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La implantació de l’energia eòlica 
 
 
Avui, divendres 10 de febrer de 2006, a la seu del Consell Comarcal de l’Alt Empordà  
el Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona 
(CILMA), ha organitzat la jornada informativa i de debat: La implantació de l’energia 
eòlica a les comarques gironines. 
El nou Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015 planteja, pels propers anys, 
augmentar la producció d’energies renovables i en concret la producció d’eòlica en 
3.500MW. És en aquest sentit que a les comarques gironines s’ha previst la 
instal·lació de diferents parcs eòlics que contribuiran en una part important en aquesta 
producció.  
Les administracions locals gironines estan interessades en consumir energies 
renovables i minimitzar el consum d’energia provinent de combustibles fòssils, però 
demanen que els parcs eòlics s'instal·lin en llocs que suposin el mínim impacte 
possible. Per això hi ha una preocupació general per conèixer quanta energia eòlica 
es preveu implantar a les nostres comarques, on es preveu que s’ubiquin aquests 
parcs, quines seran les compensacions que podran rebre els ens locals i 
propietaris afectats, així com conèixer quines altres tecnologies existeixen de baixa 
intensitat les quals podrien minimitzar l’impacte paisatgístic. 
Per conèixer aquesta qüestió, debatre la seva implantació i arribar a un consens s’ha 
convidat a representants de l’administració, d’entitats i experts que han aportat les 
seves experiències i opinions. 
A aquesta jornada, que ha estat oberta per Jordi Cabezas, President del Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà i Enric Pardo, Responsable de la Comissió d’Eficiència 
Energètica i Energia Renovables del CILMA, han assistit com a ponents: Josep Isern, 
Director General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial del Departament de Treball i 
Indústria; Jordi Cañas, Director General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge; Jaume Busquets, Subdirector General de 
Paisatge  i Acció Territorial del Departament de Política Territorial i Obres Públiques i 
Manuel de Delás, Secretari General de l’Associació de Productors d’Energies 
Renovables. 
Després de les intervencions hi ha hagut un debat, en el qual també han participat 
Montse Pascual, membre de Salvem l’Empordà en representació de la Federació 
d’Ecologistes de Catalunya; i Jesús Llauró, Conseller de Medi Ambient del Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà i membre de la Junta Executiva del CILMA.  
 



 

 
 
 
S’adjunten ponències 
 
Per a més informació i entrevistes: 
Carles B. Gorbs, responsable de premsa i comunicació del CILMA (Mòb. 629 151 
930). 
 
CILMA 
Santa Eugènia, 10, 4a 
17001 Girona 
Tel. 972 426 105 
Fax 972 426 106 
cilma@ddgi.es
www.cilma.org
 
Girona, 10 de febrer de 2006 

 

mailto:cilma@ddgi.es
http://www.cilma.org/

	Girona / Medi Ambient
	COMUNICAT DE PREMSA 002/2006
	Santa Eugènia, 10, 4a
	17001 Girona


	Girona, 10 de febrer de 2006


