Nou conflicte greu en el model de desplegament de les
energies renovables de la Generalitat.
Convocatòria de roda de premsa –
dimecres 10 de febrer 11:30 del mati.

Acte promogut per:

El model d’impuls de les renovables de la Generalitat,
un obstacle al desenvolupament rural
Arran de l’aprovació, el novembre de 2019, del Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de
mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables, s’ha iniciat un
boom en la tramitació de projectes de centrals eòliques i fotovoltaiques que estan posant en greu
perill el futur de molts espais naturals de gran importància ecològica, de paisatges de valor
incalculable en la conservació de biodiversitat...., d’espais d’importància històrica, d’espais
importants pel futur d’una agricultura de qualitat que actuen reduint el despoblament.
Aquest Decret llei s’està aplicant de forma autoritària, generant una gran indefensió en els
territoris afectats. S’estan tramitant els projectes obviant els processos de participació i diàleg
amb els ajuntaments, els sectors econòmics, socials i ambientals, que haurien de permetre fer
possible, mitjançant un procés de concertació, l’aplicació dels criteris mes bàsics d’equilibri
territorial, racionalitat i eficiència energètica.
La Generalitat, lluny de frenar i ordenar aquesta situació, està facilitant que siguin les
empreses promotores les que marquin les regles del joc. Ara, a més, la Generalitat està
preparant normativa per treure competències municipals i dificultar que els ajuntaments puguin
impedir aquesta implantació en els seus municipis.
Arran d’aquesta greu situació, des de diferents sectors afectats per aquesta situació, volem
denunciar, amb una roda de premsa virtual, per tal d’exigir que s’hi posi fre i que es faci un
replantejament en el model d’impuls de les renovables.

Participaran
Representants del món municipalista
Del món de les empreses agràries
Dels sindicats agraris
Del món social i ecologista
Del món universitari
Enllaç de la roda de premsa: https://meet.jit.si/EnergiesRenovablesConsens

Els temes a desenvolupar

1. El Decret Llei16/2019, que sense partició i debat afecta tot el territori.
2. El portal d’avaluació ambiental dels projectes de renovables que ha desaparegut creant una
indefensió als afectats per aquests projectes.
3. L’estratègia de fer un Pla Director o un Pla Sectorial per frenar l’autonomia municipal, per
modificar els seus plans urbanístics.
4. Els impactes que aquest model de renovables està causant sobre els nostres espais de major
valor ecològic, paisatgístic i cultural.
5. El perill que aquest model de renovables suposarà pel futur d’una agricultura de qualitat lligada
al territori.
6. Sobre la necessitat de posar fre a aquesta situació amb la derogació del Decret Llei 16/2019.
7. Sobre la necessitat de que s'elabori un pla de l’energia de Catalunya, l’actual tenia una durada
del 2012 al 2020, i s’ha exhaurit. Cal que el nou pla analitzi l’actual i futures necessitats, amb una
verdadera participació de tots els sectors socials implicats, com va tenir el PECAT ara finalitzat.
El nou PECAT ha de planificar les demandes energètiques i planifiqui una implantació decidida
de les renovables basada en els criteris de l’energia distribuïda, descentralitzada, propera als
llocs de consum, sostenible ambientalment i compatible amb la conservació dels espais naturals,
el paisatge, els espais de valor cultural, agrícola, on les centrals productores d’energia s'instal·lin
en polígons industrials, en teulades industrials i urbanes, en zones periurbanes degradades, en
indrets de concentració d’infraestructures sense valor agrícola i ambiental, etc......
Noms persones que intervindran a la roda de premsa:
Moderador de la roda de premsa:
Joan Vàzquez, president d’EdC
Àmbit Municipalista.
Vicepresidenta de l'Associació de Micropobles de Catalunya i alcaldessa de Senan: Carme
Ferrer

Àmbit empresa
Per la DO Tarragona: Vicenç Ferré. President de la Junta Rectora de la DO Tarragona.
Per la D.O Terra Alta: Joan Arrufí, president de la Junta Rectora de la D.O Terra Alta o Núria
Altés, membre de la Junta Rectora de la D.O. Terra Alta
Per la DO Costers de Segre: Tomàs Cusiné. president de la Junta Rectora de la D.O Costers del
Segre i de la ruta del vi de Lleida
Àmbit sindicat agrari
Representant d’Unió de Pagesos: Pere Guinovart. Coordinador al Camp de Tarragona de la Unió
de Pagesos.
Àmbit plataformes
Coordinadora de les Garrigues per una energia solar i eòlica sostenible: Ramon Queralt
De l’Espitllera i Plataforma de la Segarra contra la concentració d’aerogeneradors: Ramon Saball
Àmbit ecologista
Ecologistes de Catalunya- IPCENA: Joan Vàzquez, president d’EdC i secretari d’Ipcena-EdC
Ecologistes de Catalunya- GEPEC: Xavi Jimenez, secretari d’EdC i president del Gepec-EdC
Àmbit universitari
Geògraf. Prof. associat al Dept. Geografia de la URV. Investigador i consultor en paisatge,
energia i planejament territorial: Sergi Saladié

