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El passat 21 d’octubre va tenir lloc una taula rodona sobre “La implantació de centrals 
eòliques en ubicacions alternatives al medi rural”, organitzada per l’Associació de 
Micropobles de Catalunya. 
 

 
 
El primer que ens ha sorprès ha estat el títol de la taula rodona, que dona a entendre 
que el medi rural no ha de tenir instal·lacions per aprofitar la força del vent. 
 
El segon que ens ha sorprès es veure la presencia d’una persona, geògraf, que és 
professor a la URV, i que, de fa temps, predica contra l’energia eòlica en entorns rurals. 
Hem mirat la presentació que va fer i hi hem volgut fer alguns comentaris, doncs 
considerem que hi ha conceptes erronis i perjudicials pels entorns rurals. 
 

 



Comentaris a la diapo de portada de la presentació 
 
Les instal·lacions per aprofitar la força del vent s’han de posar als llocs on fa suficient 
vent.  
 
Un geògraf, professor universitari, que fa aquesta presentació hauria de saber 
conceptes elementals de geografia física:  

- Com ara que l’energia continguda en el fluxos biosfèrics, especialment l’energia 
que contenen els moviments de les masses d’aire que envolten el nostre 
planeta, escalfades per la radiació que ens envia el Sol i la seva interacció amb 
les desiguals superfícies del planeta, donen lloc a la formació dels vents. 

- Com ara que els vents es manifesten als diferents indrets, de forma diferent i 
amb molts diferents intensitats. Això fa que a Catalunya els vents es manifestin 
de forma molt concreta en llocs molt concrets. Vegeu el mapa de vent a 
Catalunya, extret del Global Wind Atlas. 

 

 
 

Voler foragitar l’aprofitament de la força del vent de les zones rurals, a banda de ser 
una visió “urbanita i pessebrista”, significa vetar que les zones rurals, on hi fa vent, 
puguin aprofitar-lo i treure’n profit en benefici de la gent que hi viu. 
 
 
 



Diapo 2 

 
 
 
Comentaris a la diapo 2 
 
El títol és absolutament fals, ratllant la demagògia, doncs els paisatges agraris s’han 
industrialitzat a Catalunya amb la pràctica de l’agricultura i la ramaderia industrialista. Els 
paisatges agraris i naturals han sofert enormement des que les pràctiques agràries i ramaderes 
s’han industrialitzat, des que l’agricultura ha començat a aplicar mètodes industrials de conreu 
deixant de considerar el sòl com un organisme viu i des que la ramaderia ha aplicat sistemes 
industrials de cria i engreix de bestiar. Això ha implicat la introducció de la mecanització 
industrial a l’agricultura i a la ramaderia. També ha comportat la utilització d’inputs de 
procedència industrial (adobs químics, herbicides i pesticides artificials, ús de combustibles 
fòssils, etc.). Els greus impactes ecològics que el productivisme industrialista ha causat en les 
zones rurals de Catalunya, clamen al cel. 
 
El Dr Hermann Scheer, qui va ser fundador i president d’Eurosolar – associació europea per a 
les energies renovables -, Premi Nobel alternatiu, autor i parlamentari alemany ja ens va 
ensenyar que  

- “no pot comparar-se un paisatge verge abans i després d’instal·lar-hi un parc eòlic, 
perquè l’energia eòlica evita emissions contaminants que acabarien destruint aquest 
mateix paisatge”.  

- “La natura es fa malbé permanentment per culpa dels combustibles fòssils (carbó, gas, 
petroli) i nuclears, que tenen tota mena d’impactes associats a més del visual provocat 
per la refineria, la central, etc., així que si realment volem evitar danys al paisatge i 
tancar les nuclears, hem d’impulsar les renovables”. 

 
Va ser a Barcelona (l’any 2001) per presentar la publicació de la traducció castellana de la seva 
obra ‘La economia solar global: estrategías para la modernidad ecológica’. Aleshores va 
manifestar  

- “Si no apostem per l’economia ecològica global, no podrem defensar l’economia ni el 
medi locals”. . . .  

- “No podem perdre de vista que el que s’ha de salvar és el biotop global, la Terra. No 
podem salvar un petit biotop local si no salvem el biotop global i les energies 
renovables necessiten emplaçaments concrets, no hi ha parcs eòlics invisibles”. 



- Diapo 3 
 

 
 
Comentaris a la diapo 3:  
 
Respecte el punt 1b. Tots els espais del nostre país són el resultat de la interacció humana 
sobre ells. I això ve de ben antic. A Catalunya no hi ha espais sense alteració humana. El 
problema no és si els humans podem alterar els espais. El problema és si la seva alteració fa 
que els sistemes naturals d’aquests espais deixin de fer les seves funcions ecològiques. 
 
Respecte el punt 1c. Ens agradi o no, la realitat és que bona part de la població del nostre país 
està situada a la costa i concentrada i que hi ha grans zones del pais amb molt poca població. 
Això fa que per cobrir la demanda d’energia (tèrmica, elèctrica i motriu) de tota la població i 
de les activitats que es fan a la nostra societat, s’haurà de fer un  gran acord entre zones 
urbanes i zones rurals, de forma que la riquesa generada per l’aprofitament d’algun be comú 
(el vent ho és), en un territori rural donat, beneficiï en primer lloc a pes persones que viuen als 
indrets on es fa l’aprofitament. I que els excedents resultants puguin bescanviar-se amb zones 
més o menys allunyades. Això si, fent que les relacions de bescanvi siguin justes i equitatives. 
O és que els excedents de vi o de fruita d’una comarca no és poden portar fora d’ella? 
 
Respecte el punt 3. Les funcions de l’ICAEN, al igual que totes les administracions de la 
Generalitat, ha de ser facilitar que la societat, tota la societat (persones, famílies, empreses, 
comunitats, etc.) pugui fer una apropiació social de les tecnologies que ens permeten captar, 
transformar i emprar l’energia continguda en els fluxos biosfèrics, donat que la societat 
requereix d’energia i hem d’abandonar l’energia que s’obté de la crema de materials fòssils i 
nuclears. 
 
A banda, el títol de la imatge del mapa que es mostra fomenta l’analfabetisme energètic 
imposat per la societat fòssil addicta, donat que l’energia mai s’ha consumit, ni es consumeix, 
ni es consumirà. L’energia simplement es transforma d’una forma a una altra, i en usar-la es 
degrada de la seva forma disponible a una forma no disponible. El que es consumeix són els 
materials fòssils (es cremen per disposar d’energia) i els materials nuclears (es fissionen per 
disposar d’energia). I no es pot confondre l’energia amb els materials fòssils/físsils. L’energia 
és molt més que un reguitzell de materials o de processos. 



Diapo 4 

 
 
Comentaris a la diapo 4 
 
El títol i subtítol de la diapo mostren la ignorància (o mala fé) de la persona que ho ha escrit, 
doncs posa en evidència que tot i que, potser, ha mirat el mapa de vent a Catalunya, no ha 
comprés el que en ell s’hi diu. Els adjectius ‘molt’ i ‘bon’ no signifiquen res quan es parla 
d’aprofitaments eòlics. Quan es parla d’aprofitar la força del vent s’ha de parlar de la velocitat 
(velocitat mitjana anual, velocitats extremes), de l’altura a la qual mes vol fer l’aprofitament 
(doncs la rugositat del terreny te una gran influència sobre la velocitat), . . .  Parlar de 
velocitats de “més de 90 km/h” no vol dir res, doncs no especifica a què fa referència (velocitat 
mitjana anual, velocitat màxima, velocitat nominal, etc.). 
 
Citar dues noticies referents a dos ajuntaments de grans ciutats dels Països Catalans 
(Barcelona i València) que tenien/tenen plans per posar aerogeneradors en els seus respectius 
ports, volent donar a entendre que els aerogeneradors es poden posar arreu, és una forma 
ben clara de desinformar a la ciutadania, doncs no dona ni una xifra de les velocitats mitjanes 
anuals del vent en ambdós indrets, que, per cert, no són pas bones. 
 
La proposta de posar aerogeneradors al Port de Barcelona ja va ser criticada, en el seu dia per 
diverses entitats (doncs el projecte preveia que els aerogeneradors funcionarien solament 
1400 h/any) que, alhora es preguntaven: “un parc eòlic al port és la millor i més efectiva 
proposta o n’hi ha de millors i més efectives per reduir les emissions de CO2? La ciutadania de 
Barcelona te tot el dret de demanar rigor a l’Ajuntament pel que fa a les polítiques efectives de 
reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle. La proposta és més pròpia de 
l’espectacle mediàtic que no pas de polítiques d’energia fetes amb rigor”. 



Diapo 5 
 

 
 
 
Comentaris a la diapo 5 
 
El geògraf, professor d’universitat, hauria de saber que AESA (responsable de la 
seguretat aèria a l’Estat espanyol), posa incomptables traves per situar aerogeneradors 
a les zones d’influència dels aeroports, per les servituds aeronàutiques i 
radioelèctriques que imposa a l’hora de permetre una instal·lació eòlica a la zona 
d’influència d’un aeroport. 
 
Les servituds aeronàutiques són una limitació imposada al dret de propietat en 
la recerca de la seguretat i regularitat de les operacions de les aeronaus, el correcte 
funcionament de les instal·lacions radioelèctriques aeronàutiques i la protecció de les 
diferents fases de les maniobres d'aproximació per instruments a un aeròdrom. 
 
Qualsevol element que s'edifiqui o s’instal·li, d'una alçada superior a 100 m. requereix 
autorització per part de l'Agència Espanyola de Seguretat Aèria (AESA). 
 
En el cas que l'obstacle sigui un aerogenerador, hi ha una modificació (des de l'any 
2013) que amplia l'àrea afectada per les servituds fent aquestes més restrictives, en 
alguns casos, en instal·lacions radioelèctriques com radars i equipaments VOR, és de 
fins a 30 km. 
 
Les fotos dels aerogeneradors de l’aeroport de La Palma estan situats en una zona on 
la velocitat mitjana anual de vent és més de 8 m/seg.  



Diapo 6 
 

 
 
 
Comentaris a la diapo 6 
 
Dona la impressió que les dades que es donen en aquesta diapo han estat calculades a 
partir de dades de vent registrades per les estacions de l’INM.  
 
Les dades que històricament ha registrat l’INM no han servit mai per fer estimacions 
d’energia produïda per aerogeneradors, ja que les estacions i els aparells no estan mai 
situats en llocs on s’hi posaria un aerogenerador.  
 
En la tesi de doctorat realitzada per en Josep Puig i Boix a la UPC (El passat i el futur de 
l’energia eòlica a Catalunya: una aportació a la quantificació de la força del vent i una 
proposta per a la reintroducció del seu aprofitament, 1982), sobre eòlica, ja es feia una 
crítica, molt ben documentada, sobre la invalidesa de les dades de vent mesurades 
pels observatoris meteorològics, especialment de l’INM per fer avaluacions eòliques, 
donat que no tenien cap valor per poder fer avaluacions de potencial eòlic a Catalunya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diapo 7 
 

 
 
 
Comentaris a la diapo 7 
 
Fins que es va liberalitzar l’energia, els Estats feien plans d’energia i ho feien d’acord i 
en connivència amb els monopolis d’energia existents. Després de la liberalització, la 
planificació va deixar de tenir sentit.  
 
Tot i així, a Catalunya, la Generalitat va continuar fent ‘plans d’energia’ que, avui veiem 
que no han servit per a res, doncs mai han assolit els objectius que es posaven. Avui, 
no te cap sentit demanar planificacions d’energia.  
 
En la situació d’emergència climàtica que vivim nomes cal fer cas de les fites que les 
negociacions internacionals del clima fixen i els experts internacionals aconsellen.  
 
Dins d’aquest marc, les administracions solament han de posar les bases i crear els 
marcs per facilitar l’acció responsable de la societat, des de les persones, fins les 
empreses. 
 
 
 
 
 



Diapo 8 
 

 
 
Comentaris a la diapo 8 
 
Estar molt bé citar aquests paràgrafs, però seria molt millor que qui els ha mostrat en 
aquesta presentació podes demostrar que ell ha dut a la pràctica el que diuen els 
textos que mostra i que tracten sobre acceptació social, comunitats i producció locals, 
participació i descentralització.  
 
Per nosaltres, tot això se sintetitza amb el concepte de democràcia energÈTICA.   
 
Atès que el Sol, el vent, l'aigua,. . . que discorren per una comunitat són béns comuns 
que pertanyen a tota la comunitat, totes les persones residents en ella han de poder 
compartir la riquesa que genera el seu aprofitament. 
 
La democràcia energÈTICA és aquell sistema d’energia que empodera a les persones i a 
les comunitats que disposen de fonts locals d'energia renovable perquè treguin profit 
de la seva captació, transformació i ús. 
 
I aquesta visió no es predica en una xerrada de tant en tant, sinó que es practica, cada 
dia, tots els dies de l’any.  
 
La demostració més palesa de que qui predica, no practica és la mateixa orientació que 
ha donat a la seva presentació, que pretén foragitar les energies renovables dels llocs 
on se’n pot treure profit beneficiant les persones que hi viuen. 
 



Diapo 9 
 

 
 
 
Comentaris a la diapo 9 
 
La simplificació de la complexitat dels canvis en el marc de les societats actuals es 
converteix en un exercici de manipulació de la realitat.  
 
Els capgirament energètic realitzat pels habitants de la illa de Samsoe és el resultat de 
molts factors. 
 
L’illa danesa de Samsoe (114 km2, 4.100 habitants, situada a 15 km a l’est de la 
península de Jutlandia, a l’estret de Kattegat) és un clar exemple de com una 
comunitat 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.  
 
Tot plegat va començar l’any 1997 quan el Ministri d’Energia danès va convocar a les 
localitats i illes del país per què presentessin plans, realistes i realitzables, per a la 
transició cap l’autosuficiència energètica. En altres paraules, assolir un 
subministrament local d’energia 100% renovable.  
 



L’autoritat danesa de l’energia va proveir de fons públics per a la redacció de les 
propostes a les entitats que es van presentar al concurs: 4 illes i una península (Laeso, 
Samsoe, Areoe, Mon i Thyholm).  
 
Els antecedents d’aquesta iniciativa del ministeri va ser l’informe Energy 21, el qual 
recomanava que per l’any 2030 les energies renovables cobrissin un 35% de tota 
l’energia a Dinamarca.  
 
I l’objectiu de la competició era visualitzar les energies renovables i estudiar com es 
podia assolir un elevat percentatge d’energia renovable 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 de la demanda d’energia en tots 
els sectors i específicament en calor, electricitat i transport. 
 
Les localitats participants van haver de presentar plans concrets descrivint els recursos 
disponibles i com es podia fer la transició, tant des del punt de mira tècnic com 
organitzatiu. Una altre prioritat del projecte va ser el grau de participació local.  
 
Per donar credibilitat al pla, tant l’autoritat local, com els negocis i les organitzacions 
locals havien de donar suport al pla.  
 
Les solucions tècniques que es proposessin 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 de demostració de cara 
cap a fora de la comunitat local i com es mostraria al món la tecnologia danesa de les 
energies renovables. 
 
Samsoe va resultar guanyadora de la competició (octubre 1997), doncs la seva 
proposta va ser jutjada com la millor i la que amb més probabilitat podia ser exitosa. 
 
L’illa de Samsoe avui disposa d’una Acadèmia d’Energia, que va entrar en 
funcionament l’any 2007. Funciona com a centre de conferències i centre de formació i 
consultoria, on hi la seu de la Samsoe Energy and Environment Office, la Samsoe 
Energy Agency i la secció local del Danish Energy Service, des d’on es dona informació 
arreu del món de la seva experiència. A més l’edifici està dissenyat bioclimàticament i 
disposa d’un teulat solar fotovoltaic i subministrament d’aigua calenta a través del Sol. 
Per ella han passat milers de persones amb responsabilitat política, ambaixadors, 
tècnics, científics, periodistes, estudiants i persones interessades en aprendre dels 
èxits assolits en tan sols una dècada.  
 
L’anima de tot plegat és en Soren Hermansen, qui des dels seus inicis ha liderat aquest 
emblemàtic projecte i ha estat capaç d’engrescar a la seva conciutadana a participar 
en aquesta revolució en la manera de generar i emprar l’energia. Abans l’illa de 
Samsoe necessitava importar energia, avui n’és exportadora neta. 
 



Diapo 10 
 

 
 
 
Comentaris a la diapo 10  
 
Anem a analitzar l’afirmació que es fa en aquesta dispo. 
 
La factura municipal corresponent a l’enllumenat públic (sense incloure equipaments) 
va ser de 53.900 €, l’any 2019.  
 
Aquest any, el valor mitjà del preu de l’electricitat en el mercat majorista va ser de 
53,45 €/MWh. 
 
Dividint 53.900 per 53,45, en resulta 1.008,4 MWh que són els MWh que hauria de 
produir l’aerogenerador per compensar els costos de l’enllumenat elèctric.  
 
Però l’aerogenerador de La Llacuna és de 230 kW, i suposant que funcioni 2.000 h/any 
(un indret moderadament ventós, produiria 460.000 kWh o sia 460 MWh, un valor que 
és menys de la meitat del que hauria de produir per compensar el cost de l’electricitat 
de l’enllumenat públic. 
 
Ens temem que l’afirmació que fa el geògraf i professor de la URV no és certa. 
 
 
 
 
 
 
 



Diapo 11 
 

 
 
 
Comentaris a la diapo 11 
 
Els fonamentalistes del paisatge haurien de reconèixer que els humans, des que som a 
la Terra, interferim en el ‘paisatge’.  
 
I ho fem amb qualsevol actuació que emprenguem: quan conreem aliments, quan 
tallem arbres 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 la interacció de les actuacions humanes 
amb els entorns.  
 
El problema no és tan l’alteració del paisatge 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 
comptes de veure les funcions ecològiques que fan els sistemes naturals. Una actuació 
pot alterar el paisatge i a la vegada millorar les funcions dels sistemes naturals. 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 emmagatzemar, una vall muntanyenca com un espai per inundar amb 
un embassament, una muntanya com una font de materials a extreure, una platja com 
us espai a urbanitzar, etc.  
 
Aquesta visió del món s’ha anat imposant sobre les cultures rurals que han patit les 
conseqüències de l’anomenat desenvolupament industrialista.  
 
La societat consumista ha fet possible que avui es miri un sistema natural i només es 
vegi un paisatge a consumir per aquelles capes socials que viuen en entorns urbans on 
s’ha malaguanyat qualsevol vestigi de sistema natural. 
 
El suposat impacte sobre el paisatge es converteix doncs, a la pràctica, en una 
entelèquia subjectiva, pensada per persones que estan al servei de les forces socials 
que volen mantenir el present sistema energètic ineficient, brut, no renovable i 
dominat per un petit grapat de grans corporacions que monopolitzen l’energia, 
impedint-ne la seva democratització i per impedir que les fonts d’energia lliures, netes 
i renovables puguin esdevenir dominants en el sistema energètic d’una societat, i fins i 
tot, puguin subministrar-la en un 100%. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Diapo 12 

 
 
 
Comentaris a la diapo 12 
 
Que les instal·lacions per captar, transformat i usar l’energia continguda en els 
moviments de les masses d’aire, en les seves interaccions amb els territoris, es poden 
situar en zones industrials, no n’hi ha cap dubte, però sempre que hi faci suficient 
vent.  
 
- Foto 1: reprodueix la noticia de El Periódico de la Energia (23/12/2019) titulada 
“Haliade-X, la turbina eólica más grande del mundo, ya tiene el récord de producción 
tras generar 262 MWh en un solo día” i la fotografia del seu emplaçament (port de 
Maasvlakte-Rotterdam alls Països Baixos. L’Haliade-X té 12 MW, 220 m de diàmetre 
del cercle de les pales, 260 m d’altura. A Maasvlakte hi ha una velocitat mitjana anual 
de vent de més de 8 m/s (a 100 m d’altura) i gairebé 10 m/s a 200 m. 
- Foto 2: reprodueix la noticia del diari Expansión (21/3/2019) titulada “El Puerto de 
Valencia retoma su viejo plan para instal·lar molinos de viento en sus diques”. A 100 m 
d’altura la velocitat mitjana anual de vent és solament de 5 m/s. 
- Foto 3: mostrant instal·lacions d’aerogeneradors en zona industrial no identificada. 
- Foto 4: mostra 3 aerogeneradors en polígon industrial d’Arinaga. A 50 m d’altura, hi 
ha una velocitat mitjana anual de vent de 9 m/s. 
 
Les fotos 1 i 4 que il·lustren la diapo són de zones industrials on fa més que suficient 
vent per a situar-hi aerogeneradors. 
 
Hagués estat bé que l’autor de la diapo hagués posat les velocitats mitjanes anuals de 
vent en cadascun dels emplaçaments mostrats. 



Diapos 13 i 14 

 
Reprodueix 6 il·lustracions de la publicació Energia eòlica i paisatge referents als 
“Criteris en funció de la diversitat de paisatges”, 3 referents a zones industrials (11A, 
11B i 11C) i 3 referents a vies de comunicació (12A, 12B i 12C) 
 
 

 
Reprodueix 3 il·lustracions de la publicació Energia eòlica i paisatge referents als 
“Criteris en funció de la diversitat de paisatges”, 3 referents a eix d’infraestructures 
(13A, 13B i 13C) 



Comentaris a les diapos 13 i 14 
 
Les il·lustracions mostrades en aquestes dues diapos són un clar exemple de la mania 
normativista de determinades persones preocupades únicament pels ‘paisatges’ amb 
la connivència de determinades persones situades en llocs de poder en les 
administracions, que defensen el seu lloc de poder.  
 
El seu fonamentalisme paisatgístic, desvinculat totalment de l’estudi del vent i la seva 
interacció amb els entorns, fa que s’impedeixi a la societat avançar en fer realitat el 
capgirament del present, encara, sistema energètic brut, ineficient i no renovable, que 
beneficia a uns pocs i perjudica a la major part de la població.  
 
Un dels pioners (en les prèdiques, en les polítiques i en les pràctiques) de les energies 
renovables, el Dr Hermann Scheer, qui va ser fundador i president d’Eurosolar – 
associació europea per a les energies renovables -, Premi Nobel alternatiu, autor i 
parlamentari alemany, ens va ensenyar que:  
 

- Primer t’ignoren, segon se n’enriuen, després et combaten i finalment guanyes. 
 

- La revolució energètica només és possible amb la tecnologia. 
 

- La gran errada del segle XX va ser identificar energia amb combustibles 
fòssils/nuclears. L’energia és molt més que combustibles fòssils/nuclears. 

 
- La revolució tecnològica no es dona només per la tècnica en si mateixa, sinó 

per les persones que aprofiten les noves possibilitats que ofereix la tècnica. 
 

- D’una innovació tècnica sorgeix un moviment social. Es pot impulsar des de 
dalt. Però el desplegament massiu es fa des de baix. 

 
- L’establiment de múltiples nous fets sense demanar permís als titulars de les 

estructures existents. 
 
 


