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quest expert en desenvolupa-
ment sostenible participa en les
jornades internacionals Ener-
gies Renovables i Sobirania, que

es fan avui i demà a l’Auditori Josep Irla
de Girona.

El títol de la seva conferència és una cri-
da a la urgència però entenc que no sols
per les energies renovables sinó també
per la regeneració de tots els sectors.
L’energia renovable –un subministra-
ment complet i descentralitzat, autò-
nom, per a totes les activitats econòmi-
ques i socials– és només la base d’una so-
cietat regenerativa en la qual l’agricultu-
ra que gestiona el carboni, els boscos i sa-
banes silvestres, els aiguamolls sans i els
dominis oceànics exerceixen un paper
fonamental: els nivells de concentració
de gasos d’efecte d’hivernacle atmosfè-
rics i oceànics són massa elevats, i els sis-
temes terrestres estan sotmesos a una
gran pressió. Estem molt a prop de la
desaparició.

Com es regenera ecològicament la pro-
ducció industrial?
La fusta pot proporcionar materials de
construcció si tot l’arbre es gestiona de
manera que se segresti el carboni. Les al-
gues poden proporcionar biooli que pot
transformar-se en fibra de carboni per a
moltes aplicacions industrials. També
pot ajudar a reforçar el formigó.

A Catalunya es van fer parcs eòlics en
espais naturals i agrícoles. Eren terrenys
més barats que els industrials. Això va
generar l’oposició del territori Què en
pensa? Què recomanaria?
L’energia eòlica i l’agricultura, inclosa la
ramaderia, poden coexistir feliçment,
amb un gran suport a la biodiversitat, i
de manera rendible, si es gestionen amb
cura.

Alguns grups naturalistes adverteixen
que ara pot ocórrer el mateix amb parcs
solars en camps agrícoles.
L’energia solar i l’agricultura poden co-

A

ALERTA · “Els gasos d’efecte d’hivernacle atmosfèrics i
oceànics són massa elevats” FUTUR · “L’energia renovable
és només la base d’una societat regenerativa”

Xavier Miró
BARCELONA

Peter Droege President d’Eurosolar

“Estem molt
a prop de la
desaparició”

existir si es gestionen amb cura. Molts
exemples de totes les parts del món mos-
tren que els sistemes agrosolars poden
fins i tot impulsar la producció d’ali-
ments i la biodiversitat, proporcionant
ombra i hàbitats protegits.

Eurosolar impulsa les renovables per
substituir nuclears i combustibles fòs-
sils. Però la CE ha considerat l’energia
nuclear i el gas com a energies “verdes”.
Es tracta d’una decisió terrible i irres-
ponsable que ha de ser revocada, un sot-
metiment escandalós de la política sota
la pressió dels grups de pressió i la geopo-
lítica obsoleta.

Creu que es tracta d’una transició inevi-
table perquè la CE creu que Europa no
aconseguirà l’energia renovable neces-
sària fins al 2045?
La CE està poblada de funcionaris i al-
tres persones obligades pels lobbys in-
dustrials convencionals i les pressions
nacionals antiquades, sovint ignorants.
Els esdeveniments a Ucraïna, combinats
amb el col·lapse del clima, mostren que
és necessari un canvi dràstic en la políti-
ca. Per a això fem un clam a www.earth-
decade.org –la Dècada de la Terra Rege-
nerativa. ■

Peter Droege ■ EL PUNT AVUI
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Søren Hermansen Director de Samsø Energy Academy

ÈXIT · “El suport hauria estat més crític si només fossin
promotors privats els que treballessin en la implantació eòlica”

X.M.
BARCELONA

“Crec en la
propietat
cooperativa”

mpulsor de l’autosuficiència energè-
tica renovable de l’illa danesa de
Samsø, Hermansen serà avui a les
jornades de Girona.

Què destacaria sobre l’experiència reno-
vable a Samsø i a Dinamarca?
Ser l’illa renovable danesa ha estat un
gran impuls per al desenvolupament
col·lectiu de Samsø. Més llocs de treball,
economia circular i l’enfortiment de les
capacitats de la comunitat per adaptar-
se a nous contextos. I Samsø té avui una
marca global valuosa per moltes raons.

Que les cooperatives de barri impulsin
els parcs eòlics va ser un element clau?
El sentiment de propietat i organització
cooperativa és un motor molt important
per a les instal·lacions eòliques. Crec que
el suport hauria estat més crític si no-
més fossin promotors privats els que tre-
ballessin en la implantació eòlica. La pro-
pietat local ha estat una palanca per a
l’èxit i l’acceptació.

Com es pot aconseguir l’equilibri entre
els parcs eòlics i solars i el manteniment
de l’agricultura i la ramaderia?
Els parcs eòlics no tenen cap conflicte
amb l’agricultura. Ocupen poc espai, així
que no hi ha competència. Els parcs so-
lars són un repte perquè cobreixen una
àrea molt més gran per MW de capacitat
instal·lada. Cal que hi hagi uns criteris de
planificació per no afectar terres de con-
reu valuoses.

A Catalunya, alguns parcs eòlics es van
col·locar en espais naturals i agrícoles.
Eren més barats que els terrenys indus-
trials. Això va generar l’oposició del ter-
ritori. Què en pensa? Què recomanaria?
Si la propietat es comparteix i els agri-
cultors són convidats a ser copropietaris,
no necessàriament hi ha d’haver oposi-
ció. La propietat facilita l’acceptació de
canvis. Passar del NIMBY (not in my
back yard) al “Què hi ha per a mi?” és im-
portant.

Parli’ns de l’experiència amb l’eòlica ma-
rina. A Catalunya, el primer projecte da-

I

vant del cap de Creus ha generat polè-
mica perquè alguns diuen que afectarà
el medi natural submarí i la pesca.
Tenim un parc eòlic marí, no tan gran
(23 MW), però a prop de la costa, a
3,5 km de la platja. El resultat és que hi
ha més peix a la zona, per la qual cosa,
malgrat la prohibició de pescar a menys
de 100 metres dels aerogeneradors, el
parc ha estat molt bo per al medi marí-
tim. Inicialment vam tenir resistència
dels pescadors però un estudi rigorós ens
diu que el medi marí és més ric avui. S’ha
creat un nou escull on es desenvolupen
peixos i vida marina.

S’imagina una Europa del futur amb co-
munitats i cooperatives de productors
d’energies renovables o, més aviat, una
Europa amb energies renovables de les
grans empreses que abans eren de pe-
troli, gas i nuclear?
Veig una tendència que els grans actors
del negoci energètic s’impliquin cada cop
més en el desenvolupament d’infraes-
tructures d’energies renovables. Crec fer-
mament en la propietat cooperativa, però
també crec que des de la política cal una
posició ferma i decidida en favor d’un
compromís sòlid tant amb la indústria
com amb la participació ciutadana. ■

Søren Hermansen ■ EL PUNT AVUI
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Per la identitat dels po-
nents i pel context que te-
nim en matèria energètica
es podia preveure que de
les primeres sessions de
les jornades Energies re-
novables i sobirania en
sortiria una defensa afer-
rissada dels parcs fotovol-
taics i els aerogeneradors
marins, però més d’un
dels assistents d’ahir a
l’Auditori Josep Irla de Gi-
rona devia queda sorprès
de la contundència amb
què es va argumentar. En
poques paraules: Catalu-
nya està perdent el tren
del canvi perquè no s’està
actuant amb prou diligèn-
cia, mentre que territoris
com Aragó ja hi treballen
des de fa temps. Conse-
güentment, es corre el risc
que els nostres veïns con-
trolin el futur mercat
energètic català, almenys
en part.

“Pot passar que ens
trinxin el territori amb no-
ves línies que transporta-
ran electricitat generada
amb eòlica i fotovoltaica”,
va assenyalar Jaume Mor-
ron, gerent de l’associació
d’empreses eòliques de
Catalunya, EolicCat. Per a
l’expert tarragoní, coau-
tor, juntament amb Ra-
mon Tremosa, d’Energia
sobirana, cal “posar mà-
quines al jardí”, un procés
que no ha de trencar la
convivència entre les futu-
res instal·lacions i el pai-
satge. Catalunya ja dispo-
sa d’un full de ruta a se-

guir, el pla Prospectiva
Energètica Catalunya
(Proencat), però no es des-
plega. Cal executar-lo amb
urgència, va reclamar.

El cas de Roses
En una taula rodona pos-
terior, es va tractar gaire-
bé de manera monogràfi-
ca dels aerogeneradors da-
vant de la costa de Roses, i
es va poder sentir una veu
discordant, però no pas
amb els molins de vent
marins en general o la
transició energètica, sinó
amb la ubicació dels aero-
generadors. Ferran Va-

llespinós, doctor en biolo-
gia i membre de la plata-
forma Stop Macroparc Eò-
lic Marí, va afirmar que no
es disposa d’estudis rigo-
rosos i objectius que con-
firmin la idoneïtat de l’em-
plaçament. Al seu costat,
Vallespinós tenia Albert
Monclús i Anna Rivera, de
dues empreses que es de-
diquen precisament a pla-
nificar i projectar instal·la-
cions com la que es vol fer
a l’Empordà (convençuts
de la bondat del projecte), i
Sergi Ametller, enginyer
impulsor de Parc Tramun-
tana, una de les cinc pro-
postes per a aquelles ai-
gües. “No podem esperar,
hem d’actuar ara”, va ad-
vertir aquest últim, que va
recordar el seu compromís
a implicar-hi el territori a
base d’informació i peda-
gogia. També tenen pre-
vist obrir una campanya de
microfinançament perquè
gent de la zona pugui in-
vertir-hi, va assegurar. ■

Demanen el desplegament
urgent de les energies
renovables a Catalunya
a La majoria dels ponents de les jornades de Girona dedicades a la transició
energètica alerten que el país pot tenir una dependència d’altres territoris

Ramon Estéban
GIRONA — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Les frases

“És un bon lloc [el del
parc eòlic marí]
perquè és compatible
amb la pesca, el
turisme i el paisatge”
Sergi Ametller
PARC TRAMUNTANA

La taula rodona sobre el parc eòlic marí de Roses, amb Monclús, Rivera, Vallespinós i Ametller ■ QUIM PUIG

“Té tantes incerteses
[el parc eòlic de Roses]
que arribarà un
moment que es
pararà”
Ferran Vallespinós
STOP MACROPARC EÒLIC MARÍ
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«Catalunya, no hi ha temps per 
perdre. No podem esperar una 
dècada més per implantar les 
energies renovables». Així de 
contundent es va mostrar ahir 
Jaume Morron, consultor d’ener-
gies renovables i coautor d’Ener-
gia Sobirana al costat de Ramon 
Tremosa, durant la seva partici-
pació en la jornada Energies Re-
novables i Sobirania, organitzada 
a Girona per Eurosolar  (Associa-
ció Europea per les Energies Re-
novables-Secció Catalunya) i que 
va comptar amb la participació 
d’experts catalans i internacio-
nals. L’esdeveniment, celebrat a 
l’auditori Josep Irla de la Genera-
litat, va comptar també amb el su-
port de l’Oficina de Quim Torra.  

En una contundent interven-
ció, Morron va advertir que Cata-
lunya «no té temps per perdre» en 
la implantació d’energies renova-
bles. «No ens podem permetre 
que passi una altra dècada», va 
advertir. Morron va admetre que 
una planificació del territori és 
necessària, procés que pot portar 
«anys», però va advertir que «no 
podem estar aturats mentre duri 
aquesta planificació».  

És per això que, des del seu 
punt de vista, caldria autoritzar i 
posar en marxa tots els projectes 
que hi ha previstos a Catalunya, 
però sobretot, posar primer «les 
pedres grosses»: és a dir, tirar en-
davant els projectes més grans 
per garantir que s’arriba abans a 
una major producció d’energia 
renovable. «De projectes petits 
també n’hi ha, com per exemple 
la instal·lació de plaques fotovol-
taiques a les teulades, i s’han de 
tirar endavant; però sobretot cal 
fer realitat els grans projectes per 
aconseguir un assoliment més rà-
pid dels objectius», va assenyalar. 
És per això que Morron es va 
mostrar com un ferm defensor de 
l’energia eòlica marina, inclòs el 
parc que hi ha projectat davant 
del Cap de Creus. «S’ha de tirar 
endavant aquest projecte, perquè 
ens permetrà avançar més ràpi-
dament cap als objectius», va 
subratllar.  D’altra banda, Morron 
va destacar la inversió econòmi-
ca que suposarà el desplegament 
d’aquest tipus d’energies, així 
com la generació d’ocupació i 
d’ingressos per al territori. «Són 
unes instal·lacions que tenen uns 
30 anys de vida, de manera que 
les que es posin en funcionament 
l’any 2050 estaran generant in-
gressos als ajuntaments fins l’any 
2080», va manifestar.  

Morron va assenyalar que el 
full de ruta per a la roducció de re-
novables a Catalunya ja existeix: 
el PROENCAT 2050, que planteja 
la necessitat d’establir estratègies 
per assolir un model energètic 
basat al 100% en energies renova-
bles l’any 2050. Ara, el que cal «és 
executar-lo», va advertir, «i no es-

perar una dècada, sinó fer-ho de 
manera immediata». I per fer-ho, 
va advertir, caldrà «posar màqui-
nes al jardí»: és a dir, instal·lar mo-
lins de vent i plaques fotovoltai-
ques, entre altres.  

Per a aquest expert, el pas de 
l’energia fòssil i nuclear a les re-
novables no només és imprescin-
dible, sinó inevitable. «El sistema 
fòssil i radioactiu és insolidari i 
egoista, ja que està basat en ex-
plotar altres territoris, mentre qe 
el renovable és solidari, perquè 
s’utilitzen els propis recursos i no 
es va a espoliar els dels altres», va 
explicar. Però la transició no serà 

fàcil, va indicar, ja que actual-
ment Catalunya és un país fòssil 
(78%) i nuclear (13%), on el mà-
xim que s’ha aconseguit aprofitar 
els recursos naturals és a través de 
les hidroelèctriques construïdes 
per generacions enrere. 

Així doncs, Morron va advertir 
que hi ha  molta feina per fer si es 
vol arribar a l’objectiu del 100% 
l’any 2050 i, prèviament, un 50% 
el 2030, tal com està establert. Un 
camí que, segons va indicar, qva 
començar l’any 2017 amb l’apro-
vació de la llei catalana del canvi 
climàtic, que va ser pionera i es va 
aprovar abans que a Espanya i a 

«No podem esperar una 
altra dècada a implantar 
les energies renovables» 
u L’expert Jaume Morron defensa en una jornada a Girona la necessitat de «no perdre més 
temps» i començar pels projectes més grans, que permetran assolir abans els objectius fixats 

LAURA FANALS. GIRONA 

Un moment de les jornades, que se celebraran entre ahir i avui a l’auditori Josep Irla de la Generalitat a Girona. 

Jornada d’avui: Participació 
ciutadana, economia i indústria
u La jornada Energies Renova-
bles i Sobirania  continuarà 
avui al matí a l’Auditori Irla de 
la Generalitat. A primera hora 
hi haurà una taula rodona so-
bre Ecologia, energia i sobira-
nia, mentre que en segon lloc 
se celebrarà una taula sobre el 

rol de la participació ciutadana 
en la generació de renovables, 
que comptarà amb la presència 
de representants de Som Ener-
gia o la Iaeden, entre altres. 
Posteriorment hi haurà una 
tercera taula sobre economia i 
indústria de les renovables.  
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Europa, va recordar. Va ser gràci-
es a aquest marc legal que es va 
poder desenvolupar el decret-llei 
de renovables de 2019, que pos-
teriorment va ser modificat, amb 
la voluntat de poder-se acostar als 
objectius marcats pel 2030 i el 
2050.  

Ara, però,  considera que ens 
trobem en un  moment clau per 
continuar avançant. «És necessa-
ri un decreixement; deixar de 
consumir recursos fòssils i radio-
actius i començar a utilitzar els re-
cursos naturals que tenim a casa, 
com el sol, el vent i l’aigua, que 
ens són propis i autòctons», va as-
senyalar.  

Per tal de poder desenvolupar 
aquesta transició, Morron va po-
sar Estònia com a model per de-
fensar que s’han de desenvolupar 
el màxim de projectes possibles, 
«petits i grans», però va destacar 
també que s’ha de fer de forma in-
tegrada en el paisatge i respectant 
la normativa. «Cal complir amb 
la legislació vigent, que a més en 
el cas de Catalunya és molt estric-
ta», va indicar.  

Els riscos de quedar enrera  
Segons va advertir, el cost de no 
fer aquesta aposta clara per les re-
novables serà molt elevat. El pri-
mer serà que, si Catalunya no 

aconsegueix sobirania energèti-
ca, l’haurà d’importar d’altres ter-
ritoris. «Aragó ja està mirant Ca-
talunya com un gran pastís a de-
vorar. La demanda energètica hi 
és, ara hem de decidir si la volem 
cobrir nosaltres o no», va asse-
nyalar. En cas que s’hagi d’acabar 
portant l’energia d’Aragó, Morron 
va advertir que el territori encara 
pot acabar més trinxat a través de 
línies de molt alta tensió per 
transportar energia des de la co-
munitat veïna «que no s’han vist 
mai fins ara a l’Estat espanyol».  

A més, també va posar de ma-
nifest que el teixit econòmic i em-
presarial català no es podria be-
neficiar de la generació d’aques-
ta energia, que igualment seria 
eòlica i solar. Més enllà de la so-
birania energètica, Morron tam-
bé va destacar que el 2030 el Go-
vern espanyol tancarà els tres re-
actors nuclears de Catalunya, i 
que llavors serà imprescindible 
tenir noves fonts d’energia si no 
es vol haver-ne d’allargar la vida 
útil.  

Abans de la intervenció de 
Morron, diversos experts euro-
peus van explicar les seves expe-
riències amb les energies renova-
bles als seus respectius països. 
Així, la conferència inicial va anar 
a càrrec de Peter Droege, presi-
dent d’Eurosolar, i posteriorment 
Soren Hermansen va parlar sobre 
el desenvolupament de les reno-
vables a Dinamarca i Mark 
Richardson va exposar la situació 
actual a Escòcia.  

Havent dinat, es va celebrar 
una taula rodona sobre Recerca i 
startups amb Joan Ramon Mo-
rante (director de l’IREC), Cli-
ment Molins (vicerector de la 
UPC), Jordi Puigcorbé (Eolos), 
Alex Raventós (X1 Wind) i Albert 
Bosch (Vortex). Va clausurar la 
jornada una taula rodona sobre el 
desenvolupament de l’energia 
eòlica marina a Catalunya, que és 
una de les qüestions que més 
controvèrsia ha generat al territo-
ri. Avui al matí, i fins al migdia, les 
jornades continuaran al mateix 
auditori Irla amb tres noves tau-
les rodones.  

ANIOL RESCLOSA
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«Cal planificar, però 
això pot portar anys i 
mentrestant no podem 
estar aturats», va 
advertir Morron

L’expert assenyala que, 
si no s’assoleix la 
sobirania energètica, 
s’haurà d’importar 
d’Aragó 
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“No per avançar més ràpid
ho farem millor”, va adver-
tir Carlos Vicente, el direc-
tiu d’Unió de Pagesos que
va participar ahir en una
de les taules rodones de les
jornades Energies renova-
bles i sobirania, celebra-
des els dos últims dies a Gi-
rona. Vicente es referia so-
bretot a la proliferació d’a-
erogeneradors en terrenys
agrícoles d’arreu del país
sense haver treballat prè-
viament en una planifica-
ció territorial de la seva
ubicació. Mentre que
aquests parcs –va adver-
tir– són una amenaça per
al manteniment del pri-
mer sector, al país hi ha
700.000 hectàrees que no
són ni agrícoles ni fores-
tals on sí que podrien tenir
sentit aquestes instal·la-
cions. Si volem salvaguar-
dar els terrenys agrícoles,
cal posar-nos d’acord en la
seva ubicació, va conclou-
re.

La veu d’aquest pagès
–que va deixar clar que no
està en contra de la transi-
ció energètica, tot al con-

trari– va ser una de les po-
ques dissonants en unes
sessions protagonitzades
per empresaris, tècnics i
representants d’entitats
involucrades en projectes
d’energia verda, els quals
van coincidir a lamentar el
retard de Catalunya en el
seu desplegament i les
conseqüències negatives

que això pot tenir si es pre-
tén tenir una sobirania en
matèria energètica. Al-
guns dels ponents van cri-
ticar les dificultats admi-
nistratives que tenen
(Jaume Vicens, d’EnErGi,
o Francesc Rosell, de Viure
de l’Aire) i la manca de lide-
ratge del govern. “El dia
que la Generalitat es cre-
gui que les renovables són
un bé per al país, comença-
rem a anar bé, però que no
tardi gaire”, va sentenciar
Ramon Trullols, alcalde de
Talavera (Segarra), on els
aerogeneradors han estat
benvinguts. El president
d’Eoliccat, Víctor Cusí, va
atiar el govern a ser més
agosarat: “Té una oportu-
nitat única [impulsant les
renovables] de fer coses
que la ciutadania troba im-
portants.”

Oportunitat
Al marge de ser imprescin-
dible, el pas a l’ús genera-
litzat de les energies ver-
des s’ha de percebre com
una oportunitat en un àm-
bit econòmic, es va dir
ahir. En això, Lluís Cusí,
de la Unió Espanyola Foto-
voltaica a Catalunya
(Unefcat) va ser qui ho va
presentar de manera més
entusiasta: “És un repte
meravellós” perquè podria
facilitar la creació d’em-
preses subministradores,
i donar feina a molta gent.
Per aconseguir-ho –va in-
dicar– caldrà obrir cen-
tres formatius especialit-
zats i –en la línia d’altres
ponents– anar fent canvis
normatius que facilitin el
procés. ■

Ramon Estéban
GIRONA

Reclamen facilitats i consens
per a la transició energètica
a En les jornades celebrades a Girona, Unió de Pagesos demana pactar els llocs del territori on
establir parcs fotovoltaics a Alguns ponents lamenten la burocràcia de les administracions

Un dels debats d’ahir es va
dedicar a la participació ciu-
tadana en aquesta transició.
Va quedar clar que ara per ara
és molt limitada i no va més
enllà d’experiències com ara
la cooperativa Som Energia

Una de les taules rodones de la jornada d’ahir, a l’auditori Josep Irla de Girona ■ QUIM PUIG

(ja té una envergadura nota-
ble) i les comunitats energèti-
ques. En un exercici de prag-
matisme, un representant de
l’entitat ecologista emporda-
nesa Iaeden, Raül Domín-
guez, va dir que la participació

està sent sobretot passiva
(davant projectes polèmics,
“les protestes i poc més”) i
que a hores d’ara una manera
d’incidir-hi és vigilar qui vo-
tem en les eleccions, ara que
s’acostes les municipals.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Anar amb compte amb qui votem en les eleccions

L l è i t t

23/11/2022



Diari de Girona
www.diaridegirona.cat

TEL ☎ 972 20 20 66 |  FAX 972 20 20 05  | A/E diaridegirona@ddg.cat | ADREÇA  PASSEIG GENERAL MENDOZA, 2. 17002. GIRONA  |  DIRECTOR  JOSEP CALLOL |  NÚMERO 26.011

Aquest diari utilitza  
paper reciclat en un 80,5% FUNDAT EL 1889Dimecres 

23 DE NOVEMBRE DE 2022

PREU 

1,50 €

Descobreix una experiència d’assecat totalment 
professional amb un 20% menys de consum

ASSECADOR  
D’ALT RENDIMENT

El mercat immobiliari viu el 
millor any a Girona des de 2007
uEl sector calcula que es tancaran 
al voltant de 15.000 operacions de 

compravenda a la província

uEls experts preveuen un lleuger 
descens d’activitat si el BCE manté la 

pujada dels tipus d’interès

uEl pla d’alleujament dels 
hipotecats pactat entre Govern i banca 

protegirà un milió de famílies u16 i 21

Unes joies 
inspirades en el 
pas del temps, la 
nova col·lecció de 
Ramon Noguera
n Són 26 peces les que hi ha en 
aquest catàleg, dividit en cinc 
blocs, que giren entorn les estaci-
ons i un altre creat per la joiera gi-
ronina Mariona Quera. u6 La presentació de la col·lecció es va dur a terme ahir.

FUNDACIÓ RAMON NOGUERA

Un projecte de la UdG vol fer front 
a la bretxa digital a les escoles  u6 

Preocupació del sector 
agrari a l’Alt Empordà 
pel decret de sequera
uLES NOVES RESTRICCIONS 
ALS ÀMBITS TER-LLOBREGAT I 
DARNIUS-BOADELLA ENTREN 
EN VIGOR DIVENDRES 

uEL GOVERN INSTA ELS 
CIUTADANS A CANVIAR ELS 
HÀBITS DE CONSUM: «ÉS BÀSIC, 
NECESSARI I URGENT» u2 i 3

Joan Roca 
i Toni Gerez 
reben els nous 
guardons 
Michelin
uELS PREMIEN COM A XEF 
MENTOR I MILLOR SERVEI DE SALA 
I GIRONA NO PERD NI GUANYA CAP 
ESTRELLA DE LA GUIA u7

El sector de  
les renovables 
lamenta   
la «por» de 
l’administració
uL’ENGINYER JOAN VILA DEFENSA 
LA FIGURA D’UN COMISSIONAT  
DE LA GENERALITAT PER 
DESENVOLUPAR AQUEST ÀMBIT u8

El Pla de Salt també 
participa en el  

projecte.  ACN

L’Estartit bloqueja la proposta de 
Torroella de fer una auditoria u14

Junts obre un nou procés de 
primàries per escollir alcaldable u5

EL BAIX EMPORDÀ GIRONA

Consulta condiciones.
917 701 701

ASISTENCIA EN 
VIAJE KM 0  Y 
COBERTURA 
EQUIPAMIENTO 
TÉCNICO



n «Tenim un problema molt seri-
ós amb l’administració catalana, 
i és que no sap ni pot resoldre la 
qüestió de les energies renova-
bles. Per tant, la solució és que la 
sigui la societat civil qui ho lide-
ri». Així de contundent es va mos-
trar ahir Joan Vila, enginyer in-
dustrial i CEO de LC Paper, durant 
el segon dia de les jornades  Ener-
gies renovables i sobirania, orga-
nitzades a Girona per Eurosolar - 
Associació Europea per les Ener-
gies Renovables. No va ser, però, 
l’única crítica a l’administració 
pública que es va poder escoltar 
al llarg de la jornada. «Hi ha una 
administració que té por i no vol 
obrir melons», va apuntar Fran-
cesc Rosell, promotor i partícip de 
Viuredelaire, un projecte que va 
implantar un molí de vent a Pu-
jalt (Anoia) amb la participació 
econòmica d’unes 600 persones i 
que ara vol instal·lar dos aeroge-
neradors més a Collserola (Bar-
celona). Les crítiques del porta-
veu de la Iaeden, Raúl Domín-
guez, van fer referència als pro-
cessos de participació ciutadana, 
al considerar que es tracta d’una 
participació «passiva» i sense ca-
pacitat d’incidir realment en el 
model ni la planificació territori-
al.  De la seva banda, la represen-
tant de Som Energia, Nuri Palma-
da, va demanar a l’administració 
que prioritzi els projectes de re-
novables sorgits de la ciutadania.  

El segon i últim dia de les jor-
nades va comptar ahir amb tres 
taules rodones:  la primera sobre 
ecologia, energia i sobirania; la 
segona sobre la participació ciu-
tadana en la generació de renova-
bles i una tercera sobre l’àmbit de 
l’economia i la indústria.  

Després d’alertar, una vegada 

més, del retard que porta Catalu-
nya en les renovables -«ja no hi ha 
temps ni per fer un pla de xoc»-, 
Vila va fer una proposta concreta 
per a la seva implantació a les co-
marques gironines. «Per evitar 
greuges comparatius a nivell de 
territori, proposo que cada ajun-
tament cedeixi vuit hectàrees per 
instal·lar-hi plaques fotovoltai-
ques, a banda de les que s’hauran 
d’instal·lar als terrats. Això, més 
l’eòlica marina i el biogàs, perme-
tria que les comarques gironines 
fossin autosuficients l’any 2050», 
va exposar Vila. L’expert, col·labo-
rador de Diari de Girona, també 
va defensar que la figura d’un co-
missionat que pugui estar per so-
bre les conselleries i permeti gui-
ar el Govern català en matèria de 
renovables, ja que en aquests mo-
ments, va advertir, «estem enro-
cats». L’enginyer vaexplicar que ja 

ha fet arribar aquesta proposta a 
la Generalitat. 

L’economista Roger Medina, 
investigador titular de l’Institut 
Ostrom, va incidir en la idea que 
Catalunya ja ha perdut una dèca-
da en la instal·lació de renova-
bles, i que no es pot permetre el 
luxe de perdre deu anys més; so-
bretot tenint en compte que a 
partir del 2030 finalitzarà la vida 

útil de les centrals nuclears cata-
lanes. També va lamentar que, 
malgrat que Catalunya és la sise-
na comunitat autònoma amb una 
major superfície, n’hi ha altres de 
més petites que han avançat molt 
més.  

L’enginyer superior de teleco-
municacions Josep Ballart, que és 
membre de la Comissió d’Ener-
gia del Col·legi d’Enginyers In-
dustrials, va destacar la necessi-
tat de fer pedagogia i «saber anar 
units»: administració pública, 
empreses i també organitzacions 
com el propi Col·legi, les cambres 
de comerç o Pimec. «El sector ha 
de fer moure l’administració», va 
indicar. També es va mostrar fa-
vorable a la figura del comissio-
nat, «no només per activar i dina-
mitzar el sector, sinó també per 

fiscalitzar-lo». «Estem fent tard, i 
hem de treure profit del que te-
nim», va advocar. En aquest sen-
tit, va recordar que, si Catalunya 
no aposta per la producció 
d’energies renovables, «els arago-
nesos ja estan mirant com poden 
treure’n profit». 

Finalment, l’economista Mar 
Reguant (Universitat Northwes-
tern de Chicago) va recordar que 
Catalunya es troba situada «en un 
lloc de primera qualitat per a la 
generació d’energia solar», de 
manera que «és una oportunitat» 
que no es pot desaprofitar. I més 
en aquests moments, en què la 
crisi del gas natural -tant per la 
guerra d’Ucraïna com per altres 
factors-  fa encara més evident la 
necessitat de buscar fonts d’ener-
gia alternatives.  

LAURA FANALS. GIRONA

u Representats del sector reclamen a la 
Generalitat més decisió a l’hora de fer passos

La taula rodona sobre participació ciutadana, ahir al migdia, a l’auditori Josep Irla. ANIOL RESCLOSA

Jornada «Energies renovables i sobirania». 
Diversos experts i persones vinculades a l’àmbit de 
les energies renovables van demanar ahir a 
l’administració més decisió a l’hora d’actuar. 

«Hi ha una 
administració 
que té por amb 
les renovables»

n El paper de la participació ciu-
tadana en els projectes d’energi-
es renovables va centrar una altra 
de les taules rodones d’ahir, du-
rant la qual es van exposar diver-
sos projectes d’èxit. Per exemple, 
Francesc Rosell va explicar la seva 
experiència amb el projecte Viu-
redelaire, que els ha permès ins-
tal·lar un molí de vent  amb el 

qual generen 2,3 MW. Com que 
no poden fer autoconsum, ja que 
tothom viu en punts diferents, ve-
nen l’energia i n’obtenen bon ren-
diment. Tant, que ara volen ins-
tal·lar dos molins més a Collsero-
la, per tal que l’àrea metropolita-
na de Barcelona també s’impliqui 
en la generació de renovables. 
Rosell va admetre que és difícil 
aconseguir que la gent s’interes-
si en aquest tipus de projectes, i 
va indicar que un dels reptes és el 
finançament i la normativa: «Te-
nim una administració una mica 
lligada de mans», va considerar.  

El regidor responsable de la 
Comunitat d’Energia de Cornellà 
del Terri, Francesc Pujol, va expli-

car el desenvolupament del seu 
projecte tot transmeten un «mis-
satge d’esperança però també 
d’humilitat». Això sí, creu que el 
pas a les energies renovables és 
imprescindible davant del canvi 
climàtic. 

L’alcalde de Talavera (la Segar-
ra), Ramon Trullols, va explicar 
que la instal·lació de molins al seu 
terme municipal ha portat nom-
brosos beneficis econòmics per al 
poble, que els ha permès tenir 
una persona dedicada al mante-
niment dels pobles, donar ajudes 
als  infants o fer obres que d’altra 
manera no s’haurien pogut tirar 
endavant. Explica que quan es 
van voler instal·lar els molins, 

l’any 2003, no van trobar cap 
mena d’oposició, i va criticar es-
lògans com «renovables sí, però 
no així» si no hi ha una proposta 
alternativa a darrera. 

Des de la Iaeden, Raúl Domín-
guez va considerar que els pro-
cessos de participació ciutadana 
són insuficients, especialment els 
grans projectes. En aquest sentit, 
va indicar que cal que la ciutada-
nia pugui participar en la defini-
ció del model territorial, per tal 
que tothom se’n pugui sentir par-
tícep i no dependre només de la 
voluntat de les grans empreses. 
Nuri Palmada (Som Energia) va 
exposar la necessitat projectes 
sorgits de la ciutadania. 

Fomentar la participació ciutadana en els projectes

La Iaeden vol que els 
veïns puguin tenir una 
major implicació en el 
model territorial 

L.F.G. GIRONA 

L’enginyer industrial 
Joan Vila va defensar la 
figura d’un comissionat 
de la Generalitat per a 
les energies renovables 
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