RECULL DE PREMSA
145. Parcs d´energies renovables
La major part del sòl no urbanitzable gironí no és
apte per a parcs solars
Un estudi de la Diputació i la Universitat de Girona conclou que al voltant de
15.400 hectàrees de la demarcació estarien qualificades com a aptes,
principalment a les comarques del Pla de l’Estany i l’Alt Empordà
URE COMAS – GIRONA - 12 març 2021
La major part del sòl no urbanitzable gironí no
és apte per a parcs solars.

Una eina de planificació basada en criteris científics per donar resposta a la multitud de demandes per a la instal·lació
d’energies renovables, sobretot en municipis petits gironins, i evitar que “es facin
bolets i que d’aquí a uns anys mirem
enrere i diguem: «Que malament ho vam
fer»”, en paraules de la diputada de Medi
Ambient de la Diputació de Girona, Anna
Barnadas. D’aquesta manera es va gestar, ara fa un any, l’estudi presentat ahir a
la Diputació de Girona que estableix un
protocol per situar parcs solars en sòls no
urbanitzables de les comarques gironines i
que ha estat elaborat per la Càtedra de
Geografia i Pensament Territorial de la
UdG.
L’estudi Proposta de criteris per a la ubicació d’instal·lacions d’energia renovable
solar en sòls no urbanitzables de la
província de Girona, presentat ahir per la
seva coordinadora, Mita Castañer, classifica els terrenys en espais no aptes –i, per
tant, descartats–, poc aptes, aptes o molt
aptes segons diversos criteris. Aquests
són la classificació del sòl, la seva aptitud
agrològica, el seu valor natural, els espais
protegits o inclosos al PEIN, les zones
boscoses, el pendent i els espais de connectivitat ecològica. També té en compte
la proximitat a les principals vies de comunicació, infraestructures de transport i
polígons industrials, entre d’altres.
Segons això, conclou que la major part
del sòl no urbanitzable de la demarcació hauria de considerar-se no apte per a les instal·lacions fotovoltaiques per protegir-ne els valors
agrícoles, naturals i patrimonials que hi ha. Així, s’identifiquen com a no aptes 564.315,63 hectàrees (ha), 130.180 de les quals a l’Alt
Empordà, 99.191 a la comarca de la Selva i 94.108 al Ripollès. I en classifica com a poc aptes 3.646,76 més, 947,66 de les quals a la
Selva. No obstant això, hi ha al voltant de 15.400 ha de territori gironí que sí que complirien tots els criteris marcats i rebrien la qualificació d’apte o molt apte. Són unes hectàrees majoritàriament situades a les comarques de l’Alt Empordà i el Pla de l’Estany, totes dins

de gairebé 4.000 ha. Per la seva part, el Ripollès, tot i ser la tercera amb més extensió, és la que disposa de menys superfície de sòl no
urbanitzable ponderat com a apte o molt apte. En el conjunt de la demarcació, el territori qualificat de molt apte, que no presenta cap
criteri d’exclusió, no arriba a les 1.000 ha i només hi ha tres comarques que superin les 150 ha.
Pel cap del Servei de Medi Ambient de la Diputació, Marc Marí, aquestes dades són positives perquè demostren que a la demarcació
hi ha “espai suficient” per encabir projectes sense afectar “aquells que són poc aptes o gens aptes”. “El resultat indica que no només
podem abastir les necessitats energètiques de les comarques gironines, sinó també aportar el nostre gra de solidaritat amb la resta del
territori”, va remarcar.
Una aproximació
De totes maneres, Castañer insistia que aquesta és només una primera aproximació, ja que caldria fer-ne ara una altra a escala local
que tingués en compte altres aspectes que, segurament, faria desestimar més hectàrees com a aptes.
En aquest sentit, caldria afegir-hi “aspectes visuals, paisatgístics, de patrimoni natural i cultural que no hem tingut presents i la normativa de cada POUM”, remarcava la representant de la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial de la UdG. “Aquesta feina més
gran, d’afinament del que tenim ara, s’ha de fer d’acord amb els municipis”, insistia Castañer, que hi afegia que “seria bo que amb
aquestes premisses es fessin uns plans especials d’àmbit municipal perquè no es bo que només es parli de sòl no urbanitzable”. De fet,
es recomana que, en la mesura del possible, s’opti per situar les instal·lacions fotovoltaiques en cobertes de sòl urbà o espai urbanitzable. Però, a més, tant Castañer com Barnadas es van mostrar partidàries que els municipis treballin a escala supramunicipal a partir de
plans directors urbanístics. “La voluntat de la Diputació és treballar en positiu i aixecar el visor de municipal a supramunicipal”, hi va afegir la diputada. De fet, Barnadas va anar més enllà i va afirmar que aquest estudi “caldria que es fes en un àmbit de país” i que, per
això, el posava a disposició de la conselleria perquè siguin criteris acceptats a la ponència de renovables. “Aquesta eina és replicable a
tot el país”, va dir.
LA FRASE:
Ens semblaria molt bé que en un àmbit de país hi hagués un pla director urbanístic sobre això.
Mita Castañer. COORDINADORA DE L’ESTUDI FET PER LA UDG
Una desena de projectes
Segons recull l’informe, actualment a la demarcació de Girona hi ha sol·licituds d’instal·lacions fotovoltaiques en tramitació per un
total de 13 projectes –set dels quals a l’Alt Empordà i que afecten Capmany, el Far d’Empordà, l’Escala, Navata, Ordis, Santa Llogaia
d’Àlguema i Vilafant–, que suposen la instal·lació de 154 MW sobre una superfície total de 221,17 hectàrees. D’aquestes sol·licituds,
dues han estat declarades per la ponència d’energies renovables com a no viables i n’hi ha 5 de viables, 3 de les quals amb condicions,
i la resta encara no han estat analitzades en primera instància per la ponència. Cap de les sol·licituds fins ara acceptades, però, té
l’autorització administrativa i, per tant, estan seguint el procés de tramitació.
Informació publicada al diari El Punt Avui. Divendres, 12 de març del 2021.

Reclamen més informació sobre els parcs eòlics
en tràmit
E.C - GIRONA - 6 març 2021
Fotomuntatge que recrea l’impacte paisatgístic
d’aerogeneradors projectats a l’àrea de
Capmany AJ. CAPMANY.

La Iaeden-Salvem l’Empordà denuncia
l’absència de comunicació de l’administració sobre els projectes de parcs eòlics
o solars, i més concretament de la
Ponència Ambiental d’Energies Renovables (PAER), encarregada de fer una primera valoració dels projectes presentats.
Segons la Iaeden, l’última resolució
pública d’aquest òrgan data del 25 de
gener; des de llavors s’han gestionat 69
expedients, dels quals 64 són nous projectes, però no s’ha dictaminat cap més
resolució. També denuncien la falta de
transparència de l’ens que deixa fora
d’exposició pública part dels projectes,
vulnerant –diu la Iaeden– l’accés a la
informació i la participació de la ciutadania en temes relacionats amb el medi ambient.
Informació publicada al diari El Punt Avui. Dissabte, 6 de març del 2021.
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Entitats ecologistes i del territori de les comarques del Camp de Tarragona,
les Terres de l’Ebre i Ponent exigeixen un repartiment més equitatiu
Insisteixen que als polígons industrials hi ha espai
MARTA MEMBRIVES - BARCELONA - 28 febrer 2021
Plaques solars i aerogeneradors al fons, a Flix, a la
Ribera d’Ebre, una de les comarques amenaçades per
la concentració de renovables. ACN.

Les comarques del Camp de Tarragona, les
Terres de l’Ebre i Ponent concentren el 65% de
les instal·lacions d’energia eòlica que hi ha en
funcionament a Catalunya, amb un total de 811
aerogeneradors, i es dona el cas que una sola
comarca, la Terra Alta, té el 25% d’aquests
molins. És per això que organitzacions ecologistes, pagesos, responsables de DO i integrants
de plataformes d’afectats per la implantació
d’energies renovables han ajuntat les seves
veus per fer un pas endavant per a la derogació
del decret llei 16/2019 de mesures urgents per a
l’emergència climàtica i l’impuls a les energies
renovables, que ha obert la porta a la implantació de nous parcs eòlics i fotovoltaics. Fa uns dies, la federació Ecologistes de Catalunya
(EdC), juntament amb diferents plataformes, van anunciar que interposaran un recurs administratiu contra el decret llei. En el cas que la
resolució no els sigui favorable, esgotaran la via judicial a l’Estat i acudiran a la justícia europea després, a fi d’eliminar aquest model.
A més, tot el col·lectiu reclama transparència en la tramitació dels projectes de centrals energètiques per poder-hi presentar al·legacions. Volen aturar la redacció que fa el Departament d’Empresa i Coneixement d’un pla director que frenaria l’autonomia municipal a
l’hora de modificar els seus plans d’ordenació urbanística si volguessin aturar la implantació d’aquests projectes de les centrals
energètiques. Demanen la redacció d’un nou pla de l’energia de Catalunya, com a pla marc en la planificació energètica del país.
També exigeixen la paralització de la tramitació de tots els projectes de renovables fins que no s’aprovi un pla que ordeni la seva
implantació i que possibiliti una reconversió del model energètic.
Segons aquests col·lectius, els centres de producció haurien d’estar a prop dels consumidors, ja que ara mateix, diuen, no és així, i la
totalitat de centrals de renovables que s’estan tramitant creen elevats impactes ambientals, paisatgístics, econòmics i socials als territoris afectats. Lamenten que la Generalitat no faci res per evitar-ho i que estigui legislant a favor dels interessos de les empreses
energètiques i en contra dels interessos del territori.
Interessos econòmics
El president de l’entitat ecologista Gepec-EdC, Xavier Jiménez, assegura que la concentració d’energies renovables respon als
interessos econòmics de les grans corporacions que les promouen. “Les empreses busquen la mínima despesa i el màxim benefici. El
terreny industrial és més car”, diu, i denuncia que la Generalitat no fa res per impedir-ho i afavoreix la indefensió dels territoris més
afectats. Jiménez explica que a Catalunya hi ha 29.372 hectàrees de polígons industrials, de les quals 13.201 es troben a l’àrea metropolitana de Barcelona, una zona on assegura que només hi ha un projecte d’energia fotovoltaica a l’aeroport de Barcelona. És per això
que consideren que cal aprofitar els milions de metres quadrats de les teulades d’aquests polígons industrials per instal·lar-hi plaques
solars.
Els pagesos veuen perillar terrenys de conreu. Pere Guinovart, representant d’Unió de Pagesos, recorda que Catalunya no té prou sol
agrari per abastir la població i assegura que el col·lectiu no està en contra de l’energia eòlica i la fotovoltaica. “Volem energies renovables, però sense perdre terra de pagès i consensuada amb el territori”, manté. Segons Guinovart, la previsió actual d’ocupar 5.000
hectàrees per generar energia fotovoltaica “destrossarà part de tot el territori productiu de moltes zones”. Ramon Queralt, de la plataforma Garrigues per una Energia Solar Sostenible, alerta del risc en alguns territoris com les Garrigues. “Fa cinc anys ja hi havia risc de
massificació i ara s’ha multiplicat per cinc”, admet, i ho atribueix al cost del sòl.
Volem energies renovables, però sense perdre terra de pagès i consensuades amb el territori.
Pere Guinovart. UNIÓ DE PAGESOS.
Les empreses busquen la mínima despesa i el màxim benefici. El terreny industrial és més car.
Xavier Jiménez. PRESIDENT GEPEC-EDC.
Fa cinc anys ja hi havia risc de massificació i ara s’ha multiplicat per cinc.
Ramon Queralt. COORDINADORA LES GARRIGUES PER UNA ENERGIA SOSTENIBLE

Les Denominacions d’Origen se sumen a la protesta
Els representants de les DO Tarragona, Terra Alta i Costers del Segre s’han adherit a la protesta, ja que la situació impacta sobre el
paisatge, “el valor més important” per als viticultors i les rutes enoturístiques, manté Tomàs Cusiné, president de la DO Costers del
Segre. “Els ajuntaments han de tenir força per decidir a casa seva i decidir si volen molins i on els volen”, remarca. El món rural suma
pocs vots i per això els partits polítics tenen poca sensibilitat pels problemes que afecten la pagesia, assegura el president de la DO
Terra Alta, Joan Arrufí, que explica que les grans empreses promotores d’energies renovables “ofereixen un preu per hectàrea que
equival a la quota de 30 anys, i és irresistible perquè un pagès hi digui que no”, i lamenta que el nou decret llei afavoreixi aquestes
corporacions. El Consell Regulador de la DO Tarragona ha presentat un manifest a favor de les renovables però en contra de la
massificació eòlica i fotovoltaica al territori que es traslladarà als ajuntaments i consells comarcals perquè l’aprovin en forma de moció.
Adverteixen que la proliferació de centrals solars i eòliques perjudica els cellers, resta valor a les vinyes i als seus paisatges i, en
conseqüència, als seus vins. “Cal evitar llocs d’impacte paisatgístic elevat i d’elevada significació per a la societat”, defensen. Als
viticultors s’hi han afegit també els productors d’oli de la DOP Les Garrigues, que, en la mateixa línia, asseguren que la “massificació
indiscriminada” de projectes solars i eòlics “posa en perill” el futur de les comarques que formen part de la DOP i amenaça amb la
destrucció d’un sistema de vida.
Informació publicada al diari El Punt Avui. Diumenge, 28 de febrer del 2021.

L’Alt Empordà vol un pla que reguli els parcs
eòlics
J.P – FIGUERES - 24 febrer 2021
El Consell Comarcal de l’Alt Empordà va aprovar ahir una moció conjunta de tots els grups, que prèviament havia estat consensuada
en el Consell d’Alcaldies, per reclamar un pla director per a la implantació de parcs d’energies renovables i una moratòria de llicències
de noves instal·lacions i de les línies d’evacuació, davant l’allau de projectes que s’estan plantejant. El document reclama un pla comarcal de transició energètica, liderat per la Generalitat, i que reculli estudis de zonificació de la UdG, i que aquest sigui consensuat amb el
territori, tenint en compte criteris socials, paisatgístics, ambientals, agrícoles, d’equilibri territorial i de conservació de la biodiversitat,
fent especial atenció a aquelles espècies i hàbitats singulars i a l’impacte sobre biodiversitat marina i impacte paisatgístic.
També es reclama a la Generalitat que elabori un pla director urbanístic per a la implantació de parcs d’energies renovables i que,
conjuntament amb la tramitació d’aquest pla especial s’aprovi una moratòria de llicències per a la implantació de parcs d’energies renovables i les seves línies d’evacuació al territori, i que permeti una implantació ordenada, juntament amb una visió de país, i no només
comarcal. Hi ha disset projectes a la comarca entre els parcs eòlics i els parcs solars fotovoltaics.
Informació publicada al diari El Punt Avui. Dimecres, 24 de febrer del 2021.

Camallera suspèn llicències de parcs eòlics i
fotovoltaics
L’alcalde explica que es donen un any per preparar una reglamentació
específica per a aquestes instal·lacions, perquè ara estan desprotegits
Han tingut un tempteig per a un possible projecte
ESTEVE CARRERA - SAUS CAMALLERA I LLAMPAIES - 1 febrer 2021
Recreació virtual d’un parc eòlic projectat al municipi de Capmany, un dels pobles de l’Alt Empordà on
ja hi ha diversos projectes en tramitació AJUNTAMENT DE CAPMANY.

L’Ajuntament de Saus, Camallera i Llampaies ha suspès temporalment la tramitació de
llicències destinades a la instal·lació de parcs eòlics i fotovoltaics. La decisió ha estat
aprovada pel ple per un any, un termini pensat per donar marge a l’Ajuntament per treballar en la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) i establir una
regulació específica per a aquestes instal·lacions. Tot i que, a hores d’ara, no hi cap projecte d’aquest àmbit plantejat oficialment, l’alcalde, Esteve Gironès, explica que l’Ajuntament ha estat contactat per una empresa estrangera d’aquest sector que ha manifestat
interès per parlar d’una possible implantació, sense especificar si es tractaria d’aerogeneradors o d’un parc fotovoltaic.
Aquest primer tempteig, sumat a l’eclosió de projectes d’aquest tipus en diversos municipis de l’Alt Empordà, ha decidit l’Ajuntament a
actuar. “Ara mateix, si entrés un projecte d’aquest tipus, estaríem desprotegits, perquè és una activitat que no tenim contemplada en el
POUM. Se’ns podria colar i possiblement l’hauríem d’autoritzar. Volem actuar ràpidament: suspenem aquestes possibles llicències i ens
donem un marge de temps per establir una regulació específica per a aquestes instal·lacions, definint criteris per protegir l’entorn, el
paisatge, l’agricultura de l’impacte que poden tenir aquestes instal·lacions”, diu l’alcalde. Gironès hi afegeix que aquesta mesura no

afecta els casos de particulars que volen posar plaques solars als habitatges i que seguiran compromesos en la lluita contra
l’emergència climàtica, però sense comprometre els valors ambientals del municipi.
LA FRASE:
Ara mateix, si se’ns presenta un projecte es podria colar i no el podríem impedir. Ho volem regular
Esteve Gironès. ALCALDE DE SAUS CAMALLERA I LLAMPAIES.
Una trentena d’eòliques a la comarca
La suspensió temporal de llicències de tramitació per a parcs eòlics i fotovoltaics és una mesura que també va aprovar l’Ajuntament
de la Jonquera el desembre del 2020. A la Jonquera, el projecte Galatea, ja en tramitació i a què s’oposa l’Ajuntament, planteja la
implantació de 10 aerogeneradors. Sumant-hi altres projectes a Agullana, Capmany i Biure, alguns tramitats i d’altres a punt de ser-ho,
a hores d’ara ja hi hauria una trentena de possibles aerogeneradors plantejats a la comarca de l’Alt Empordà.
Informació publicada al diari El Punt Avui. Dilluns, 1 de febrer del 2021.

El nou mapa eòlic a Catalunya: parcs més reduïts
però molins tres cops més grans
Creixen les crítiques per la sobresaturació d’aquestes infraestructures, amb
molins que tripliquen la mida
MARC ROVIRA – Tarragona - 22 NOV 2020
Un parc eòlic, amb els molins grans característics. EL PAÍS

El desenvolupament del mapa eòlic català s’encomana a l’avenç de la tecnologia per poder
complir amb el calendari, fixat per la Generalitat, que permet atrapar el compromís d’atendre la
demanda d’electricitat amb energies renovables abans del 2030. Malgrat l’evolució de la
maquinària, molins tres vegades més grans que eviten la disseminació massiva de torres en parcs
més petits, els projectes continuen carregant de parcs eòlics comarques, bàsicament de Lleida i Tarragona, on creixen les queixes per
la sobresaturació d’aquest tipus d’infraestructura energètica.
Al desplegament de l’energia eòlica a Catalunya el pressionen les presses. Complir l’objectiu, compromès pel Govern, que el 2030 el
50% del consum d’electricitat provingui d’origen renovable ha posat el focus en la necessitat d’accelerar la implantació d’infraestructura
eòlica i fotovoltaica. Les renovables, fins i tot si es té en compte l’energia hidràulica, la solar i la termoelèctrica, van cobrir un 15,8% de
la demanda elèctrica l’any passat a Catalunya.
L’avenç tecnològic per treure profit de la força del vent juga contra el calendari, ja que la implantació de màquines més potents
possibilita més rendiment sense necessitat de tenir tantes hectàrees disponibles. És el cas del parc de Trucafort, a la frontera del Baix
Camp amb el Priorat, on una obsoleta infraestructura de 91 molins se substituirà per set aerogeneradors d’última generació, que
produiran més potència que la vella instal·lació.
“En 20 anys hem après molt”, refereix Jaume Morrón, gerent d’Eoliccat, l’associació que representa unes 40 empreses del sector.
Menys aparells instal·lats, però tres cops més grans. Les velles torres no arribaven als 40 metres d’altura, les noves s’eleven fins als 82
i, sumant la longitud de la pala, el molí arriba als 150 metres, una mida similar a la de la Torre Agbar.
Però amb màquines més altes i més potents no se solucionen totes les contrarietats. La ubicació dels parcs eòlics fa revifar el debat
sobre el greuge comparatiu per la saturació d’infraestructures energètiques que pateixen les comarques del sud. Catalunya té
actualment instal·lats 811 molins, que produeixen 1.269 megawatts (MW) d’electricitat.
A les Terres de l’Ebre hi ha 328 molins i, sumant el global de totes les comarques de Tarragona, es compten 521 aerogeneradors, el
64,2% de tots els que hi ha a Catalunya. “Les empreses que inverteixen en energia eòlica tenen clar que un molí cal posar-lo on hi ha
vent”, apunta Morrón, abans de puntualitzar que “els elaboradors de vi no planten vinyes al Sàhara”.
La ponència d’energies renovables, integrada per representants de diferents departaments de la Generalitat amb competències en
medi ambient, energia o urbanisme, s’encarrega de filtrar els nous projectes eòlics. L’últim any han entrat 83 expedients per construir
nous camps d’aerogeneradors. Entre tots suposaven més de 700 molins, una infraestructura suficient per generar 3.376 MW. En fer el
cribratge, la ponència d’energies renovables va detectar una duplicitat de molins a diversos expedients. Diferents projectes proposaven
els mateixos enclavaments. Per aquesta raó, i per causes d’ineficàcia o improcedència, ha tombat el 45% dels expedients que ha
revisat. El nombre de molins viables i amb vistiplau queda lleugerament per sobre dels 250, uns 1.600 MW.
Eoliccat al·lega que es veuran màquines eòliques en zones impensables fins fa poc. “La tecnologia ha evolucionat i permet instal·lar
molins en zones on, fa 10 anys, a ningú no se li hauria acudit posar-ne un”, diu Jaume Morrón. Assenyala el cas de la Segarra, territori
en expansió eòlica. A les comarques de la plana de Lleida, a tocar de la frontera amb la província de Tarragona, es projecta la
instal·lació de 114 nous molins, per davant dels 64 que hi ha aprovats a les Terres de l’Ebre, els 41 de la Catalunya central
(fonamentalment la comarca de l’Anoia), els 28 del Camp de Tarragona i els 10 que s’han previst instal·lar a l’Alt Empordà, a Girona.
La patronal de la indústria eòlica considera que s'haurien de fer molts més parcs per aconseguir els objectius fixats per a les
renovables. Victor Cusí, president d’Eoliccat, insisteix que és necessari assolir contra rellotge 4.000 MW d’energia eòlica. Una afirmació
que no convenç diversos ajuntaments, col·lectius de veïns, empresaris agrícoles i associacions ecologistes de zones que ja pateixen
una alta concentració de parcs.

”Podem estar a favor de les renovables, però s'ha de fer d’acord amb la gent del territori”, apunta Joaquim Paladella, alcalde de
Batea, a la Terra Alta. El poble, de 2.000 veïns, té 12 molins en actiu i n’hi ha 21 més de projectats. “Aquí ens guanyem la vida amb la
vinya i amb el paisatge, no amb els molins”, indica. Un discurs que ja va arrelar fa uns anys al Priorat, on el sector vinícola sempre ha
estat reticent a la instal·lació d’aerogeneradors.
Paladella critica que els parcs “no generen llocs de treball” i que tenen un impacte econòmic qüestionable. Al propietari del terreny on
es planta el molí se li paguen entre 3.000 i 6.000 euros a l’any i els ajuntaments recapten els impostos d’activitats econòmiques (IAE) i
el de béns immobles (IBI).
L’Ajuntament de Batea cobra 180.000 euros anuals per un cànon que al seu dia va pactar amb l’empresa explotadora dels 12 molins
del municipi. “Cada any ho porten al jutjat al·legant que no és el que correspon. De moment les sentències sempre ens han donat la
raó”, celebra l’alcalde, Joaquim Paladella. El recel que hi ha a Batea amb els molins és generalitzat a la Terra Alta, on s’ha creat una
plataforma contra la instal·lació de noves torres eòliques. Al Baix Camp hi ha hagut actes de protesta pel parc del Vedat del Pany, i els
manifestants van arribar a plantar-se davant de les excavadores. El rebuig es repeteix a l’Alt Camp, amb l’oposició a Puigpelat o
Alcover, i a la Segarra afloren els primers moviments en contra.
Informació publicada a El País.cat. Diumenge, 22 de novembre del 2020.

Veïns del Pallars Jussà s'organitzen contra un
macroprojecte de plaques solars
Neix la plataforma 'Salvem lo Pallars' que demana un referèndum sobre la
qüestió
ACN - ISONA I CONCA DELLÀ - 26/10/2020
La conca de Tremp. / G.L.T.

El projecte per col·locar plaques solars en 700 hectàrees de quatre
municipis del Pallars Jussà (Isona i Conca Dellà, Tremp, Castell de Mur i
Talarn) ha portat a veïns de la comarca a crear la plataforma 'Salvem lo
Pallars', sota el lema 'Aturem el Mega parc solar' per evitar aquesta
instal·lació. La plataforma creu que "aquest megaprojecte topa frontalment
amb el model de territori sostenible del Pallars Jussà". Posen com a
exemples iniciatives promogudes per les administracions com el Geoparc
Orígens, amb l'acreditació de la UNESCO, la certificació StarLight, Gratitud
Pallars o GPS Tourism. A Isona s'ha projectat col·locar les plaques en terrenys municipals i per això la plataforma demana un
referèndum per poder decidir.
La plataforma creu que amb el desplegament de parcs solars no es genera energia per al territori i "s'hipoteca la terra durant trenta
anys, menystenint l'alt valor productiu i de l'agricultura i la ramaderia". La promotora BlueProm contempla diferents projectes als nuclis
d'Isona i Conca Dellà (Basturs, Orcau i Sant Romà d'Abella), Tremp (Suterranya), Castell de Mur i Talarn.
Els terrenys públics d'Isona i Conca Dellà
Al municipi d'Isona i Conca Dellà està previst instal·lar-hi 460 de les 700 hectàrees previstes en un sòl comunal i patrimonial. Salvem
lo Pallars ha explicat que aquests terrenys són del poble i fins ara s'han arrendat a diferents agricultors i ramaders del municipi.
Concretament, al terme municipal de Basturs a sota la muntanya de Sant Corneli, a l'anomenat Pla de Viu, hi estan previstes unes 50
hectàrees.
Informació publicada al diari ARA. Dilluns, 26 d´octubre del 2020.

Plaques solars i parcs eòlics, nova 'bombolla'
energètica
Entitats i agricultors adverteixen que la llei afavoreix l'aparició d'una
'bombolla' amb més de 400 projectes d'instal·lacions a Catalunya, la majoria
en terrenys rurals i en zones despoblades.
DAVID RODRÍGUEZ – BARCELONA - 05/09/2020
El Decret Llei 16/2019 de la Generalitat de Catalunya ha obert la caixa de Pandora per crear sol·licituds d'instal·lacions solars i
d'energia fotovoltaica. La normativa, que passa per sobre d'altres legislacions urbanístiques i naturals, ha generat una allau de
projectes a Catalunya, especialment en terrenys en sòl rústic, més barat que l'industrial, i en zones despoblades, lluny de les àrees de
consum energètic. En albirar la possibilitat de negoci, les empreses i fons d'inversió han desembarcat en aquest àmbit, oferint als

agricultors fins a 1.300 euros per hectàrea, xifra que multiplica per
sis el que cobrarien pels terrenys de cultiu. El boom ha provocat
que ja hi hagi 424 projectes d'instal·lacions solars previstos a
Catalunya, segons les dades que maneja el sindicat Unió de
Pagesos.
Camp solar a Aguilar de Segarra, al Bages. ACN

Les entitats en defensa del territori denuncien que les iniciatives
"destrossen l'entorn" perquè no respecten l'impacte ambiental. De
fet, alguns dels afectats per la concentració d'aerogeneradors
d'energia eòlica i de plaques solars s'han unit en una plataforma
per alertar sobre "el creixement dels polígons industrials de
generació elèctrica".
Unió de Pagesos vol instal·lacions d'energies renovables més
reduïdes, que aprofitin les teulades dels polígons per no continuar esqueixant el territori
Obrir un debat general sobre la viabilitat del món rural i la necessitat de protegir les finques agrícoles productives. Aquesta és la
proposta del sindicat agrari Unió de Pagesos (UP). Després que es "s'hagi obert la veda a les empreses energètiques, ha arribat el
moment de la regulació", assegura el responsable de desenvolupament rural d'UP, Josep Carles Vicente. El sindicat vol instal·lacions
d'energies renovables més reduïdes, que aprofitin les teulades dels polígons per no continuar esqueixant el territori.
Democratitzar l'energia territorial
El model que reivindica UP es basa en instal·lacions més petites, que potenciïn l'autoconsum, i que impliquin els habitants del territori
on se situï la placa solar o el parc eòlic. Per això, reclama que la inversió l'assumeixin les entitats locals i les administracions públiques.
En comptes de crear nous espais, el sindicat planteja la necessitat d'aprofitar les teulades dels edificis de les zones urbanitzables, de
manera que el punt de generació estigui el més a prop possible del de consum.
Actualment, les empreses i fons d'inversió han demandat més de 700 hectàrees per a projectes de centrals solars i més de mig
centenar de sol·licituds per a parcs eòlics. Vicente reclama
"controlar les bombolles d'especulació agràries i que el territori
pugui decidir sobre la seva gestió". En aquest sentit, recorda que
hi ha zones rurals que són grans productores d'energia que
després no reben cap benefici ni per l'impacte mediambiental ni
per avantatges en el consum. "Cal democratitzar l'energia
territorial", suggereix Vicente.
El nou decret d’energies renovables beneficia les grans corporacions i
deixa l’aspecte social en un segon pla. JORDI SANS

Els agricultors lamenten que el model de concentració i
d'expansió d'instal·lacions d'energies renovables en sòl rural no
urbanitzable, promogut per empreses i fons d'inversió, tingui
conseqüències en les finques agrícoles, els sistemes de reg o danys irreversibles en el paisatge. Per aquesta raó, exigeixen a la
Generalitat que abans d'autoritzar una iniciativa "analitzi les afectacions dels espais agraris".
Gratacels d'interès públic
El citat decret facilita que la instal·lacions s'assentin en sòls rústics. El Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans (Gepec)
denuncia que "els projectes suposen destrosses al territori". Per això, ha presentat una desena d'informes tècnics per aturar-los
judicialment. El tècnic de Defensa Ambiental del Gepec, Joan Ramon Mendo, assenyala que, a més de les afectacions a la flora i la
fauna, les recollides per l'impacte paisatgístic resulta brutal. "Són aparells de més de sis MW, ja que la llei no limita l'altura ni la
potència, que són com gratacels".
Mendo precisa que l'allau de projectes que està analitzant
l'entitat procedeixen d'empreses com Naturgy, Gamesa, Nordex,
Green Capital Power, Energia de Portugal, societats pantalla
d'aquestes companyies o fons d'inversió. Assegura que
aquestes s'aprofiten de les llacunes jurídiques, ja que les
instal·lacions de més de 50 MW s'han de tramitar a nivell
estatal. "Trossegen els projectes i en presenten quatre de 40
MW, intentant beneficiar-se de que les normatives
autonòmiques són menys rígides".
La xifra de casos creix de tal manera, que entitats com el
Gepec s'han vist desbordades per estudiar amb detall la
pertinència dels projectes. Només a la zona de Tarragona i
Terres de l'Ebre se'n comptabilitzen més d'una vintena. "La
normativa anterior establia unes Zones de Desenvolupament
Prioritari (ZDP), que ara han desaparegut amb el decret llei, i no pots gestionar l'impacte ambiental perquè et pots trobar a quatre o cinc
promotors interessats en una mateixa instal·lació".

Els avantatges econòmics que ofereix el sòl rústic respecte a l'industrial i la viabilitat tècnica que permet col·locar molts aparells a un
preu baix són dos dels factors que impulsen a aquestes firmes a apostar per aquest negoci. "No cal ni que comprin el terreny perquè
l'activitat es considera d'interès públic". Mendo afegeix que la bombolla del totxo s'ha traslladat ara a les energies renovables. "A través
de societats pantalles, desembarquen en zones despoblades com la Segarra o l'Anoia i sense cap tipus de procés participatiu, sobre el
qual puguin decidir els habitants del territori, creen instal·lacions eòliques fins i tot en zones de la Xarxa Natura 2000 perquè la
normativa els ho autoritza".
Front comú del món local
El Gepec denuncia que alguns projectes ubicats en el mateix terreny es tramiten de forma simultània a través de les administracions
autonòmiques i estatals. Per això, advoca per iniciar un front comú d'ajuntaments i entitats veïnals i socials per frenar l'allau d'iniciatives
i consensuar solucions perquè la generació d'energia elèctrica es realitzi el més a prop possible dels punts de consum, aconseguint
reduir l'impacte ambiental sobre la biodiversitat i minimitzant els danys al paisatge. La reacció es produeix en un context de crisi
climàtica i de transició cap a un nou model energètic. Aquest impàs l'utilitzen determinats actors per estendre un model especulatiu
precisament en zones on més es haurien de protegir els valors associats al paisatge i a l'entorn natural.
Neix una plataforma d'afectats pels aerogeneradors
Veïns de l'Anoia, la Conca de Barberà i la Segarra s'uneixen per exigir un canvi de paradigma energètic que "deixi enrere els
combustibles fòssils i l'especulació financera"
Un grup d'afectats per la concentració d'aerogeneradors a les comarques de l'Anoia, la Conca de Barberà i la Segarra ha constituït
una plataforma per "defensar les condicions mediambientals, naturals, econòmiques i paisatgístiques de les que ens sentim hereus i
que ens toca aprofitar de manera intel·ligent". L'entitat reivindica un canvi de paradigma energètic que "deixi enrere els models vinculats
als combustibles fòssils i a l'especulació financera i aposti per una transició ecològica basada en les energies renovables i el respecte a
les persones".
La plataforma incideix en la importància que s'utilitzi el desenvolupament de les iniciatives eòliques i solars per impulsar la lluita contra
el despoblament rural i fomentar el desenvolupament del turisme, la producció agroalimentària i les activitats econòmiques
complementàries. "En el camí cap al nou model energètic no poden tenir cabuda procediments administratius opacs que impliquen un
atac greu al poder de decisió dels governs locals, alhora que s'exerceix una acció despòtica de menyspreu cap als ciutadans i els
ajuntaments", proclama en el seu manifest fundacional del passat mes de febrer.
Per evitar aquests perjudicis, el col·lectiu reclama que les administracions facin valoracions imparcials dels projectes i analitzin de
forma exhaustiva els efectes i l'impacte ambiental d'aquests per posar remei a la crisi de la despoblació rural sense danyar les activitats
pròpies del territori. Els afectats per l'expansió dels parcs solars i eòlics se senten desemparats, ja que lamenten no rebre
compensacions pel sacrifici d'acollir les instal·lacions. A més, critiquen que els municipis no es beneficien d'avantatges fiscals ni ajudes
per al desenvolupament local. Les poblacions ni aprofiten l'energia que produeixen ni es generen llocs de treball per als habitants de les
zones.
La transició ecològica, segons la plataforma d'afectats, requereix d'energies renovables i distribuïdes, que acabin amb la concentració
d'aerogeneradors gegants en mans de corporacions privades que perjudiquen el territori i agredeixen el medi ambient, el paisatge, la
salut i el desenvolupament rural. Fins i tot plantegen la possibilitat que siguin les administracions públiques que avalin els projectes de
noves instal·lacions perquè els ciutadans confiïn més en les iniciatives.
Informació publicada al diari Públic. Dissabte, 5 de setembre del 2020.
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145. Parcs d´energies renovables

