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EDITORIAL

Fonts renovables: 
l’energia del futur
És sabut que l’ús exhaustiu dels combustibles fòssils ha provocat una 
profunda alteració del clima i dels fenòmens atmosfèrics. La comunitat 
científica és unànime a l’hora de justificar una política urgent i valenta que 
permeti corregir aquesta inèrcia artificial de l’escalfament global.

A les comarques gironines generem tan sols l’11% de l’electricitat 
consumida, la major part de la qual mitjançant plantes de cogeneració i 
grups electrògens, equipaments habitualment ubicats en indústries que 
requereixen electricitat i calor per al seu procés productiu i que empren 
gasoil o gas natural com a carburant. Si atenem al consum total energètic 
(electricitat, calor, transport...) de la regió, tan sols l’1% prové de fonts 
d’energia renovables, principalment de les centrals hidroelèctriques.

La nostra contribució a la lluita contra el canvi climàtic implica treballar 
activament per assolir una producció energètica raonable a partir de fonts 
renovables: solar tèrmica i fotovoltaica, eòlica, hidràulica, geotèrmica, 
biomassa... En paral·lel, cal progressar amb un programa decidit de 
mesures d’estalvi i eficiència energètica.

Sens dubte, una de les energies que potencialment tenen més futur a 
la nostra regió és l’eòlica, essencialment a la comarca de l’Alt Empordà. 
Que cal implantar centrals eòliques, i que no podem perdre-hi més temps, 
tothom hi està d’acord. Però cal fer-ho allò més correctament possible. 
Amb l’indispensable consens del territori, amb un desplegament progressiu 
sempre dintre d’àrees compatibles, amb un aprofitament estratègic que 
combini parcs eòlics amb microgeneració per a petits municipis.

No podem passar per alt que el paisatge és el principal actiu econòmic 
de l’Alt Empordà. Cal harmonitzar interessos i objectius, trobar el punt 
d’equilibri.

En aquest butlletí procurem aportar documentació tècnica solvent que 
permet avançar en la resolució d’aquestes qüestions. Una vegada més, 
esperem que resulti el més útil possible. 

Lluís Lloret i Quer
President
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NOTÍCIES

Cap a un nou model ecoeficient
de gestió d’envasos
Les conclusions de la jornada organitzada pel CILMA el gener a Girona assenyalen que cal implicar la Generalitat 
i els ens locals per fomentar el sistema de dipòsit, devolució i retorn d’envasos (SDDR)

Els sistemes de dipòsit, devolució i retorn 
d’envasos (SDDR) promouen la seva 
reutilització i responsabilitzen dels costos de 
la gestió d’aquests residus als productors. 
Aquesta és la principal conclusió de la jornada 
“Qui assumeix realment els costos dels 
envasos?” organitzada el mes de gener per 
la Fundació per a la Prevenció de Residus i 
el Consum Responsable amb la col·laboració 
del CILMA. Com a resultat d’aquesta trobada, 
que es va celebrar el 27 de gener al Parc 
Científic i Tecnològic de la Universitat de 
Girona, es va redactar una moció de suport 
al SDDR i a la xarxa o coalició “Per un model 
ecoeficient de gestió d‘envasos”. 

Actualment, els residus d’envasos suposen 
un 30% de la bossa d’escombraries i el seu 
creixement és constant. A més, el cost de 
gestió dels residus d’envasos recau sobre 
l’administració pública i tant productors 
com consumidors es despreocupen de 
si en generen molts o pocs. Per resoldre 
la situació es proposa l’adopció, com a 
sistema general a Catalunya, del Sistema 
de Dipòsit, Devolució i Retorn d’Envasos, 
que ja funciona amb èxit en països com 
Alemanya, Suècia i Dinamarca. Aquesta 
proposta incentiva el retorn de l’envàs i la 
responsabilitat de gestió i els seus costos 
recauen sobre els productors. 

Amb aquest sistema s’aconsegueixen 
diversos objectius: uns elevats nivells 
de recuperació d’envasos (entre un 90 
i un 97% dels retornats); un estalvi de la 
despesa municipal, ja que els costos són 
assumits pels productors; s’allibera l’espai 
públic del contenidor groc i es redueix la 
brutícia als espais públics. Aquest sistema 
beneficiaria també a la Generalitat, ja que 
hi hauria menys necessitat d’instal·lacions 
finalistes, i als recuperadors, ja que tindrien 
més material i de millor qualitat. 

Major implicació local
Des de la Fundació per a la Prevenció de 
Residus i el Consum Responsable, que ja 
ha presentat un esborrany de Llei Catalana 
de Prevenció de Residus d’Envasos, es 
reclama una major implicació dels ens 
locals, ja que són ells els que realment 
assumeixen els costos de gestió. També 
es reclamen polítiques més valentes per 
part del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 

El nou model de gestió proposa:
· La reducció de la quantitat d’envasos.
· Fomentar la reutilització.
· Adoptar el SDDR com a sistema obligatori 

per a un corrent majoritari d’envasos. 
· Debatre i aprovar una Llei Catalana de 

Prevenció de Residus.

Per aconseguir-ho, cal la posada en 
marxa d’una campanya de sensibilització 
de la població, dels agents comercials i 
econòmics, amb el suport i compromís del 
Govern i del Parlament de Catalunya, per 
aconseguir un canvi legislatiu que afavoreixi 
el desplegament del SDDR a Catalunya.

PRESENTACIÓ D’UNA MONOGRAFIA SOBRE SOSTENIBILITAT

El web del CILMA rep gairebé 
600 visites al dia
 
www.cilma.cat va rebre al llarg de 
2009 un total de 214.893 visites, el 
que suposa una mitjana de 588 entra-
des al dia i el doble de les registrades 
al 2007. Des que el CILMA va posar 
en marxa el web, al 2005, s’han comp-
tabilitzat prop de 560.000 visites. 
El 2009, la pàgina més visitada va 
ser l’agenda ambiental (el 37% de 
les entrades), en la qual s’han publici-
tat un total de 309 actes de caràcter 
mediambiental, entre jornades, con-
gressos, fires o cursos. La segona 
pàgina pel que fa a nombre de consul-
tes va ser la d’informació d’interès (el 
22,9%), seguida pel web de mobilitat 
(22,4%) i l’apartat de premsa i comu-
nicació (10,2%). Pel que fa a l’apartat 
d’informació d’interès –que va regis-
trar gairebé 39.000 visites- el més 
buscat pels internautes han estat les 
publicacions, seguides per la legisla-
ció ambiental.

L’Observatori de la Sostenibilitat de les 
Comarques Gironines (OSCG), impulsat 
per l’Associació Factoria de Sostenibi-
litat va presentar la monografia “Sos-
tenibilitat a les comarques de Girona”, 
que analitza les diverses accions dutes 
a terme en aquest àmbit en els darrers 
deu anys. L’acte de presentació va tenir 

lloc el 22 d’abril, coincidint amb el Dia 
de la Terra, a la Facultat de Ciències de 
la Universitat de Girona. 
També es va celebrar una taula rodona 
amb la presència de Sergi Nuss, coordi-
nador de la publicació; Ramon Arribas, 
director del Consell Assessor pel Des-
envolupament Sostenible de Catalunya 

(del departament de la Vicepresidència 
de la Generalitat de Catalunya); Enric 
Carrera, president de la Fundació Ob-
servatori Català de Sostenibilitat; Mita 
Castañer, de l’Institut de Medi Ambient 
de la Universitat de Girona i Francesc 
Córdoba, de la consultoria Ambiental 
Fractalia.
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El CILMA va organitzar el 26 de maig 
una jornada a la Cellera de Ter per par-
lar sobre el Pla de Gestió del Districte de 
Conca Fluvial de Catalunya (PGDCFC), 
redactat per l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA) i que ha de convertirse en el futur 
model de gestió de l’aigua a Catalunya. En 
la jornada hi van participar representants 
de l’administració local i autonòmica i dels 
sectors econòmic, social i professional. 
Els diversos participants van assenyalar 
que el Pla de gestió, que actualment es 
troba en fase d’exposició pública, és posi-
tiu i té un bon plantejament, però que es 
queda curt, tant econòmicament com pel 
que fa a propostes d’alternatives.

Jordi Molist, cap del Departament de 
Planificació d’Abastament de l’Àrea 
d’Abastament d’Aigua de l’Agència Cata-
lana de l’Aigua (ACA), va assegurar que 
la proposta significava “un canvi radical” 
respecte a la gestió que es duu a terme 
actualment, ja que prioritza quatre punts 
bàsics: la qualitat física de l’aigua, la quali-
tat biològica i de l’entorn, la modernització 
dels regadius i la gestió de la demanda. 
Una de les novetats d’aquest Pla és que 
posa èmfasi en la preservació de l’entorn i 
en garantir l’equilibri del recurs i els abas-
taments urbans.

Un Ter maltractat
Joan Gaya, enginyer industrial que ha 
elaborat l’informe “L’aigua a les comar-
ques gironines” per encàrrec de la Taula 
d’Enginyeria de les comarques gironines, 
va ser crític amb el PGDCFC. Va asse-
gurar que en cap cas es concretava el 
model econòmic que havia de seguir: “el 
model proposat és bo, però té un cost 
molt superior al percebut”. Gaya va insistir 
en què el Ter ha estat el gran maltractat 
del mapa hidrològic de Catalunya, que les 
inversions que proposa el Pla no estan 
garantides, i va assenyalar que el preu 
que paga el consumidor final per l’aigua 
és molt inferior al seu cost.

En el debat hi van participar, a més dels 
Molist i Gaya, Josep M. Rufí, alcalde de 
Torroella de Montgrí, Francesc Camps, 
president del Consorci Alba-Ter, Aleix Co-
mas, membre de l’Ateneu juvenil, cultural 
i naturalista de Girona, Narcís Illa, porta-
veu de les comunitats de regants del Baix 
Ter i Rafael Marcé, investigador a l’Institut 
Català de Recerca de l’Aigua (ICRA). Per 
la seva banda, Narcís Illa va demanar que 
el Pla contemplés la distribució de l’aigua 
“per a tot el país”, deixant de banda la di-
visió per conques i i va insistir en què cal 
garantir el subministrament: “L’agricultura 

no pot tenir sempre a sobre l’espasa de 
Damocles de si aquest any tindrem aigua 
o no en tindrem”. Illa va assenyalar que el 
pla proposat és “fràgil” perquè “les dessa-
ladores no funcionen sempre i no tenen 
capacitat de reacció”.

La jornada va servir per contrastar opi-
nions a favor i en contra del Pla, i perquè 
els afectats tinguin arguments a l’hora de 
presentar al·legacions.

El Pla de Gestió de l’aigua de l’ACA
és considerat positiu però insuficient
Divesos experts van debatre la proposta en una jornada organitzada pel CILMA, en la qual es va parlar sobre l’ús 
de les dessaladores, el baix preu de l’aigua i l’excessiu transvassament del Ter

Un moment de la visita
a la Fageda de Can Jordà.

Enguany se celebra l’any internacional 
de la Biodiversitat, declarat i promogut 
per les Nacions Unides. Per aquest 
motiu, el Departament de Medi Ambient 
i Habitatge, com a promotor, i la 
Xarxa de Custòdia del Territori, com a 
coordinadora, van organitzar la Setmana 
de la Biodiversitat, que es va celebrar 
arreu de Catalunya, del 21 al 30 de 
maig. A Girona, el CILMA i la Diputació 
de Girona van impulsar conjuntament 
nombroses activitats, xerrades i sortides. 

Sota el lema “Diversitat de vida, diversitat 
d’activitats”, l’objectiu era donar a conèixer 
la gran varietat d’organismes que hi ha en 
el nostre entorn i com els afecta l’activitat 
humana, fins al punt que es pot posar en 
perill la seva supervivència. 

Una de les primeres propostes, en 
col·laboració amb el Parc Natural de la 
Zona Volcànica de la Garrotxa, va consistir 
en una sortida a la Fageda de Can Jordà 
per explicar el programa SELVANS 
de conservació del patrimoni forestal 
singular de la Diputació de Girona. A 
través d’aquesta sortida es va explicar 
que SELVANS possibilita la creació d’una 
xarxa de reserves forestals de bosc 
madur en el conjunt de les comarques de 
Girona i es va exposar de quina manera 
es materialitza la conservació d’aquestes 
reserves. També es va presentar el recurs 
educatiu “L’Hector, l’arbre mort”.

Entre les diferents propostes de la 
Setmana de la Biodiversitat es van 
poder trobar itineraris i visites a diferents 

indrets de les comarques de Girona: a 
la Vall d’Hortmoier, al camí de ronda de 
Colera, al Jardí Dendrològic del Roquer 
(Arbúcies), al parc Natural del Cap de 
Creus, l’Albera i Aiguamolls de l’Empordà, 
a Santa Coloma de Fitor i Can Puig de 
Fitor (Forallac i Calonge), al Molí Petit 
(Sant Joan de les Abedesses), a Can 
Morgat (Banyoles) o a les zones humides 
del Baix Ter, entre d’altres.

MÉS D’UNA VINTENA D’ACTIVITATS A LA SETMANA
DE LA BIODIVERSITAT DE LES COMARQUES DE GIRONA
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L’aprofitament de la biomassa
a les comarques de Girona

El CILMA ha encarregat un estudi per 
tal de fer una valoració energètica de la 
biomassa procedent dels boscos gironins. 
La biomassa forestal primària (BFP) 
prové de  l’aprofitament directe del bosc 
que es genera (restes d’estassada de 
matolls, d’esporga i de capçades, llenyes, 
fustes de totes les mides, escorces, etc.) i 
de la biomassa forestal residual que prové 
de la indústria de primera transformació. 

Aquest informe assegura que les 
comarques de Girona, tenint en 
compte tota la biomassa forestal que 
generen, poden abastir cinc plantes de 
cogeneració mitjanes com a màxim, amb 
un consum inferior a les 30.000 tones/

any cadascuna. Les tres comarques amb 
més potencial de BFP són la Selva, el 
Ripollès i la Garrotxa. Al mateix temps, 
l’estudi apunta a què cal potenciar l’ús de 
calderes domèstiques i d’equipaments, ja 
que és una de les opcions més rendibles.

L’estudi quantifica en 165.000 les 
tones anuals de biomassa disponible i 
fàcilment aprofitable a la demarcació. 
Aquesta xifra, però, dista de les 316.000 
tones que es precisarien si es posessin 
en funcionament les set plantes de 
cogeneració que simultàniament s’han 
proposat a les comarques gironines. 
Aquestes se situarien al Ripollès, la 
Selva, Pla de l’Estany i una darrera a les 

Gavarres. Així, l’informe preveu dificultats 
de subministrament per al conjunt 
d’aquestes iniciatives energètiques i posa 
de manifest l’elevat preu de cost que es 
donaria en el mercat forestal gironí.

L’estudi conclou que cal potenciar les 
calderes domèstiques i d’equipaments, 
sobretot en municipis de gran superfície 
forestal i amb forest comunal. Els seus 
avantatges són molts, però destaca 
sobretot la seva contribució a la lluita 
contra el canvi climàtic, la reducció de 
la dependència energètica exterior, i la 
reducció de la factura energètica dels 
usuaris (fins a un 40% menys), així com 
una millora de les masses forestals.

Tècnics del CILMA van assistir, el 
mes d’abril passat, a una visita guiada 
a la ciutat alemanya de Freiburg per 
conèixer el model urbanístic, energètic 
i de transport públic que aplica aquesta 
població. Precisament, aquesta ciutat 
consumeix més d’un 50% d’energies 
renovables.

El seu model urbanístic està encaminat 
a aconseguir una reducció del 40% 
de les emissions de CO2 en relació 
a les emissions del 1992. Així, entre 
d’altres mesures, s’impedeix que les 
grans superfícies se situin fora de la 
ciutat i es potencien els mercats de 
barri. L’urbanisme també respecte els 
corrents d’aire, limitant l’alçada dels 
edificis per minimitzar els nivells de 
contaminació i per refrescar la ciutat a 
l’estiu.

En els nous desenvolupaments residen-
cials s’han aplicat un urbanisme basat 
en el transport públic, pel que fa a 
accessibilitat i en la mixtura social, par-

La ciutat alemanya  consumeix més d’un 50% d’energies renovables

EL CILMA visital la ciutat de Freiburg 
per conèixer el seu model urbanístic i energètic

Un estudi encarregat pel CILMA assegura que la massa forestal de la nostra demarcació podria abastir només cinc 
plantes de cogeneració mitjanes i recomana l’ús de calderes domèstiques i d’equipaments

cel·les petites i foment de les energies 
renovables tant solar fotovoltaica com 
solar tèrmica.

Pel que fa al transport públic, es treballa 
perquè sigui accessible, assequible, 
disponible i al costat dels ciutadans. La 
xarxa de tramvia compta amb 30 km i 
un 80% de la població està a menys 
de 500 metres d’una parada. Des del 
1980 es fomenta l’ús de la bicicleta i 
Freiburg disposa ja d’una xarxa de més 
de 400 quilòmetres. A més s’han creat 
diversos abonaments de TP, amb preus 
assumibles. 

La recollida de residus va ser un 
altre dels temes que es van exposar. 
La ciutat té implantat el sistema de 
dipòsit, devolució i retorn d’envasos en 
gairebé tots els productes. Actualment, 
Freiburg compta amb una de les taxes 
de reciclatge més altes, amb un 70% 
del residus totals (cal tenir en compte 
que l’any 1992, aquest percentatge era 
només del 25%).
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Estudi sobre la implantació de parc 
eòlics a l’Alt Empordà
A l’acte, celebrat a Figueres, hi van assistir una cinquantena de persones

L’Ajuntament de Figueres, el Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà i el CILMA, van 
presentar, el mes de març a Figueres, un 
estudi sobre la implantació de parcs eòlics 
a la comarca. L’informe elaborat per l’Institut 
Cerdà i que centra el reportatge d’aquest 
butlletí (vegeu pàgines 9-17) avalua les 
zones d’implantació, valora el potencial 
energètic i proposa un model de gestió 
que permeti a les administracions locals 
proposar un escenari de desenvolupament 
de l’energia eòlica a la comarca. Les 
conclusions d’aquest informe es van 
ratificar en el Consell d’Alcaldes i es van 
fer arribar als departaments competents 
en matèria d’energia i medi ambient de la 
Generalitat de Catalunya.

La presentació de l’informe va tenir lloc a la seu del 

Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

Sant Gregori acull una presentació 
del informe del CILMA sobre el 
soterrament de la MAT

Estratègia per al 
Desenvolupament 
Sostenible
de Catalunya

El CILMA i la Diputació de Giro-
na han participat en la proposta de 
l’Estratègia per al desenvolupament 
sostenible de Catalunya. Aquest do-
cument  estableix les línies i els ob-
jectius estratègics per tal de garantir 
la transició de Catalunya cap a es-
cenaris de major sostenibilitat social, 
econòmica i ambiental, prenent com a 
horitzó l’any 2026. 

En aquest procés hi participen dife-
rents agents socials a través de tau-
les sectorials on es recullen opinions 
i idees diverses. Aquesta proposta  
de participació s’anomena 2026.cat i 
el CILMA hi ha participat fent les se-
ves aportacions. Les taules que s’han 
creat són la de mobilitat, construcció, 
agrari, indústria, turisme, comerç i 
consum, energia i governança; i es van 
reunir durant l’any passat per tractar 
els aspectes esmentats.

L’Espai La Pineda de Sant Gregori 
va acollir, el mes de març passat, la 
presentació pública de l’informe en-
carregat pel CILMA i el·laborat per 
Most Enginyers SL en el qual es de-
fensa la viabilitat del soterrament de 
la MAT, en el tram entre Bescanó i 
Santa Llogaia d’Àlguema. L’informe 
defensa que el soterrament és una 
opció possible i fins i tot, la més via-
ble, si es tenen en compte tant els 
costos directes com els indirectes 
de l’obra. L’acte estava organitzat per 
l’Associació de Sant Grau i entorn 
i ALARMAT, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Sant Gregori, 
l’AMMAT i el CILMA.

L’enginyera Bàrbara de Silva, de 
Most Enginyers S. L., va fer una ex-
posició acurada de l’informe, en el 

qual s’analitzen totes les alternati-
ves possibles, inclosa la proposada 
per REE (Red Eléctrica Española), 
tant des del punt de vista tècnic 
com econòmic. L’estudi conclou que 
el soterrament és viable, i que per a 
les comarques gironines, representa 
la millor alternativa. Aquest informe, 
que porta per títol ”Informe de via-
bilidad técnico-económica del sote-
rramiento de la línia de alta tensión 
en el corredor de infraestructuras 
de Girona tramo Bescanó - Santa 
Llogaia i ramal Riudarenes” es van 
presentar per primer cop el juliol de 
2009 a la seu del CILMA. L’estudi 
també proposa el desmantellament 
de les actuals torres de 220 i 132 Kv 
i descarta la creació de la subestació 
de Sant Julià de Ramis.

L’acte estava organitzat per l’Associació de Sant Grau i entorn i 
ALARMAT
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Figueres obté el premi Medi 
Ambient del CILMA pel seu 
projecte d’autobús elèctric
Palafrugell, Sant Hilari Sacalm, Girona i Vilablareix van ser els altres ajuntaments que van participar en la 
convocatòria

El CILMA va atorgat el 5 de juny passat, 
Dia del Medi Ambient, el premi Medi Am-
bient a iniciatives locals per a la mitigació 
del canvi climàtic a l’Ajuntament de Fi-
gueres per a la implantació de l’autobús 
elèctric a la població. El guardó consis-
teix en un trofeu i un xec per valor de 
5.000 euros.

L’acte es va celebrar al centre polivalent 
“La Torrentera” d’Aiguaviva, equipament 
que va guanyar la convocatòria de l’any 
passat per l’ús d’energies renovables. 

El projecte guanyador de l’Ajuntament 
de Figueres porta per títol “Foment del 
transport públic urbà a través de mit-
jans sostenibles. La línia E de Figueres” 
i consisteix en la implantació d’una nova 
línia de transport urbà que amplia l’oferta 
i connecta els barris amb el centre de 
la ciutat mitjançant un autobús elèctric. 
Aquest vehicle no consumeix combusti-
bles fòssils i estalvia emissions de CO2.

El premi Medi Ambient té com a objectiu 
reconèixer aquelles actuacions de caràc-
ter innovador i exemplaritzant que duen 
a terme els ens locals a les comarques 
de Girona.

Els finalistes
Enguany s’han presentat quatre pro-
postes més, a part de la guanyadora, 
que han rebut un diploma honorífic. 
Han estat:

- Ajuntament de Girona. “Mitigació del 
canvi climàtic a Girona. Implantació de 
la bicicleta pública”.

- Ajuntament de Palafrugell. “Palafru-
gell, turisme respectuós amb el medi 
ambient. Xarxa d’establiments respec-
tuosos amb el medi ambient”.

- Ajuntament de Sant Hilari Sacalm. 
“Restauració de la llera de la riera de 
Vallicrosa a l’espai font del Pic i el seu 
entorn a Sant Hilari Sacalm”.

- Ajuntament de Vilablareix. “Aprofita-
ment de les aigües pluvials per al reg 
de zones verdes municipals”

El Jurat del premi està integrat per re-
presentants del CILMA, dels ens locals, 
del departament de Medi Ambient i Ha-
bitatge de la Generalitat de Catalunya, 
de la Universitat de Girona, del món 
empresarial, d’una entitat naturalista i 
dels mitjans de comunicació.

L’alcalde d’Aiguaviva va mostrar el funcionament de 
l’equipament als assistents

Josep M. Rufí, alcalde de Torroella, lliura el premi Medi 
Ambient al regidor de Figueres, Richard Elelman.

Tots els participants en el premi Medi Ambient

L’exposició “Avaluació dels efectes 
del canvi climàtic a la Costa Brava” 
és itinerant i s’ha confeccionat per 
l’Institut de Medi Ambient de la Uni-
versitat de Girona. En aquesta mos-
tra es presenten els principals efec-
tes que el canvi climàtic pot provocar 
a la Costa Brava amb l’objectiu de  
reflexionar i definir  estratègies i ac-
tuacions que es puguin implementar 
a fi de fer-hi front. 

Els ajuntaments que estiguin inte-
ressats en acollir aquesta mostra, es 
poden posar en contacte amb la Se-
cretaria Tècnica del CILMA. 

Exposició sobre el 
canvi climàtic a la 
Costa Brava

L’exposició aquest mes de juny ha estat instal · lada a Aiguaviva.
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L’Institut Cerdà ha realitzat un estudi 
en qual analitza les possibilitats 
que té l’Alt Empordà d’implantar 
l’energia eòlica. En aquest 
treballa s’analitzen les opcions i 
s’identifiquen set possibles sectors 
per tal que el desplegament sigui 
ordenat.

El Consell Comarcal, el CILMA i l’Ajuntament 
de Figueres, davant del futur desplegament 
del 147/2009, de 22 de setembre, pel qual 
es regulen els procediments administratius 
aplicables per a la implantació de parcs 
eòlics i instal·lacions fotovoltaiques a 
Catalunya, encarregaren a l’Institut Cerdà 
un estudi sobre les possibilitats d’ordenació 
territorial de l’energia eòlica a la comarca de 
l’Alt Empordà. L’Institut Cerdà és una Fundació 
privada i independent dedicada a la realització 
d’estudis en diversos camps de coneixement: 
energia, territori, infraestructures, medi 
ambient, comerç, societat,...

L’objectiu del treball ha estat disposar d’una 
visió àmplia i global de les possibilitats que 
hi ha en el territori de l’Alt Empordà per fer 
un desplegament de l’energia eòlica. És 
important destacar que el treball ha perseguit 
no només identificar possibles zones adients 
per al desenvolupament eòlic, sinó també 
tenir el coneixement profund de les zones 
per tal de poder-ne fer una valoració. La 
caracterització de les zones s’ha fet des de 
diferents perspectives: aspectes ambientals, 
potencial del recurs eòlic, condicionants 
per a l’evacuació de l’energia generada a la 
xarxa, condicionants per a l’accessibilitat, 
preexistències territorials, orografia,... factors 
que condicionaran el futur emplaçament i 
disposició dels parcs, i que per tant, ajuden a 
diferenciar les zones entre si.  L’Institut Cerdà 
en base a l’anàlisi de tots aquells criteris, 
identifica i valora set possibles sectors per 
a l’ordenació territorial.

“És important destacar que 
el treball ha perseguit no 
només identificar possibles 
zones adients per al 
desenvolupament eòlic, sinó 
també tenir el coneixement 
profund de les zones per 
tal de poder-ne fer una 
valoració”.

Energia eòlica
a l’Alt Empordà:

Sectors
d’ordenació territorial

Autor text:
Institut Cerdà
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Espanya és el tercer Estat del món pel que fa a potència eòlica instal·lada, però en canvi, Catalunya ocupa el novè 
lloc dins l’Estat espanyol, per sota de comunitats com Castella -La Manxa, Galícia i Andalusia

A principis d’any Catalunya només 
comptava amb 420 MW, el que 
representava un 2,5% dels 16.740 MW 
instal·lats a l’Estat espanyol, segons 
xifres de l’Associació Empresarial Eòlica 
(AEE). Espanya és el tercer Estat del món 
pel que fa a potència eòlica instal·lada, 
només per darrera dels Estats Units i la 
Xina. Tot i aquesta bona posició a nivell 
mundial, Catalunya ocupa el novè lloc 
dins l’Estat espanyol, molt per sota de 
comunitats com Castella-La Manxa, 
Castella-Lleó, Galícia o Andalusia (Font 
EOLICCAT).

A principis del 2010, a Catalunya hi 
ha 17 parcs eòlics en funcionament 
que es distribueixen en les 
demarcacions de Barcelona, Lleida i 
Tarragona. A més, hi ha 52 parcs eòlics 
amb autorització administrativa 
concedida, amb una potència 
instal·lada de 1.533,85 MW. En 
tramitació, havent estat publicat l’anunci 
d’informació pública al DOGC i pendents 
de l’autorització administrativa, hi ha 24 
parcs, amb una potència de 709,65 MW 
(Font EOLICCAT).

Des de la perspectiva de la planificació 
i la normativa, cal tenir present tres 
instruments claus: en primer lloc el Pla de 
l’Energia de Catalunya 2006-2015, 
que ha fixat l’objectiu de 3.500 MW 
eòlics a assolir l’any 2015. En segon 
lloc, el Decret 174/2002, d’11 de juny, 
regulador de la implantació de l’energia 
eòlica a Catalunya, doncs va suposar un 
pas endavant en l’intent d’harmonitzar 
i integrar els diversos procediments 
administratius aplicables a la implantació 
de parcs eòlics i va comportar l’aprovació 
del Mapa d’implantació de l’energia 
eòlica amb caràcter de Pla territorial 
sectorial, el qual zonifica el territori de 
Catalunya segons la seva idoneïtat o 
no, des del punt de vista ambiental, per 
instal·lar-hi parcs eòlics.

Antecedents
a Catalunya

Finalment l’esmentat Decret 147/2009, 
de 22 de setembre, pel qual es 
regulen procediments administratius 
aplicables per a la implantació de parcs 
eòlics i instal·lacions fotovoltaiques a 
Catalunya. Segons aquest, per tal de 
poder avançar en l’assoliment d’aquests 
objectius, resulta necessari planificar el 
desenvolupament eòlic tenint en compte 
el recurs existent, la capacitat d’evacuació 
de la xarxa elèctrica, l’impacte ambiental i 
paisatgístic i el consens amb el territori. 

Aquesta necessitat de planificació 
comporta que s’hagin de definir 
unes Zones de Desenvolupament 
Prioritari (ZDP) i, una vegada definides, 
s’iniciï un procediment de concurrència 
competitiva per a l’adjudicació 
administrativa d’instal·lació de parc eòlic, 
amb l’objectiu de seleccionar aquells 

projectes d’instal·lació que s’ajustin millor 
als criteris fixats.

Les Zones de Desenvolupament Prioritari 
recullen territori que fins avui no ha estat 
objecte de la tramitació d’altres parcs. En 
les zones que no formin part d’una Zona 
de desenvolupament prioritari, es podran 
presentar projectes d’aprofitament 
de l’energia eòlica que com a 
màxim estiguin constituïts per 5 
aerogeneradors o bé d’una potència 
de 10 MW,  i se situïn a una distància 
mínima de 2 quilòmetres d’un altre petit 
parc eòlic. 

Així, el Mapa d’implantació ambiental 
de l’energia eòlica a Catalunya és 
vigent i en el moment d’iniciar l’estudi 
s’estava pendent de que es definissin 
concretament les ZDP.

EL REPORTATGE
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La metodologia en la que es basa 
l’estudi de l’Institut Cerdà per a la 
definició i valoració dels diferents sectors 
d’ordenació territorial segueix quatre 
fases seqüencials:

(veure quadre 1)

Fase I: 
Identificació del 

territori de possible
implantació. 

En primer lloc l’estudi ha volgut determinar 
clarament aquells espais que la normativa 
defineix com a incompatibles i aquells 
que es consideren compatibles. Sobre 
el territori compatible s’ha identificat els 
diversos graus de protecció ambiental i 
els principals valors del territori.

La principal documentació consultada 
per a aquest fi és la següent:

(veure quadre 2)

Zones per a
la possible
implantació

Sectors
de possible 
implantació

Identificació i anàlisi
de zones:
- Proteccions 
ambientals i territorials
- Preexistència (masos, 
patrimoni,...)
- Factors de localització 
territorial (evacuació, 
accessos, corredors, 
relleu..)
- Configuració de parcs 
eòlics
- Potència eòlica

Definició
i avaluació
de sectors
(agrupacions
de zones)

Criteris i model
de gestió co-
marcal per a la 
implantació de 
l’energia eòlica

Exclusió
de zonesa 1 km
de nuclis

Nuclis
Urbans

Territori
compatible
considerat

Recurs
eòlic

Exclusió de
territori amb
poc recurs eòlic

Territori 
viable

Territori
incompatible

Territori
compatible

Anàlisi de la
planificació
sectorials, territorial
i urbanística

FASE 1: Identificació del territori de possible implantació

FASE 2: 
Anàlisi de 
les zones d’implantació 
possible

FASE 3:
Definició  de 
sectors

FASE 4: 
Criteris
per a un model 
de gestió

Quadre 1

Metodologia de treball
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Mapa 1

A continuació, sobre el territori 
compatible l’estudi exclou un radi de 
1.000 m respecte els nuclis urbans, 
principi no recollit en la normativa però 
dut a la pràctica habitual per part dels 
promotors d’instal·lacions eòliques. 

El territori compatible considerat s’ha 
analitzat des del punt de vista del recurs 
eòlic existent per determinar el territori 
viable, la potència energètica de cada 
punt i el tipus d’aerogenerador més 

rendible, utilitzant l’Altas eòlic de l’IDAE 
i les dades de rendiment de diverses 
tecnologies d’aerogenerador (1,8 MW, 
2,5 MW i 3 MW). 

S’ha considerat que un parc eòlic és 
viable des d’un punt de vista econòmic 
quan la capacitat del recurs eòlic 
existent en l’emplaçament i la tecnologia 
utilitzada garanteixen un nombre igual 
o superior a 2000h equivalents.  A 
partir d’aquest valor, es considera 

que els ingressos derivats de 
la venda d’energia a la xarxa 
permetran amortitzar els costos de 
construcció i explotació del parc.

1. Pla territorial sectorial de la implaantació de l’energia eòlia de Catalunya Planificació autonòmica

2. Pla territorial Parcial de les comarques de Girona
3. Pla Director Territorial de l’Alt Empordà
4. Pla director urbanístic del sistema costaner
5. Pla director urbanístic de la serra de Rodes

Planificació supramunicipal
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Mapa 2

Fase II: 
Anàlisi de les 

zones d’implantació 
possible. 

En la fase II, sobre tot el territori identificat 
com a compatible i viable, s’han delimitat 
i analitzat zones geogràfiques on és pos-
sible la implantació d’aerogeneradors. 
L’anàlisi s’ha centrat en els següents 
qüestions:
· Característiques orogràfiques
· Protecció i valors ambientals i territo-
rials
· Usos del sòl i preexistències (masos, 
patrimoni,..)
· Condicionants per a l’evacuació ener-
gètica

· Condicionants per a l’accessibilitat viària
· Configuració de parcs eòlics: tipus 
d’aerogenerador, mida dels parcs, posi-
ció,...
· Potència Eòlica a implantar d’acord amb 
el recurs existent

(veure Mapa 1)

6. PGOUs
7. POUMs
8. Normes subsidàries

Planificació municipal

9. Espais d’interès natural i paisatgístic de les comarques 
gironines

Catàleg d’espais natural i paisatgístic de les 
comarques de Girona

Quadre 2
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Fase III: 
Definició dels sectors 

d’implantació

A continuació, s’han agregat les zones 
que tenien característiques similars per 
donar lloc a sectors d’implantació que 
tinguessin una certa homogeneïtat ter-
ritorial.  

(veure Mapa 2)

Els sectors presenten les següents ca-
racterístiques:

(veure quadre 3)

Aquests sectors s’han avaluat en base a 
6 criteris: 

a) Energia: estimació de la potència i % 
sobre el consum energètic de tota la co-
marca a mode d’orientació de quina po-
dria ser la contribució de l’energia eòlica 
al consum total. 

En aquest punt cal tenir present 
que aquest valor s’ha d’entendre 
com una orientació, com una visió 

Quadre 3

l’Alt Empordà

relleu irregular a l’est de l’AP7 a límit amb el Baix Empordà
45-60 2-2,5%
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Factor 1. Potència 
(MW)

% del 
consum 
energètic 
de l’Alt 
Empordà

2.- 
Possibilitats 
d’evacuació 
a Santa 
Llogaia

3.- Capacita-
concentració 
d’aerogeneradors 
en parcs eòlics 
mitjans o grans

4.- 
Compatibilitat 
en relació 
al Grau 
de protecció 
ambiental 
i territorial

5.- 
Compatibilitat en 
relació
a les 
preexistències 
(masos i 
patrimoni cultural)

6.- Accessibilitat 7.- Condicions 
orogràfiques

Espais 
PEIN- 
Xarxa 
Natura 
2000

Sector 1 186-267 7-11% Baix Alt Baix Alt Baix Alt Muntanya

Sector 1 
ampliat

330-450 13-18% Baix Alt Baix Alt Baix Alta Muntanya

Espais 
no 

PEIN-
Xarxa 
Natura 
2000

Sector 2 195-265 8-11% Mitjà Alt Mitjà-alt Mitjà-alt Mitjà-alt Mitja Muntanya

Sector 2 
ampliat

373-527 15-21% Mitjà-baix Alt Mitjà Mitjà Mitjà Mitja Muntanya

Sector 3 94-131 4-5% Alt Baix Mitjà Baix Alt Plana

Sector 3 
ampliat

112-164 4-7% Alt Baix Mitjà Baix Alt Plana

Sector 4 44-61 2-2,5% Mitjà Mitjà Mitjà Alt Mitjà Mitja Muntanya

de si s’està en la bona direcció i de 
si s’està en la direcció del Pla de 
l’Energia i de l’objectiu de la UE del 
20% d’energia renovable l’any 2020.  

Per tant, i amb plena consciència que 
aquest objectiu de la UE no és pot tras-
lladar a escala comarcal, s’ha mantingut 
a fi i efecte de valorar en el marc d’aquest 
treball les possibilitat que ofereix cada 
sector per alinear-se amb les directrius 
de Catalunya i de la UE.

b) Possibilitats d’evacuació a Santa 
Llogaia (minimitzar la construcció 
d’infraestructures d’evacuació)

c) Capacitat de concentració d’aeroge-
neradors (minimitzar l’ocupació extensiva 
del territori)

d) Compatibilitat amb les proteccions 
ambientals i territorials

e) Compatibilitat respecte les pre-
existències de masos i patrimoni

f) Accessibilitat (minimitzar la construcció 
d’infraestructures per a l’accés viari).

(veure quadre 4)

S’ha assenyalat en vermell els sec-
tors 1 i 1 ampliat ja que són espais 
de compatibilitat molt complexa a 
causa d’allò previst en l’Acord de 
Govern (2006) sobre les directrius 
per a la gestió dels espais de la 
Xarxa Natura 2000, que determinen 
que les zones PEIN i Xarxa Natura 

2000 no seran viables per a la im-
plantació efectiva de parcs eòlics 
mentre existeixen altres sectors 
possibles. A causa d’això, es pro-
posa desestimar els sectors 1 i 1 
ampliat com a zones d’implantació 
viables.

Quadre 4
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Model d’implantació 
territorial

Proposta de localització dels 
futurs parcs eòlics 
La proposta de localització que fa el Con-
sell Comarcal de l’Alt Empordà, a partir 
de la informació de base del treball de 
l’Institut Cerdà i d’acord amb els criteris 
generals abans exposats, és limitar el 
desenvolupament de l’energia eòlica als 
següents espais:

1.-  Prioritzar el Sector 2 on es podrien 
instal·lar entre 195 i 265 MW (produint 
l’equivalent al 7,6 – 10,6 % del consum 
energètic de l’Alt Empordà). 

2.-  En cas de requerir zones alternatives, 
situar els parcs en alguna de les zones 
del Sector 2 ampliat, que té una capacitat 
màxima d’oferir entre 175 i 260 MW més 
de potència instal·lada.

Descripció del sector proposat
El sector proposat pel Consell Comarcal 

de l’Alt Empordà, està format per nou zo-
nes independents on és viable la implan-
tació de parcs eòlics. 

Justificació del sector 
seleccionat
La  proposta del Consell Comarcal es 
defineix  en base als següents criteris 
tècnics.

1. Criteri Energètic 
La potència implementada en el sector 
nº2 es troba entre 195 i 265 MW, una po-
tència total que correspon al sumatori del 
conjunt de les instal·lacions eòliques que 
es poden implantar a la zona.

Orientativament, l’energia generada pel 
conjunt permet  cobrir entorn del 7,6- 
10,6 % de la demanda total d’energia de 
l’Alt Empordà. Aquest percentatge és co-
herent amb els objectius fixats per al con-
junt de la Unió Europea al 2020 (20% de 
cobertura de la demanda d’energia total 
amb fonts renovables, a l’any 2020) te-

nint en compte, tal i com s’ha esmentat 
prèviament, que no es un objectiu que es 
pugui traslladar pel seu compliment a es-
cala comarcal i per tant, serveix simple-
ment com un indicador que de què s’està 
en la mateixa direcció.

2. Possibilitats d’evacuació 
a Santa Llogaia
El sector 2 minimitza la infraestructura de 
transport energètic ja que es troba situat 
a una distància de 15-20 km respecte a 
la subestació de Santa Llogaia i la con-
nexió es podria fer aprofitant el corredor 
de l’AP7. Cal considerar, a més, que hi ha 
plans per construir una futura línia aèria 
que segueixi l’AP7 des de Figueres. 

D’altra banda, la configuració concentra-
da de les infraestructures eòliques per-
met minimitzar la xarxa de connexió entre 
parcs i cap a la xarxa de transport a la 
subestació.
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La implantació de parcs eòlics en el te-
rritori genera reaccions contraposades 
segons si predomina la valoració de les 
compensacions i rendes que es generen 
o si predomina el rebuig per la percepció 
de possibles molèsties o externalitats ne-
gatives. En qualsevol cas, es produeix un 
encaix irregular i difícilment satisfactori 
entre les localitzacions i les expectatives 
dels municipis i de la població, la qual 
cosa genera, sovint, l’apel·lació al greuge 
comparatiu. Davant d’això, és convenient 
explorar la viabilitat de dur a terme una 
gestió compartida a escala comarcal.

La planificació i gestió conjunta de la im-
plantació de l’energia eòlica a l’Alt Empor-
dà ha de dotar-se d’eines per poder donar 
resposta en la mesura del possible a les 
expectatives i al posicionament dels di-
versos municipis.

· Promoure la corresponsabilitat de 
la comarca vers el desenvolupament 
de les energies renovables.
 
· Generar un model de desenvolu-
pament ordenat que conjugui els 
requeriments de l’estratègia ener-
gètica amb la rendibilitat territorial 
i social de la comarca.
 
· Facilitar el procés d’implantació de 
les infraestructures energètiques.

Per poder dur a terme aquests objectius 
comuns, així com l’equitat en la repercus-
sió econòmica, es proposa la creació de 
dos instruments: 

- Fons de Compensació
El fons de compensació es forniria de les 
compensacions econòmiques derivades 
de l’aportació que fan els promotors de 
parcs eòlics (quedarien exclosos els in-
gressos impositius i fiscals derivats de la 
implantació d’infraestructures eòliques, 
que serien percebuts per cadascun dels 
municipis afectats)

- Consorci de Gestió
Aquest Consorci de gestió tindria les tas-
ques següents:

- Negociaria amb els promotors la com-
pensació econòmica.

- Rebria i gestionaria el fons de compen-
sació econòmica rebuda dels promotors, 
per a poder realitzar una compensació 
interterritorial.

- Fixaria els criteris numèrics de detall per 
a la compensació interterritorial, en funció 
dels projectes eòlics que s’executin i del 
volum econòmic pactat.

- Coordinaria aquelles iniciatives a l’àmbit 
de la comarca a les quals es destinaria el 
fons de compensació .

El fons de compensació a gestionar pel 
Consorci de Gestió es forniria del total 
de compensacions que els diversos pro-
motors haguessin acordat, fruit dels seus 
projectes. 

El fons es gestionaria amb els criteris se-
güents:

- Municipis categoria 1. Municipis amb 
aerogeneradors en el seu terme munici-
pal. Rebrien una fracció del fons (mino-
ritària), que es distribuiria entre els muni-
cipis proporcionalment segons el nombre 
d’aerogeneradors instal·lats en cada mu-
nicipi. Es pot establir un mínim i màxim 
per aerogenerador. S’entén que aquests 
municipis es veuen afavorits pels ingres-
sos derivats de la fiscalitat, llicències, etc. 

- Municipis categoria 2. Municipis sen-
se aerogeneradors en el seu terme mu-
nicipal. Rebrien la fracció majoritària del 
fons de compensació a través d’inversions 
en infraestructures i equipaments. 

- Categoria 2.1. Municipis indirectament 
afectats. Es considera que estan dins 
d’aquest grup els municipis amb infraes-
tructures d’evacuació de l’energia gene-
rada als parcs eòlics i, en menor mesura, 
camins d’accés (tot i que es pot conside-
rar, en aquesta proposta no es recull com 
a criteri el factor veïnatge o proximitat).

- Categoria 2.2. Resta de municipis de la 
comarca.

La lògica recomana que les compen-
sacions als municipis de categoria 2 
s’orientin preferentment a inversions en 
concepte d’eficiència energètica. No 
obstant, podria també argumentar-se la 
coherència que hi hagi altres conceptes 
d’inversió “elegibles”: equipaments i pro-
moció del turisme, equipaments socials, 
escolars, ... i altres actuacions de caràcter 
socioeconòmic.

Model de gestió territorial 

3. Capacitat de concentració 
dels parcs
Els parcs es concentren al llarg del corre-
dor de l’AP7, adquirint una densitat ener-
gètica elevada en comparació amb els 
altres sectors d’implantació com els de la 
plana. Concretament, entorn dels 0,080 
MW/ha. El model d’implantació eòlica és 
majoritàriament a través de parcs mitjans 
i grans.

La implantació de grans parcs és cohe-
rent  amb l’assignació de  Zones de Des-
envolupament Prioritari (ZDP),  segons el 
decret 147/2009.

Es tracta, doncs, d’un model d’implantació 
concentrada dels parcs eòlics, de manera 
que es generen notables sinèrgies per a 
l’accessibilitat del parc i, d’altra banda, es 
minimitza el territori afectat.

4. Compatibilitat amb les protec-
cions ambientals i territorials
Els parcs no afecten cap espai PEIN-
Xarxa Natura 2000. A més, se situen 
majoritàriament en zones qualificades al 
Pla Director Territorial de l’Empordà com 
a zones de protecció preventiva i/o terri-
torial o en zones de protecció especial 
pel seu valor natural i/o de connexió. En 
aquest darrer cas s’han dissenyat les con-
figuracions dels parcs respectant aquells 
corredors que exerceixen de connectors 
entre les diferents zones d’interès natural.

5. Comptabilitat en relació a les pre-
existències (masos i patrimoni 
cultural)
Els parcs del sector proposat poden 
situar-se evitant l’afectació a masos i 
elements catalogats dins del patrimoni 
arquitectònic i cultural. El fet de ser un 

sector menys antropitzat que d’altres si-
tuats a la plana, afavoreix la localització 
d’aerogeneradors minimitzant el veïnatge.

6. Accessibilitat
El sector reuneix diversos elements favo-
rables. D’una banda, l’AP7 li garanteix un 
accés per xarxa viària d’alta capacitat fins 
a la proximitat dels parcs. De l’altra, el te-
rritori escollit té un xarxa de camins i pis-
tes prou tupida que, amb la remodelació 
corresponent, evitaria la necessitat d’obrir 
noves traces per accedir a la majoria dels 
parcs. Finalment, el territori proposat té, 
efectivament, una orografia muntanyosa 
però no tan complexa com la d’alta mun-
tanya o la dels sectors careners del nord 
de la comarca. 
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Els humans, des que som a la 
Terra, interferim en el paisat-
ge. I ho fem amb qualsevol 
actuació que emprenguem: 

quan conreem aliments, quan tallem ar-
bres per fer llenya o aixoplucs, quan obrim 
un camí, etc. tot té una afectació sobre 
el paisatge. Els paisatges no són res més 
que el resultat de l’actuació dels humans. 
El problema no és tant l’alteració del pai-
satge que pugui fer una actuació humana, 
sinó l’alteració que l’esmentada actuació 
pugui fer sobre les funcions ecològiques 
que fan els sistemes naturals que donen 
forma al paisatge. 

Massa vegades es miren els sistemes 
naturals i es veu únicament el paisatge, 
en lloc de veure les funcions ecològiques 
que fan els sistemes naturals. Una actua-
ció pot alterar el paisatge i, a la vegada, 
millorar les funcions dels sistemes natu-
rals. Massa vegades es fan actuacions 
que es justifiquen per millorar el paisatge 
quan, en realitat, destaroten les funcions 
ecològiques dels sistemes naturals.

Els paisatges reflecteixen també la visió 
del món que els humans tenen en cada 
moment històric. La visió industrialista 
del món mira els sistemes naturals i veu 
solament un conjunt de coses a explotar/
consumir. 

Un bosc és veu com fusta i llenya a tallar, 
un riu com aigua a transvasar o emma-
gatzemar, una vall muntanyenca com un 
espai per inundar amb un embassament, 
una muntanya com una font de materials 
a extreure, una platja com un espai a ur-
banitzar, etc. 

Aquesta visió del món s’ha anat imposant 
sobre les cultures rurals que han patit les 
conseqüències de l’anomenat desenvolu-
pament industrialista. 

La societat consumista ha fet possible 
que avui es miri un sistema natural i no-
més es vegi un paisatge a consumir per 
aquelles capes socials que viuen en en-
torns urbans on s’ha malguanyat qualse-
vol vestigi de sistema natural.

Així, la concepció que “l’aprofitament de 
l’energia solar directament sobre el te-
rreny podria suposar un impacte paisat-
gístic”, i que “l’aprofitament de la força del 
vent podria suposar un impacte paisatgís-
tic”, són concepcions pròpies de determi-
nada cultura industrial urbana, que malda 
per imposar, de temps ençà, la seva par-
ticular concepció del món sobre la con-
cepció rural tradicional d’aprofitament 
dels béns comuns locals (domini sobre 
la natura versus cooperació amb ella), tot 
fent veure el ‘paisatge’ com un valor de 
consum per  a les persones que viuen a 
ciutat, i no pas un valor d’ús per a les per-
sones que viuen de l’aprofitament soste-
nible dels sistemes naturals.

El suposat impacte sobre el paisatge es 
converteix, doncs, a la pràctica, en una 
entelèquia subjectiva, pensada per per-
sones que estan al servei de les forces 
socials que volen mantenir el present sis-
tema energètic ineficient, brut, no renova-
ble i dominat per un petit grapat de grans 
corporacions que monopolitzen l’energia, 

VENT O PAISATGE: 
ÉS AQUESTA LA QÜESTIÓ?

L’enginyer industrial Josep Puig analitza en aquest article el futur de les energies renovables i les 
discussions sobre la seva implantació que actualment hi ha sobre la taula

L’autor assegura que les actuacions que es facin a favor de les 
energies renovables interferiran inevitablement en el paisatge.
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impedint-ne la seva democratització i per impe-
dir que les fonts d’energia lliures, netes i reno-
vables puguin esdevenir dominants en el siste-
ma energètic d’una societat, i fins i tot, puguin 
subministrar-la en un 100%.

Avui, amb la tecnologia que hi ha disponible per 
a la captació de la radiació del Sol i de la força 
del vent, no es pot pretendre que les actuacions 
que es puguin fer per al seu aprofitament es 
facin sense interferir en el paisatge. Fa alguns 
anys, quan els aerogeneradors eren de potèn-
cies inferiors a 50 kW i les seves dimensions 
eren 10 metres d’altura (de torre) i 15 m de dià-
metre (del cercle que formen les pales en girar), 
per voler disposar d’una potència eòlica de 20 
MW calia haver instal·lat 400 aerogeneradors 
amb la seva corresponent ocupació superficial.

Avui, això mateix es pot fer amb 10 aerogene-
radors de 2 MW cadascun, cosa que suposarà 
menys ocupació superficial però més visibilitat 
en el paisatge (són més grans: pales que for-
men grans diàmetres en girar i torres de més 
altura, i generaran més electricitat en captar 
vents amb més força, ja que es fa la captació a 
més altura sobre el nivell del sòl). Ens podríem 
preguntar: quina opció és millor? Millor per  al 
paisatge o millor per als sistemes naturals o 
millor per a la societat? Aquesta és la qüestió 
que no resol, ni de lluny, el Decret que regula 
l’aprofitament de l’energia solar fotovoltaica i de 
l’energia eòlica a Catalunya1.

La microgeneració
Hi ha hagut qui davant la proposta de posar ae-
rogeneradors de potències superiors a 1 MW 
(1.000 kW) en algun indret ventós, ha alçat el 
crit al cel dient que aquestes màquines eòli-
ques (aerogeneradors o turbines eòliques) són 
molt grans i que es veuen en el paisatge. I fins 
i tot han donat ‘alternatives’ com ara posar un 
petit aerogenerador a cada casa (1.000 petits 
aerogeneradors de 1 kW cadascún). D’això en 
diuen ‘microgeneració’. Identificar aerogenera-
dors de potències més grans d’1 MW com ‘ma-
crogeneració’ sol ser ignorància (i a vegades, 
mala fe), donat que la macrogeneració es refe-
reix a potències de centenars o milers de MW. 

Un aerogenerador d’1 MW té una potència 
1.000 vegades inferior que una central nuclear. 
Fins i tot una màquina eòlica de 5 MW la tindrà 
200 vegades inferior a una central tèrmica de 
1.000 MW. En discutir sobre la qüestió de la 
mida se sol posar de manifest un elevat grau 
d’ignorància tecnològica, energètica i, fins i tot, 
ecològica.

Ja fa temps que E.F. Schumacher va posar de 
moda el seu conegut lema “el que és petit, és 
bonic”2, però ell mateix va deixar escrit que 

aquest lema no s’havia d’interpretar al peu de 
la lletra: “petit, evidentment, no significa infini-
tament i absurdament petit, sinó que l’ordre de 
magnitud ha de ser aquell que la ment humana 
pugui abastar”3. Però quin és, concretament, 
aquest ordre de magnitud?. Godfrey Boyle, pio-
ner de moviment de la tecnologia alternativa als 
anys 70, s’ho qüestionava en el marc del Grup 
de Recerca Alternativa4 de la Open University 
anglesa, tot dient: “com de gran pot arribar a 
ser allò petit abans de deixar de ser bonic?” i, 
“com de petit pot arribar a ser allò gran abans 
de deixar de ser eficient?”5.

El tipus de tecnologia energètica que solen pro-
duir les grans corporacions industrials tendeix, 
per descomptat, al reforçament de les tendèn-
cies de la societat industrialista, consumidora i 
malbaratadora. Així, produeixen artefactes que 
contribueixen al manteniment del control cen-
tralitzat sobre les fonts d’energia. Aquest és el 
cas de les grans central tèrmiques i dels grans 
embassaments hidràulics. Però què passa quan 
aquestes mateixes grans corporacions, en veure 
que l’aprofitament del Sol i del vent comença a 
ser efectiu, decideixen posar-se a desenvolupar 
tecnologies i sistemes per treure’n rèdit? 

Domèstic o comunitari?
De forma massa simplista, molts activistes han 
cregut que la solució estava en l’altre extrem: 
microsistemes energètics a escala familiar, 
sense adonar-se que aquest plantejament pot 
beneficiar al sistema econòmic industrialista 
(cada persona un consumidor), sense perce-
bre que, des del punt de mira de l’ecologisme, 
els requeriments materials per a la construcció 
de multitud d’artefactes a escala domèstica és 
molt més gran que els necessaris per a la cons-
trucció d’artefactes més grans.

Godfrey Boyle, a finals dels anys 70, ja acon-
sellava “concentrar els esforços en el desenvo-
lupament de tecnologies i productes per cobrir 
les necessitats humanes no tan a escala fami-
liar o domèstica, sinó a escala comunitària”, tot 
i reconèixer que “determinats tipus de tecno-
logies tenen sentit a escala domèstica, altres 
a escala de petita comunitat, altres a escala 
regional i fins i tot nacional”. 

Pel que fa a l’aprofitament de la força del vent 
i la radiació del Sol en la major part dels nos-
tres pobles, s’hauria de tendir a fer propostes 
comunitàries sempre que sigui possible i deixar 
els aprofitaments individuals per aquells casos 
que no es pugui fer de forma comunitària. Això 
vol dir ser localment actius en aquest camp (de 
forma individual i/o col·lectiva). No ser-ho vol 
dir deixar el camp lliure per què grans corpora-
cions facin la feina que nosaltres hem renunciat 
a fer o no hem estat capaços de dur a terme.

1 Decret 147/2009 de 22 de setem-
bre, pel qual es regulen els proce-
diments administratius aplicables 
per a la implantació de parcs eòlics 
i instal·lacions fotovoltaiques a Ca-
talunya, DOGC núm. 5472-28.2-
2009.

2 Schumacher, E.F. (1973). Small is 
Beautiful: Economics as if People 
Mattered, Blond & Briggs.

3 Schumacher, E.F. (1976). The cri-
tical question of size, Resurgence 
(3).

4 Avui s’anomena Sustainable Te-
chnologies Group. Veure: Open 
University, Energy and Environ-
ment Research Unit. http://eeru.
open.ac.uk/.

5 Boyle, G. (1979). Community Te-
chnology – Scale versus efficiency, 
Undercurrents (35).
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“Avui, amb la 
tecnologia que hi 
ha disponible per 
a la captació de la 
radiació del Sol i de 
la força del vent, no 
es pot pretendre que 
les actuacions que es 
puguin fer per al seu 
aprofitament es facin 
sense interferir en el 
paisatge.”

“Pel que fa a 
l’aprofitament de 
la força del vent i 
la radiació del Sol 
en la major part 
dels postres pobles, 
s’hauria de tendir 
a fer propostes 
comunitàries.”
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La Institució Alt Empordanesa per a 
l’Estudi i Defensa de la Natura (IAEDEN)

La IAEDEN (Institució Alt Empordanesa 
per a l’Estudi i Defensa de la Natura) és 
una entitat sense ànim de lucre ni vincula-
ció partidista que es va fundar el 1980. És 
la segona entitat ecologista més antiga 
de Catalunya i ha constituït sempre el nu-
cli on s’ha organitzat el conservacionisme 
i l’ecologisme empordanès. Fruit de les 
seves campanyes s’ha assolit la protecció 
legal dels Aiguamolls, l’Albera i el Cap de 
Creus.

Des de la IAEDEN es potencien també 
activitats per conèixer el patrimoni natural 
a través de l’educació ambiental. Durant 
l’any s’organitzen cursos, xerrades, sorti-
des i diverses activitats per tal d’assolir 
aquest objectiu. La majoria d’activitats es 
realitzen a diversos indrets de la comarca, 
tot i que tot sovint, també es visiten altres 
llocs més llunyans.

Fruit de les seves campanyes 
s’ha assolit la protecció legal 
dels Aiguamolls, l’Albera i el 
Cap de Creus.

Per tal que tot això sigui possible, la IAE-
DEN es basa en el voluntariat de perso-
nes conscienciades que empren el seu 
temps lliure en la realització de les dife-
rents tasques que desenvolupa l’entitat, 
des de la realització d’activitats, vetllades i 
cursos de caire naturalista fins al vessant 
més reivindicatiu de l’entitat, que avalua i 
proposa millores en projectes que s’estan 
realitzant a la comarca de l’Alt Empordà. 

L’organització de l’entitat es fa a través 
de grups de treball que tracten diferents 
temes concrets i, tot plegat, s’estructura i 
es coordina a través de l’assemblea, que 
és l’òrgan de participació obert a tots els 
socis i a través del qual es decideixen les 
línies de treball a seguir.

Pel que fa als grups de treball, els més 
actius són el grup tècnic, que és el que 
s’encarrega del vessant legal fent el segui-
ment de les publicacions oficials per exa-
minar i avaluar el projectes urbanístics o 

de planificació territorial que es van duent 
a terme a la comarca. Altres tasques en 
són l’assistència als processos de parti-
cipació ciutadana i la redacció d’informes 
emmarcats al procés de tramitació de 
la llei d’avaluació ambiental; el grup 
d’activitats, que organitza, prepara i fa la 
difusió de les activitats de caire naturalis-
ta; el grup de difusió, el qual s’encarrega 
de difondre als mitjans de comunicació i 
a la població en general les activitats de 
tots els caires que es realitzen a l’entitat, 
donant especial importància a les accions 
reivindicatives; el grup d’energia, que fa 
el seguiment de la planificació energèti-
ca de la comarca i recentment, ha redac-
tat un projecte anomenat “Energia: de 
l’ecopoble a l’ecocomarca” amb l’objectiu 
de demostrar, a través d’una prova pilot 
a un municipi de la comarca, que la mi-
crogeneració és una alternativa viable; i 
el grup de custòdia agrària, que és de 
recent creació i té l’objectiu de difondre 
l’ús de bones pràctiques al sector agrícola 
de la comarca.

Altres grups que també treballen dins 
l’entitat són el grup del Mas Margall, el 
grup de la bicicleta i el grup de patrimoni.

Així doncs, amb tota aquesta estructura 
de voluntariat treballant-hi, la IAEDEN té 
l’objectiu de fomentar el coneixement de 
l’entorn que ens envolta per tal de valorar-
lo i incentivar la seva protecció davant les 
agressions territorials que provoca, dia 
rere dia, el mal anomenat “progrés”. Si te-
niu ganes de participar en aquesta tasca, 
no dubteu a posar-vos en contacte amb 
nosaltres!

L’entitat va néixer el 1980 i és el segon grup ecologista més antic de Catalunya. 

Foto d’una acció recent que vam fer al monument d’en Narcís Monturiol de la Rambla de Figueres. Era una acció per 

demanar la planificació de l’energia eòlica a la comarca.

Eduard Martí
Grup tècnic de la IAEDEN

Web: www.iaeden.cat
Correu: iaeden@iaeden.cat

Adreça: C/Sant Vicenç, nº30 1er 
Figueres

Tel: 972 67 05 31
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Samsoe: 
l’illa de les energies 

renovables

L’illa danesa de Samsoe (114 km2, 
4.100 habitants, situada a 15 km a 
l’est de la peninsula de Jutlandia, a 
l’estret de Kattegat, a Dinamarca) és 
un clar exemple de com una comuni-
tat pot passar de ser completament 

depenent de les fonts d’energia no 
renovables, brutes i foranes, a ser 
100% independent a partir de fonts 
d’energia renovables, netes i locals. I 
aquesta revolució pacífica només ha 
tardat 10 anys en fer-se realitat.

L’illa danesa de Samsoe ha passat, en només 10 anys, de ser energèticament 
dependent a ser totalment  independent amb fonts d’energia renovables i locals

L’Academia de l’Energia de Samsoe.

Autor text:
Josep Puig i Boix
Dr. enginyer industrial
Vice-president d’EUROSOLAR, l’associació europea 
per les energies renovables
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Tot plegat va començar l’any 1997 quan 
el Ministeri d’Energia danès va convo-
car a les localitats i illes del país per què 
presentessin plans, realistes i realitza-
bles, de la transició cap l’autosuficència 
energètica. En altres paraules, assolir un 
subministrament local d’energia 100% 
renovable. L’autoritat danesa de l’energia 
va proveir de fons públics la redacció de 
les propostes a les entitats que es van 
presentar al concurs: quatre illes i una 
península (Laeso, Samsoe, Areoe, Mon i 
Thyholm).

Els antecedents d’aquesta iniciativa del 
Ministeri es troben en l’informe “Energy 
21”, el qual recomanava que al 2030 les 
energies renovables cobrissin un 35% de 
tota l’energia a Dinamarca. L’objectiu de la 
competició era visualitzar les energies re-
novables i estudiar com se’n podia assolir 
un elevat percentatge en una àrea ben 
definida i delimitada, emprant tecnologia 
disponible i gairebé sense ajuts públics. 
Una prioritat en el concurs va ser que 
s’havia d’assolir una reducció del consum 
d’energia en tots els sectors i, específica-
ment, en calor, electricitat i transport.

Les localitats participants van haver de 
presentar plans concrets, descriure els 
recursos disponibles i explicar com es 
podia fer la transició, tant des del punt de 
vista tècnic com organitzatiu. Una altre 
prioritat que marcava el projecte era el 
grau de participació local. 

Per donar credibilitat al pla, tant l’autoritat 
local, com els negocis i les organitzacions 
locals havien de donar-li suport. Les so-
lucions tècniques s’havien de basar en 
tecnologies ja disponibles i s’havien de 
proposar noves formes d’organització, de 
finançament i de propietat. Finalment, el 
pla havia de descriure com abordaria el 
paper d’exemple de la comunitat local i 
com es mostraria al món la tecnologia da-
nesa de les energies renovables.
Samsoe va resultar guanyadora de la 

competició (octubre 1997), ja que la 
seva proposta va ser jutjada com la millor 
i la que amb més probabilitat podia ser 
exitosa.

Energia eòlica
Avui, 11 aerogeneradors (d’1 MW de 
potència cadascún) permeten que la illa 
sigui autosuficient en electricitat. 

Entre els anys 1999 i 2000 es van 
instal·lar:

- Tanderup: 3 aerogeneradors (un és 
propietat d’una cooperativa eòlica i els al-
tres dos són propietat d’inversors privats). 
Van entrar en funcionament l’any 2000.

- Permelille: 3 aerogeneradors (un és 
propietat d’una cooperativa eòlica i els al-
tres dos són propietat d’inversors privats). 
Van entrar en funcionament l’any 2000.

- Brundby: 5 aerogeneradors (tots 5 són 
propietat d’inversors privats, majoritària-
ment pagesos). Van entrar en funciona-
ment l’any 2000.

En els dos aerogeneradors de la coope-
rativa eòlica hi participen 450 persones 
que es reparteixen 4.500 participacions.

Energia tèrmica
Les necessitats d’energia tèrmica són 
cobertes en gran part per sistemes de 
generació de calor amb fonts d’energia 
renovable i local. L’energia tèrmica ge-
nerada (aigua calenta) es distribueix per 
canonada:
- La planta mixta de generació de calor 
amb el Sol (2.500 m2 de superfície de 
captació solar) i amb estelles de llen-
ya (1.250 tones/any, recollida a l’illa, 
que alimenten una caldera de 900 kW) 
a Nordby/Marup està gestionada per 
l’empresa local NRGi. Va entrar en fun-
cionament l’any 2002. Dóna servei a 178 
usuaris, incloent diversos usuaris de gran 
consum de calor. 

Imatge dels deu aerogeneradors situats entre 3 i 4 quilòmetres mar endins.

Els antecedents d’aquesta 
iniciativa del Ministeri 
d’energia danès es troben en 
l’informe Energy 21, el qual 
recomanava que 2030 les 
energies renovables cobrissin 
un 35% de tota l’energia a 
Dinamarca.
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- La planta de generació de calor a partir 
d’una caldera que crema bales de palla de 
0,5 tones, a Tranebjerg. És la planta més 
gran de l’illa (3 MW) i la més antiga, ja 
que  l’empresa local NRGi la va posar en 
funcionament l’any 1993. Dóna servei a 
400 usuaris.

- La planta de generació de calor a par-
tir d’una caldera que crema bales de pa-
lla (1.600 tones/any, 1,6 MW), a Ballen/
Brunby. Dóna servei a 240 usuaris de les 
poblacions de Ballen i de Brundby. La 
planta és propietat al 100% dels seus 
usuaris i està situada a mig camí entre 
les dues poblacions. Va ser a la tardor de 
2002 quan ciutadans d’ambdues pobla-
cions van decidir crear aquesta planta que 
va entrar en funcionament l’any 2005.

- La planta de generació de calor a partir 
d’una caldera que crema bales de palla 
(600 tones/any, 0,8 MW), a Onsbjerg. 
Dóna servei a 76 usuaris i és propietat 
de l’empresa local Kremmer Jensen Bro-
thers, que es va oferir per construir-la i 
operar-la de comú acord amb els usuaris. 
Va començar a funcionar l’any 2002.

Diferents alternatives
Els habitatges no coberts per les xarxes 
de distribució de calor poden optar per di-
ferents alternatives: calderes de biomas-
sa, sistemes solars o bombes de calor, 
sempre però havent passat una auditoria 
energètica que els orienta de com fer un 
bons ús de l’energia i quin és el sistema 
més convenient segons les seves neces-
sitats. Més de 300 habitatges privats han 
optat ja per invertir en sistemes d’energia 
renovable.

Avui, pràcticament més d’un 70% de les 
necessitats de calor són cobertes amb 
fonts d’energia renovable. 

Les necessitats de desplaçament a l’illa 
(avui encara cobertes amb combustibles 
fòssils) es compensen al 100% amb 

l’electricitat generada per deu aeroge-
neradors, situats a 3-4 km mar endins, al 
sud de l’illa, mentre estudien la viabilitat 
de fer servir oli de colza, biogàs i vehi-
cles elèctrics. D’aquestes deu turbines 
eòliques, cinc són propietat del municipi 
de Samsoe (el govern municipal reinver-
teix els ingressos que obté de la venda 
d’electricitat en projectes d’energia reno-
vable), tres són propietat d’inversors pri-
vats i les dues restants són propietat de 
dues cooperatives eòliques.

L’Acadèmia de l’Energia
L’illa de Samsoe avui disposa d’una Aca-
dèmia d’Energia, que es va inaugurar l’any 
2007. Funciona com a centre de con-
ferències i centre de formació  i consul-
toria, i és la seu de Samsoe Energy and 
Environment Office, la Samsoe Energy 
Agency i la secció local del Danish Ener-
gy Service, des d’on es dóna informació 
arreu del món de la seva experiència. A 
més, l’edifici està dissenyat bioclimàtica-
ment i disposa d’un teulat solar fotovoltaic 
i subministre d’aigua calenta a través del 
Sol. 

Per l’Acadèmia hi han passat milers de 
persones amb responsabilitat política, 
ambaixadors, tècnics, científics, periodis-
tes, estudiants i persones interessades 
en aprendre dels èxits assolits en tan sols 
una dècada. L’ànima de tot plegat és So-
ren Hermansen, qui des dels seus inicis 
ha liderat aquest emblemàtic projecte i ha 
estat capaç d’engrescar la seva ciutada-
nia a participar en aquesta revolució en 
la manera de generar i d’emprar l’energia. 
Abans, l’illa necessitava importar energia; 
avui, n’és exportadora neta.

Els habitatges disposen de sistemes solars.rs. L’illa compta amb una planta de generació de calor a partir 
d’una caldera que crema bales de palla.

Les necessitats d’energia 
tèrmica són cobertes en 
gran part per sistemes de 
generació de calor amb fonts 
d’energia renovable i local.

Més informació a: 
http://www.energiakademiet.dk/ 
http://www.onlinepdf.dk/Books/online-
pdf.aspx?onlinepdf=24054 

Fotografies: Samsø Energy Academy
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Schönau: els ‘rebels 
elèctrics’ germànics
La població alemanya compta ara amb un subministrament energètic lliure d’energia nuclear

Era a finals de la tardor de l’any 2003 
quan la parella formada per Ursula and 
Michael Sladek recollien, a la sala d’actes 
berlinesa del banc KfW, el Premi Solar 
Europeu en la categoria de Premi Espe-
cial pel seu extraordinari compromís indi-
vidual per haver fet possible un subminis-
trament energètic lliure d’energia nuclear 
a través de l’empresa elèctrica municipal 
de Schönau.

Què havia fet aquesta intrèpida parella 
que mereixés aquest important premi 
europeu, que anualment atorga EURO-
SOLAR, l’associació europea per les 
energies renovables? Ells van ser el nu-
cli del grup d’acció cívica (pares i mares 
per un futur lliure de nuclears) que va 
néixer al municipi de Schönau (132 km2, 
5.300 habitants, situat a l’Alta Baviera) 
l’any 1986. Aquest grup va impulsar la 
campanya política que va fer possible la 
re-compra de la xarxa de distribució elèc-
trica a l’empresa supra-regional que n’era 
la propietaria i subministrava l’energia al 
municipi.

Tot va començar després de l’accident a 
la central nuclear de Txernòbil, quan en 
alguns indrets d’Alemanya el núvol radio-
actiu va deixar caure pluja sobre Baviera. 
Un grup de persones residents a Schön-
au es van unir per posar fi al subministra-
ment d’electricitat d’origen nuclear. Van 
començar fent activitats per conscienciar 
energèticament la seva conciutadania i 
organitzant competicions per estalviar 
energia. 

Fins i tot van anar a trobar l’empresa 
subministradora d’electricitat d’aquest 
municipi de la Selva Negre (la Kraftüber-
tragungswerke Rheinfelden – KWR) per 
convèncer-la  d’introduir tarifes especials 
per als usuaris que fessin un ús frugal de 
l’energia. Davant la seva sorpresa, es van 
trobar que la KWR els tancava la porta 
als nassos. L’empresa elèctrica no es va 
adonar que actuant així, començava la fi 
dels dies daurats en què subministrava 
electricitat a Schönau.

Una lluita política
Aquest fet els va portar a iniciar una lluita 
política entorn de l’energia. Ursula Sladek 
deia aleshores: “al començament només 
cercàvem una mica de suport a les nos-
tres idees . . . no anàvem pas al darrera de 
la xarxa elèctrica”.

La batalla va durar 13 anys. Durant aquest 
temps van iniciar la campanya de ‘plantes 
rebels de generació’, i van instal·lar sis-
temes solars, calderes de biomassa, etc. 
a nivell local. I van convocar dos referèn-
dums i van organitzar una campanya de 
recollida de fons arreu d’Alemanya.

“Un grup de persones 
residents a Schönau es 
van unir per posar fi al 
subministrament d’electricitat 
d’origen nuclear”.

Finalment, l’any 1997 van aconseguir la 
compra de la xarxa elèctrica, obrint així 
el camí a la seva autodeterminació ener-
gètica. La premsa alemanya va titular: “Els 
rebels elèctrics de Schönau guanyen la 
batalla de David contra Goliat”. I la victòria 
de la ciutadania de Schönau es va cele-
brar arreu d’Alemanya.

Amb la liberalització del mercat de 
l’electricitat, l’any 1998 a Alemanya, 
la nova empresa ciutadana (Elektrizi-

tätswerke Schönau – EWS) creada arran 
de la re-compra de la xarxa elèctrica, va 
aprofitar l’oportunitat de subministrar 
a tots els residents de Schönau electri-
citat exclusivament produïda amb fonts 
renovables i amb cogeneració. Finalment 
Schönau era lliure d’energia electronu-
clear i electrocarbonífera. EWS va intro-
duir moltes facilitats per a la instal·lació 
de sistemes d’energia renovable i coge-
neració. Aquests programes es financien 
a través dels clients que hi contribueixen 
amb l’anomenat ‘cèntim solar’. 

Amb l’obertura total del mercat elèctric a 
Alemanya, l’any 1999, EWS va ser capaç 
de començar a subministrar electricitat 
neta i renovable a usuaris d’arreu del país. 

Avui EWS subministra electricitat 100% 
verda a uns 75.000 usuaris, dóna feina a 
31 persones i és propietat de 650 accio-
nistes. Ha fet possible la instal·lació de 
més de 1.200 sistemes de generació re-
novable, descentralitzats. I Ursula Sladek, 
una de les seves directives, manifesta ben 
clarament, tot referint-se als seus clients: 
“no són pas únicament clients, sinó que 
són companys d’armes”.

Més informació:
http://www.ews-schoenau.de/
ht tp : //www.eurosolar.de/en/index .
php?option=com_content&task=blogca
tegory&id=41&Itemid=28

Foto: Samsø Energy Academy

Autor text:
Josep Puig i Boix
Dr. enginyer industrial
Vice-president d’EUROSOLAR, l’associació europea 
per les energies renovables
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L’Energia mini eólica

EXEMPLES DE SOSTENIBILITAT
Autors:
Institut Cerdà

El concepte d’energia mini eòlica es defi-
neix en contraposició amb el de gran eòli-
ca. Sovint aquest darrer concepte és co-
negut popularment com a energia eòlica.

Els grans parcs eòlics estan dissenyats 
per a l’aprofitament de l’energia contingu-
da en els moviments de masses d’aire a 
altes velocitats. Són parcs que es cons-
trueixen en emplaçaments amb un rang 
de velocitats del vent que oscil · la entre 8 
i 90 km/h. Cal remarcar que l’adquisició 
d’aquests aerogeneradors suposa el 
75% del cost del parc eòlic i, per aquest 
motiu, es dissenyen buscant economies 
d’escala. Gradualment, s’han anat desen-
volupant dissenys de majors dimensions. 
Per exemple: un aerogenerador mitjà té 
una alçada de 100 metres, altura equiva-
lent a la d’un edifici de 30 plantes, i ge-
nera l’electricitat que consumeixen 1.400 
habitatges al llarg d’un any.

Comparativament, l’energia mini eòlica 
treballa a una escala menor. Se centra 
en l’aprofitament del recurs eòlic de mas-
ses d’aire petites i a baixes velocitats. Els 
aerogeneradors s’instal·len en emplaça-
ments amb un rang de velocitats del vent 
que oscil · la entre 0,5 i 8 km/h. Es consi-
deren generadors mini eòlics aquells que 
presenten una àrea d’escombrat inferior 
a 300 m2 i una potència inferior a 100 
kW. Comparativament, els generadors de 
la gran eòlica tenen potencies tipus de 2 
MW i una àrea d’escombrat de 6.000 m2. 

En conseqüència, els aerogeneradors 
mini eòlics presenten unes dimensions 
més reduïdes, per exemple: la seva alçada 
es troba entre 2 i 8 m, és a dir, l’alçada 
d’un habitatge d’entre una i quatre plantes. 
Orientativament, la capacitat de generació 
d’aquest tipus d’aerogeneradors permet 
cobrir la demanda anual d’electricitat  que 
requereixen entre un i cinc habitatges.  

L’escala dels generadors mini eòlics i el 
rang de velocitats en què treballen per-
met que es puguin implantar en àmbits 
urbans. De fet, l’aprofitament d’aquest re-
curs en àmbits urbans és molt conegut i 
sovint té un caràcter tradicional, especial-
ment en l’extracció d’aigua de pous o bé 
per a l’accionament de molins. Respecte 

als usos tradicionals esmentats, l’energia 
mini eòlica suposa un salt tecnològic clau: 
està específicament dissenyada per a la 
maximització de la producció d’electricitat, 
que es destina a emmagatzematge o bé 
s’injecta a la xarxa de distribució.  

La implantació extensiva d’aerogenera-
dors a nivell urbà requereix d’una ocupa-
ció elevada del sòl disponible. D’una ban-
da, és necessari que els aerogeneradors 
estiguin espaiats entre ells per tal d’evitar 
possibles interferències en l’aprofitament 
del recurs i, de l’altra, no tots els emplaça-
ments possibles són adequats per a la 
seva implantació. Els aerogeneradors es 
poden implantar preferentment en les co-
bertes dels edificis, ja que és a major alça-
da on hi ha major disponibilitat de recurs 
eòlic. Per a què la implantació en coberta 
sigui viable, s’han de complir els següents 
requeriments: presència d’un corrent 
d’aire amb poques turbulències, capaci-
tat estructural de la coberta per suportar 
les vibracions i el pes de l’aerogenerador 
i compliment del marc legal existent en 
l’àmbit mediambiental i urbanístic. És re-
marcable l’existència d’experiències pilot 
en la integració dels aerogeneradors dins 
del mobiliari urbà.  

El cas de Figueres
A tall d’exemple i per al cas concret de 
la ciutat de Figueres, les dades serien les 
seguents: el sòl edificat, és a dir, la su-
perfície de coberta màxima disponible és 
de 167 ha. Per tant, si es fes l’abstracció 
matemàtica de considerar que es poden 
implantar aerogeneradors en un 10% 
de la superfície de coberta de la ciutat, 
s’ocuparien 17 ha. Amb aquesta ocupació 
del sòl, s’estima que es cobriria entre un 
10 i un 15% de la demanda energètica de 
la ciutat, amb el benentès que el recurs 
eòlic permetés un funcionament conti-
nuat dels aerogeneradors durant el 25% 
de l’any en condicions nominals. No obs-
tant això, el nombre d’aerogeneradors que 
seria necessari implantar faria inviable 
assolir aquest objectiu. Per aquest motiu 
una aplicació extensiva d’aerogeneradors  
a nivell urbà és difícilment viable. 
Tot i això, l’abstracció matemàtica plante-

jada obre la porta a què en un futur, amb 
sistemes tecnològicament més eficients, 
la generació distribuïda d’electricitat mit-
jançant energia mini eòlica, complemen-
tada amb energia fotovoltaica, podria 
suposar una reducció substancial de la 
dependència energètica exterior d’una 
ciutat. 

Cal considerar que les  principals barreres 
per a la implantació de l’energia eòlica de 
manera extensiva a l’àmbit urbà no són de 
caràcter tecnològic: 

- En primer lloc, és necessari definir un 
marc normatiu que reguli els aspectes 
ambientals i urbanístics de la seva im-
plantació,  juntament amb la definició 
d’una prima associada a la generació 
d’electricitat d’origen mini eòlic. Actual-
ment l’energia mini eòlica és primada pel 
RD 661 sota el mateixos criteris que la 
gran eòlica.

- En segon lloc, és necessari desenvolu-
par infraestructures de distribució elèctri-
ques dotades de sistemes de telemetria 
i control que permetin un ús extensiu 
d’aquestes instal·lacions. D’aquesta ma-
nera, es permet  la injecció de l’energia 
generada a xarxa i es garanteix que  
l’energia generada arribi al consumidor 
de manera eficient.  

Si es produeixen els condicionants es-
mentats, l’energia mini eòlica pot trans-
formar-se en els propers anys en un ac-
tor important en la generació distribuïda 
d’electricitat, especialment si es desen-
volupen instal·lacions mixtes eòlica-foto-
voltaica. Ambdues tecnologies presen-
ten notables sinèrgies: aprofiten millor 
la superfície de coberta existent i poden 
compartir sistemes d’emmagatzematge 
i d’evacuació a xarxa. Per tant, la pro-
moció coordinada d’ambdues tecnolo-
gies garanteix una generació renovable 
i propera al punt de consum, lluny de 
l’autoabastament energètic municipal 
però amb una incidència important.

El concepte d’energia mini eòlica es defineix en contraposició amb el concepte de gran eòlica.
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Nova legislació en energia eòlica

A Catalunya, l’aprovació del Decret 
174/2002, d’11 de juny, regulador de 
l’energia eòlica a Catalunya, va ser 
el punt d’inici per establir els requisits 
ambientals i energètics en la instal·lació 
de parcs eòlics, mitjançant la protecció 
del patrimoni natural i cultural, així com 
la regulació dels tràmits d’autorització 
en un procediment comú. Així mateix, 
amb la seva aprovació s’obtenia el Mapa 
d’implantació de l’energia eòlica que zo-
nifica el territori segons la seva idoneïtat 
per posar-hi parcs.

El Pla d’Energia de Catalunya 2006-
2015, un dels objectius que es van fixar 
és arribar a 3.500 MW eòlics. Per poder 
avançar en aquest sentit, es va aprovar 
a finals d’aquest any passat el Decret 
147/2009, de 22 de setembre, pel 
qual es regulen els procediments 
administratius aplicables per a 
la implantació de parcs eòlics i 
instal·lacions fotovoltaiques a Ca-
talunya, el qual deroga l’anterior, excep-
te els articles relatius al Mapa (art. 5 i 6). 

L’actual Decret té per objecte, pel que 
fa als parcs eòlics, establir els requi-
sits per a la seva instal·lació i definir els 
criteris energètics, ambientals, urba-
nístics i paisatgístics que han de regir 
aquestes instal·lacions. Així mateix, de-
fineix els procediments administratius 
d’autorització d’instal·lació i d’execució 
dels parcs eòlics, integrant diversos trà-
mits previstos en la normativa aplicable.

El seu àmbit d’aplicació és per 
instal·lacions de règim especial d’una 
potència igual o inferior a 50 MW i sense 
limitació de potència per a les de règim 
ordinari. Així mateix resten fora d’aquest 
àmbit les de potència inferior o igual 
a 100 kW que segueixen el procedi-
ment administratiu de les instal·lacions 
d’energia fotovoltaica connectades a la 
xarxa elèctrica.

Àrees geogràfiques
El decret estableix que el Govern 
haurà d’aprovar unes Zones de 
Desenvolupament Prioritari (ZDP) 
o àrees geogràfiques que el Mapa 
d’implantació eòlica qualifica com a 
compatibles i com a zones d’implantació 
condicionada, les quals tenen com 

a requisits: recurs eòlic suficient, 
capacitat d’evacuació de l’energia 
elèctrica produïda i viabilitat urbanística, 
paisatgística i ambiental.

Tanmateix, es podran presentar projec-
tes que estiguin constituïts per 5 aero-
generadors i una potència màxima de 10 
MW i se situïn a una distància mínima de 
2 km d’un altre parc eòlic, en zones que 
no formen part d’una ZDP i que el Mapa 
les contempla com a zona compatible i 
d’implantació condicionada. 

Una vegada aprovades les ZDP, mit-
jançant un acord de Govern, s’ha d’iniciar 
un procediment de concurrència 
competitiva per a l’adjudicació de la 
instal·lació dels parcs eòlics.

Mitjançant una comissió de selecció 
de projectes d’instal·lació de parcs 
eòlics formada pels departaments de 
Medi Ambient, Política Territorial i Obres 
Públiques i Energia, així mateix pel con-
sell comarcal de la ZDP, s’avaluarà la su-
ficiència de la documentació presentada 
per part dels promotors i entre els que 
siguin admesos es seleccionaran els que 
es considerin més idonis, d’acord amb els 
requisits citats anteriorment. En un termi-
ni màxim de tres mesos notificaran la re-
solució d’adjudicació d’autorització 
administrativa de la instal·lació del 
parc eòlic.

El tràmit següent serà que els pro-
motors que hagin resultat adjudicata-
ris hauran de presentar la sol·licitud 
d’autorització administrativa per 
l’execució del parc eòlic i aprovació 
del projecte executiu. Per l’execució es 
faran necessàries unes autoritzacions: 
en el vessant energètic d’acord amb el 
procediment que preveu el Decret; en el 
vessant mediambiental restarà subjecte 
al procediment de declaració d’impacte 
ambiental; en el vessant urbanístic se-
gons l’aprovació d’un pla especial urba-
nístic i finalment en el vessant paisat-
gístic es requerirà l’informe d’impacte i 
integració paisatgística, segons les nor-
matives vigents.

Informació pública
Una vegada l’òrgan urbanístic compe-
tent hagi efectuat l’aprovació inicial del 

pla especial urbanístic i el promotor hagi 
presentat l’estudi d’impacte ambiental, 
s’obrirà el tràmit d’informació pública 
per a l’autorització administrativa per 
l’execució, per a la declaració d’impacte 
ambiental i per  a l’aprovació del pla es-
pecial urbanístic. I paral·lelament l’òrgan 
competent en matèria d’energia trametrà 
a les administracions, organismes i em-
preses de serveis públics o d’interès ge-
neral per tal que emetin informe. 

Finalitzat el tràmit d’informació pública, 
un exemplar de l’estudi d’impacte am-
biental, juntament amb el projecte del 
parc eòlic i el pla especial urbanístic se-
ran tramesos a la Ponència Ambien-
tal del Parcs eòlics (integrada pels 
departaments de Medi Ambient, Ener-
gia, Política Territorial i Obres Públiques 
i Cultura) als efectes del procediment 
de Declaració d’Impacte Ambiental 
(DIA).

Finalment, l’òrgan competent en matèria 
d’energia emetrà la resolució sobre la 
sol·licitud d’autorització adminis-
trativa per l’execució del parc eòlic, 
declaració d’utilitat pública, si ha estat 
sol·licitada, i aprovació del projecte exe-
cutiu, que es farà públic mitjançant un 
anunci al Diari Oficial de la Generalitat.

Fins ara s’han realitzat els següents 
tràmits: 

· S’ha publicat al DOGC un Acord de Go-
vern, aquest passat 1 de juny de 2010, 
en que s’aprova la determinació de les 
zones de desenvolupament prioritari 
(ZDP) de parcs eòlics, segons el Decret 
147/2009. 

· L’òrgan competent en matèria d’energia, 
també ha publicat el dia 14 juny de 
2010 l’Ordre per la qual s’obre la con-
vocatòria del concurs per a l’adjudicació 
d’autorització d’instal·lació de parcs 
eòlics a cadascuna de les zones de des-
envolupament prioritari i se n’aproven les 
bases d’aquest concurs. 

En concret, a la ZDP prevista a l’Alt Em-
pordà serà possible presentar projectes 
de parcs eòlics amb una potència màxi-
ma de 180 MW en un termini de fins el 
26 de juliol de 2010.

El nou decret sobre aquesta matèria es va aprovar a finals de l’any passat
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Cursos

Iniciació a la diagnosi mediamental amb indicadors 
biològics en rius
Iniciar l’alumnat en la diagnosi de la qualitat de l’aigua i 
l’estat ecològic en rius utilitzant índexs biològics basats en 
macroinvertebrats, d’acord amb la Directiva marc de l’aigua 
de la UE, posant en pràctica diverses metodologies homolo-
gades al camp i al laboratori.
Data d’inici: 02.07.2010
Data de finalització: 05.07.2010
Lloc: Tarragona
Organitza: Universitat Rovira i Virgili

L’activitat dels zoos a la natura: conservació “in situ”, 
cooperació al desenvolupament i lliuta contra el canvi 
climàtic
El curs se centrarà en els projectes de conservació de fauna 
que la comunitat zoològica i altres organitzacions desen-
volupen in situ, aprofundint en la importància que aquests 
projectes tenen per al desenvolupament socio-econòmic de 
l’entorn físic en el qual treballen, així com per a la preserva-
ció d’hàbitats i la lluita contra el canvi climàtic.
Data d’inici: 13.07.2010
Data de finalització: 14.07.2010
Lloc: Barcelona
Organitza: Consorci Universitat Internacional Menéndez 
Pelayo de Barcelona - Centre Ernest Lluch

Màster en Ciències del Medi Ambient
Amb tres especialitats: Diagnosi Ambiental,  Energies Reno-
vables i Comunicació i Educació Ambiental.
Data d’inici: 04.10.2010
Data de finalització: 30.06.2011
Organitza:  IUSC - Centre de formació superior presencial 
i a distància

Congressos

III Congrés nacional de medi ambient a les carreteres
Bones pràctiques per a la minimització de l’impacte ambiental.
Data d’inici: 28.09.2010
Data de finalització: 30.09.2010
Lloc: Gijón
Organitza: Associació Española de la Carretera 

Congrés Internacional “Rehabilitació i Sostenibilitat. El 
Futur és possible”
La rehabilitació sostenibilista no ha de limitar-se a l’estalvi 
energètic, sinó que cal que incorpori aspectes constructius, 
ambientals, econòmics, socials i estructurals, orientant-se 
sobretot cap a la millora de la qualitat de vida de les perso-
nes, al foment de la cohesió social i a la posta en valor dels 
actius culturals.
Data d’inici: 04.10.2010
Data de finalització: 06.10.2010
Organitza: Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i 
Enginyers de la Construcció de Barcelona i Consejo General 
de la Arquitectura Técnica de Espanya

Ajuts

Convocatòria LIFE+ 2010
Per a la present convocatòria s’ha establert els següents 
temes: Natura i biodiversitat LIFE+, Política i governament 
medioambientals LIFE+ i Informació i Comunicació LIFE+
Data de publicació: 05.05.2010
Data de finalització: 01.09.2010
Organitza: Comissió Europea

Convocatòria 2010 d’ajuts de Fundación Biodiversidad
Les línies d’actuació dels projectes hauran de centrar-se en 
6 àmbits: 
- conservació del patrimoni natural i de la biodiversitat, 
- desenvolupament sostenible del medi rural, 
- lluita contra el canvi climàtic, 
- conservació del medi marí, 
- cooperació internacional al desenvolupament sostenible, i 
- formació, comunicació, i sensibilització.
Data de publicació: 01.02.2010
Data de finalització: 31.08.2010
Organitza: Fundación Biodiversidad

Publicacions

L’aigua a les comarques gironines - Informe 2010
Aquesta publicació vol contribuir al debat amb una visió 
global i específica sobre la planificació hidràulica i el seu 
finançament.
Autor: Joan Gaya
Dipòsit Legal: Gi.-185-10
Edita: Taula d’Enginyeria de les Comarques Gironines

Ocupació Verda en una Economia Sostenible
Recull i analitza la situació actual i l’evolució de les inicia-
tives ambientals que tradicionalment generen ocupació a 
Espanya, així com les possibilitats que presenta el context 
socioeconòmic actual, de cara a un major desenvolupament 
d’aquestes ocupacions i d’altres emergents que afloren dels 
nous models de producció i consum sostenible.
Autor: Fundación Biodiversidad i l’Observatorio de Sosteni-
bilidad en España (OSE).
Data: 2010
Enllaç: www.fundacion-biodiversidad.es

Divers

Campanya Dia Internacional Lliure de Bosses de 
Plàstic
Campanya perquè la societat prengui consciència per 
avançar cap a la reducció de bosses de plàstic  i prevenir les 
problemàtiques que acompanyen a la producció i consum 
d’aquests envasos d’un sol ús com a símbol de la cultura 
d’usar i llençar.
Data: 03.07.2010
Promou: Fundación Catalana per a la Prevenció dels Resi-
dus i Consum Responsable (FPRC)

Enllaços

Directori de Recerca en Medi Ambient i Sostenibilitat
El promou el Consell Assessor per al Desenvolupament 
Sostenible (CADS) i té l’objectiu de recollir els grups de 
recerca, científics i investigadors en el camp del desenvolu-
pament sostenible, per tal d’oferir-ne informació a empreses, 
centres de recerca, investigadors, professors, educadors i 
públic en general interessat en aquestes temàtiques.
Enllaç: www.dirmas.cat

Guia RECUPERA-Comerços de reparació, de lloguer i 
de segona mà de l’Ajuntament de Girona
Guia per a facilitar la tasca de saber quin establiment pot 
reparar un producte abans que esdevingui residu. També 
conèixer les botigues de segona mà i de lloguer que exis-
teixen a la ciutat de Girona.
Enllaç: www.girona.cat/guiarecupera
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