes
Tunis
587.000 m3
tèria principal. El Midcat queda,
Huelva
doncs, empetitit entre aquestes
619.500 m3
5
magnituds. “Tindrà capacitat per
Mar Mediterrani
Me d
reduir l’aportació russa. És una peRabat
gaz
ça important, però una peça més”,
Magrib-Europ
e
exposa Mariano Marzo, catedràtic
Sense flux a Eu
ropa
emèrit de la UB. Servirà sens dubte
per posar en relleu les set plantes
El Caire
regasificadores espanyoles i la portuguesa, a les quals pot arribar gas
FONT: GIE, Enagás i Reganosa
liquat (GNL) de l’Àfrica, els EUA o
l’Orient Mitjà, amb bona capacitat.
“La península Ibèrica té entre el
30% i el 35% del poder regasificaens faran més forts als europeus”, tant és que el tub pugui transportar tractament. Ens agafa en mal modor de la UE. Interessa treure partit
també hidrogen verd. Que el gas si- ment, ens manca més tecnologia i
remata Montagut.
a les instal·lacions, vendre l’exceUna altra incògnita és la resposta gui una mesura a curt termini, però menys ideologia”, valora Marzo. I
pública, amb l’oposició local i de les que es treballi des del principi amb infraestructures preparades, que
dent. Espanya necessita exportar i
associacions mediambientals de un horitzó a mitjà i llarg termini de encareixen l’obra. “L’hidrogen és
Alemanyavolelgas,peròFrançano
i la seva actitud és de quietud”, retots dos costats. Amb el projecte al hydrogen ready”, assenyalen en el molt volàtil. Ha d’anar a pressions
sumeix Antonio Aceituno, consedic sec s’havien retirat del focus, Govern central. “L’hidrogen en- altes, amb tubs de metalls que no es
ller delegat de la consultora Temperò ja reviuen grups com la Plata- cara no és aquí. És un projecte, un corroeixin. Amb tecnologies que
formaRespostaalMidcat,ambmés infant que té problemàtiques cla- gairebé no estan ni desenvolupapos Energia.
d’una dècada d’història. El tub va res. Els electrolitzadors van amb des. Avui és més aviat una quimeNo serà la salvació, però sí una
bona alternativa. El perill és que es
soterrat, de manera que no suposa electricitat i els preus ara no acom- ra”, completa Andaluz. França no
trigui tant que perdi sentit. Alemaun xoc visual com el dels molins o panyen. L’aigua també comporta veu clara ni l’oferta ni la demanda
nya ja maniobra amb terminals floles plaques solars, però comporta
fins d’aquí molts anys.
perpetuar un model “lligat a la conCadascú ha ensenyat les seves
tantsdeGNLiFrançalesveucomla
cartes. Ara toca diplomàcia. “Aletinuïtat del sector gasista, amb un L’ús del gasoducte per
sortidaalacrisiactual. “Calveuresi La resposta de l’opinió
quan siguin operatives li continua
elevat impacte ambiental”, denúnmanya ha demostrat el seu interès
semblant rendible el Midcat”, ad- pública serà clau en
cia Javier Andaluz, responsable de a l’hidrogen presenta
perquè sigui ràpid i també Brusverteix Aceituno. El gas per gaso- la presa de decisions,
clima i energia d’Ecologistes en Ac- dificultats i necessita
sel·les. El Midcat serà damunt la
ció. I la basa de l’hidrogen verd és
taulaquantornind’aquestesvacanducte li hauria de resultar més bauna carta a llarg termini. Encara li desenvolupament
ces”, s’apunta des del ministeri de
rat que els vaixells si ja li arriba pro- amb oposició local
cessat, creu. “Les interconnexions a tots dos costats
falta recorregut... “El més impor- tecnològic
Ribera. c
eS

tr e

am

412

B lu

226

