
Text del correu-e enviat, el dia 18/5/2021, a les persones que exerceixen la Presidència dels Consell 
Comarcals de la Segarra, les Garrigues, l’Urgell, l’Alt Camp, l’Anoia, el Priorat i la Conca de Barberà 
 
 
A l'atenció del President/a del Consell Comarcal 

Benvolgut/da President/a  

M'adreço a vos en nom de la secció catalana d'EUROSOLAR - European Association for Renewable 
Energy, i en tant que entitat inscrita en el registre de grups d'interès del Parlament de Catalunya amb el 
número 23. 

I ho fem per mostrar-vos la nostra preocupació pel fet que algunes persones membres d'aquest consell 
comarcal han expressat la seva voluntat de fer una moratòria de projectes renovables, ara que 
justament estem començant a sortir d'una moratòria, de facto, de geirebè 10 anys. Esperem que aquest 
Consell Comarcal no adopti una tal mesura doncs valorem que seria desastrosa pel nostre país, donat 
que hem heretat una situació ben poc exemplar, pel que fa a l'energia, doncs importem el 95 de tota 
l'energia primària que entra al sistema, cosa que representa un enorme emprobriment del nostre país. I 
en quan a energia final, només un 8% és renovable (92% no renovable).  

No tan sols Catalunya no ha complert amb els objectius del paquet d'energia 20-20-20, adoptat per la 
UE l'any 2009, sinó que estem molt lluny de la fita que ara la UE s'ha imposat per l'any 2030. 

La finalitat de la nostra entitat és assolir la substitució total dels combustibles fòssils i nuclears per 
energies renovables. I en això treballem des de l'any 1988 en que el Dr. Hermann Scheer va fundar 
l'associació. Vegeu-ho al web. I amb el seu treball al Bundestag ens va mostrar ben clarament el camí. 

Els adjuntem un document que fa uns dies la nostra associació va fer públic arran d'un decàleg 
promogut per dues entitats, i al qual ens varen demanar la nostra adhesió que, per descomptat, no els 
vàrem pas donar. En el text que vos adjuntem expliquem les raons. També adjuntem una carta oberta 
que hem adreçat al coordinador nacional d'Unió de Pagesos arran de l'editorial que ell va escriure a la 
revista Terra (maig 2021). 

Esperem que amb el vostre treball comarcal fareu honor als compromisos que com a societat tenim 
davant l'emergència climàtica que patim. Ja ha passat el temps de la paraula, ara és temps d'acció i a 
Catalunya en manca i molta.  

Finalment, ens agradaria haver vist com el Consell Comarcal que presidiu feia honor als compromisos 
climàtics adoptats tant per les Nacions Unides, com per la Unió Europea, posant en funcionament 
alguna instal·lació solar FV en l'edifici seu del Consell que presidiu, o promovent algun projecte de 
generació amb fonts renovables. Us animem a fer-ho. 

Finalment us adjuntem també l'informe sobre Transició Energètica a la vostra comarca que el grup TE21 
va fer. Tots els informes de Transició Energètica, per a cada demarcació provincial, per a cada comarca i 
per a cada municipi estan disponibles lliurement al web Transició Energètica a municipis i comarques 

Atentament 

Pep Puig i Boix, Dr. Eng. Ind. 
Vice-president d'EUROSOLAR - European Association for Renewable Energy 
President de la secció Catalana d'Eurosolar 
 
 
 


