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La La histhistòòriaria recentrecent, Es, Es

Wind Power Spain (1990-2008
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ElsEls ororíígensgens, Es, Es

Wind Power Spain (1990-1997)
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ElsEls ororíígensgens, , CatCat..
• Ecotècnia

• Fundació: abril 1981
• Primer prototipus: març 1984



La La preguntapregunta

Per què tenint l’eòlica el mateix marc
promocional en totes les comunitats de l’Estat
Espanyol, es dona la següent situació:
– 6 CA tenen més de 1.000 W/hab. 
– 2 CA tenen més de 200 W/hab. 
– 2 CA tenen més de 100 W/hab. 
– 3 CA tenen més de 50 W/hab. 
– 2 CA tenen entre 1 i 49 W/hab.
– 4 CA tenen 0 W/hab.



Catalunya: 57,7 W/cap.



ElsEls ororíígensgens, EUA, EUA

•1888, Charles F. Brush
va construir el primer 
aerogenerador a 
Cleveland, OH. Va 
funcionar fins el 1908.



ElsEls ororíígensgens, , DkDk

Dinamarca va començar a 
generar electricitat eòlica el 
1892 quan Paul la Cour va 
construir un primer 
aerogenerador experimental 
i el 1897 un altre més gran a 
l’Askov Folk High School



ElsEls ororíígensgens, , DkDk

Dinamarca, s.XIX
– 3.000 aeromotors i aerogeneradors en la 

indústria i > 30.000 en granges (>200 MW), 



ElsEls ororíígensgens, , DkDk

1903: fundació de l’Associación Danesa de 
Producció d’Electricitat amb el Vent (Dansk
Vind Elektricitets-Selskab – DVES)
– Publica fins el 1915 el Diari de l’electricitat

mitjançant el vent (Tidsskrift for Vindelektricitet)
– Va projectar 27 estacions de producció eòlica

d’entre 5 i 25 kW



Les Les primeresprimeres passes, passes, DkDk

Primeres empreses eòliques
– 1910-1925. P.Vinding va dissenyar

les màquinas Agricco (5 pales, 
diàmetre 11 m., 15 kW) que va 
comercialitzar l’empresa Larsen

– 1930. L’empresa Lykkegard
comercialitza els populars ‘Aurora’
(4 pales, 30 kW)



ElsEls pionerspioners, EUA, EUA

1931. Marcellus Jacobs va fundar la Jacobs 
Wind Electric Company.



ElsEls pionerspioners, URSS, URSS

1931. Primer aerogenerador 
connectat a la xarxa a Balaklava 
(Crimea)
– 100 kW (10,5 m/s)
– Pales d’11 m.
– > 200.000 kWh/any
– Destruit pels nazis

1933. Primera conferència
sobre l’ús de l’energia eòlica



ElsEls pionerspioners, , AlemanyaAlemanya

1933. Honnef fa públic el 
seu gegantí projecte



ElsEls pionerspioners, EUA, EUA

Aerogenerador Smith-Putnam, 1941-1943
– Grandpa’s Know (Vermont)
– 1.250 kW



ElsEls pionerspioners, EUA, EUA

Una profecia?
– “Aquest aerogenerador ha demostrat que en un 

futur no llunyà es podrà enlluminar les cases i 
es podrè utilitzar en les fèbriques l’energia
produida pels sistems convertidors d’energia
eòlica”
Dr. Vanevar Bush, decano del MIT
(Font: Putnam, P.C. (1948), Power from the Wind, Van 
Nostrand Reinhold)



La La necessitatnecessitat, , DkDk
Vulnerabilitat energètica
– Estalla la 2ª guerra mundial. Escasesa de petroli.
– 1940-1941. Els generadors d’electricitat es llencen

pel cami eòlic
– 1942. Aerogenerador de 70 kW, F.L.S. Aermotor a 

Gedser (illa de Falster). Va funcionar fins 1958.
– 1943. 78 aerogeneradors en funcionament (la 

majoria Lykkegard, però 12 F.L.S. Aermotor)
– L’aerogenerador d’Askov va funcionar fins 1960
– Entre 1940 i 1947 es van generar 18,6 GWh a Dk



La La necessitatnecessitat, , DkDk

1947. J. Juul (alumne de Paul la Cour) 
– inicia investigacions en el Laboratoro

d’Electricitat del Sur de Jutlàndia
(Sydostsjaellands Electricitets Aktieselskab –
SEAS) sobre la viabilitat d’utilitzar energia eòlica
per generar electricitat. 

– SEAS subministrava energia a les illes de Zealand, 
Falster i Lolland.

– Aerogeneradors a Vester Egesborg i Bogo



La La maduresamaduresa, , DkDk

1950’s. Associació Danesa de Treballs
Elèctrics (Danske Elevearkers Forening –
DEF) i SEAS creen un Comité d’Energia
Eòlica
El govern danès concedeix una subvenció
de 300.000 DKr per a la construcció d’un
aerogenerador de major potència



La La maduresamaduresa, , DkDk

1957. Aerogenerador Gedser
– 200 kW, màxima producció 367.000 kWh/any1967

– Va funcionar de 1958 a 1967
2.242.000 kWh



La La maduresamaduresa, UK, UK

1949. NSHEB signa 
contracte amb John 
Brown and Co.Ltd. per
dissenyar i construir un 
aerogenerador de 100 
kW automàtic
1951-1952. 
Construcció prototipus



La La maduresamaduresa, UK, UK
L’Autoritat Anglesa d’Electricitat
(British Electricity Authority – BEA) 
s’interessa per la generació eòlica
d’electricitat

– Decideixen apostar per la tecnologia de 
pales a depressió de J. Andreau

– Enfield Cables Ltd. Va instal·lar el 
prototipus de 100 kW a Prae-Wood, St. 
Albans, Hertfordshire

– 1957. Passa a mans d’Electricité et Gas 
d’Algerie



La La maduresamaduresa, , FrFr

La Divisió d’Energia
Eòlica d’EDF, sota la 
direcció de M.A. 
Argand va experimentar 
(1948-1966) amb 3 
màquinds eòliques de 
gran potència
– Best-Romani, 800 kW
– Neyrpic, 132 i 1.000 kW



La La maduresamaduresa, , AlemanyaAlemanya

El Prof. Ulrich Hutter de la 
Universitat de Stuttgart va 
dirigir, entre 1950 i 1960, un 
ambicios programa eòlico.
– Prototipuss de 10 fins a 100 kW



LL’’eclosieclosióó, , DkDk

1974. Les escoles Tvind es plantegen que 
fer davant la crisi del petroli
– 1975. Comencen les obres
– 1978. Comença a funcionar
– 900 kW



TvindTvind avuiavui



El poder de la gentEl poder de la gent

OOA

1977-2000



Un Un governgovern sensiblesensible

El Parlament danès
decideix no iniciar 
un programa nuclear 



La La propietatpropietat DkDk
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ProjectesProjectes comunitariscomunitaris, , DkDk

MiddelgrundenMiddelgrunden, , DkDk





ProjectesProjectes comunitariscomunitaris, UK, UK



ProjectesProjectes
comunitariscomunitaris

UKUK



ProjectesProjectes
comunitariscomunitaris

UKUK



ProjectesProjectes comunitariscomunitaris, UK, UK



ProjectesProjectes comunitariscomunitaris, UK, UK



ProjectesProjectes comunitariscomunitaris, NA, NA



ProjectesProjectes comunitariscomunitaris, EUA, EUA



ProjectesProjectes comunitariscomunitaris, EUA, EUA



ProjectesProjectes comunitariscomunitaris, Ca, Ca



ProjectesProjectes comunitariscomunitaris, Ca, Ca









Una Una propostaproposta

L’eòlica amb el suport de la gent (de la 
comunitat) te la capacitat de fer una 
contribució significativa a casa nostra
Intents no reixits en el passat
Serem avui capaços d’estar a l’altura del 
repte?



Viure de lViure de l’’aire del celaire del cel

25 anys de la inauguració de 
l’aerogenerador Ecotècnia 12/15



Ara fa 25 Ara fa 25 anysanys . . .. . .



Ara fa 25Ara fa 25
anysanys . . .. . .

Diari de Barcelona, 
10 de març de 1984



Ara fa 25Ara fa 25
anysanys . .. .





25 25 anysanys desprdesprééss . . .. . .

“I’m also happy to provide my support for your event
making the 25th anniversary of the first wind turbine in 
Catalonia. The leadership shown by Catalans in 1984 has 
laid the foundation for a transformation of the energy
system in the years ahead.”
Chistopher Flavin
President



25 25 anysanys desprdesprééss . . .. . .

El projecte ‘Viure de l’aire del cel’
– Instal·lar un aerogenerador de 1.670 kW de 

potència en un indret rural de Catalunya.
– Cost: 2.000.000 €
– Energia produïda: 3.340.000 kWh/any, 

funcionant 2.000 hores eq./any
– Propietat de la gent



ViureViure de de ll’’aireaire del del celcel

Objectius:
– Generar electricitat ‘verda’ i neta

Per què les persones en puguin lluir

– Possibilitar la solidaritat urbano-rural
Per què les persones la puguin practicar



ViureViure de de ll’’aireaire del del celcel

Com es paga el projecte?
– El cost d’instal·lació i posada en funcionament

es cobreix amb la participació de les persones 
individuals, families i entitats no lucratives.

2.000 persones aportant 1.000 € cadascuna
1.000 persones aportant 2.000 € cadascuna

500 persones aportant 4.000 € cadascuna
100 persones aportant 20.000 € cadascuna



ViureViure de de ll’’aireaire del del celcel

A quin lloc s’instal·larà?
– El seu emplaçament s’escollirà entre els

municipis rurals que es presentin a la 
convocatòria

– Es poden presentar a la convocatòria tots els
municipis rurals de Catalunya que tinguin fins a 
5.000 habitants.

– Suficient vent, bon accés i xarxa elèctrica



ViureViure de de ll’’aireaire del del celcel

Inversió :
– Mínima: l’equivalent a la generació eòlica de 

1.000 kWh/any en l’emplaçament triat.
– Superior a la mínima: sempre en multiples sencers

de la inversió mínima.
– Opcions:

Cobrir el consum d’energia elèctrica
Cobrir el consum d’energia tèrmica
Cobrir el consum d’energia per a desplaçaments



ViureViure de de ll’’aireaire del del celcel

Exemple:
– Una familia que tingui un consum anual 

Elèctric: 3.100 kWh 862 kg CO2

Tèrmic: 7.850 kWh 1.562 kg CO2

Desplaçament:    10.000 kWh 2.527 kg CO2



ViureViure de de ll’’aireaire del del celcel

Inversió:
– Elèctric: 1.856 €
– Tèrmic: 4.701 €
– Desplaçament: 5.988 €
– Elèctric + Tèrmic:  6.557 €
– El.+Tè.+Desp.:    12.545 €



ViureViure de de ll’’aireaire del del celcel

La legislació espanyola permet que 
qualsevol persona pugui
– Ser generadora d’electricitat a partir de fonts

renovables
– Injectar l’electricitat generada a la xarxa
– Vendre l’electricitat generada a un preu primat

a l’empresa distribuïdora



ViureViure de de ll’’aireaire del del celcel

D’on surgeix la idea?
– Cooperatives eòliques a Dk, UK, EUA, etc.
– Projecte europeu WELFI - Wind Energy Local 

Financing (estendre l’experiència danesa a 
diversos països europeus)

– L’intent no reeixit de l’empresa catalana TREN 
- Transformadora Racional d’Energia Natural, 
l’any 1990



ViureViure de de ll’’aireaire del del celcel

Qui llença la idea?
– La secció catalana d’EUROSOLAR -

l’associació europea per les energies renovables
Les energies renovables 

– Ofereixen un gran potencial de democratització del 
sistema energètic

– Possibiliten la pràctica ciutadana
de la democràcia energètica



ViureViure de de ll’’aireaire del del celcel

Qui promou el projecte?
– Barcelona Grup d’Energia Local - BarnaGEL

1994-2000: va ser l’agència local d’energia de 
Bracelona, surgida del programa europeu RUE 
(actualment, SAVE)
Avui: una associació que organitza anualment els
Fòrums de l’Energia Sostenible



ViureViure de de ll’’aireaire del del celcel

Qui materialitzarà el projecte?
– Una entitat empresarial creada per dur-lo a 

terme.



ViureViure de de ll’’aireaire del del celcel

Per què ara?
– Per exercir el dret democràtic

a aprofitar un be comú, el vent, que flueix lliurement
per la biosfera
a transformar-lo en energia elèctrica
a decidir no emetre CO2 fòssil
a practicar la solidaritat urbano-rural



ViureViure de de ll’’aireaire del del celcel

Com participar en el projecte?
– A partir d’avui enviant un correu-e a:

barnagel@energiasostenible.org per fer la pre-
inscripció

– A partir del 22 d’abril (Dia de la Terra) 
accedint a un registre d’inscripció,

per confirmar la inscripció caldrà fer una aportació:
– Persona física individual: 100 €
– Familia: 250 €
– Entitat sense ànim de lucre: 500 €



El projecte ‘Viure de l’aire del cel’
compta amb el suport de:



GraciesGracies per la per la vostravostra atenciatencióó

Dr. Josep Puig, ing.ind.
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BarnaGEL barnagel@energiasostenible.org


