Deu fets
inqüestionables
de l’energia
eòlica

La transició energètica,

sense l’eòlica no
és possible,
i és imprescindible per lluitar contra el canvi climàtic,
descarbonitzar la nostra societat, ser un país
energèticament sobirà, disposar d’energia verda i
accessible per a tothom, millorar la competitivitat
de les empreses, crear una economia circular,

oferir el millor futur
per a tothom.

DEU FETS INQÜESTIONABLES
DE L’ENERGIA EÒLICA
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Per lluitar contra el canvi climàtic cal
un desplegament ampli de generació eòlica a terra i al mar.
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L’ecologisme més avançat prioritza
la lluita contra el canvi climàtic
com a única defensa possible per
a qualsevol ecosistema.
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Per assolir la sobirania energètica
és imprescindible l’eòlica.
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L’eòlica és la renovable que més
energia genera ocupant menys
territori.
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20.000 llocs de treball, més 4.000
a les comarques on s’instal·lin, fins
a l’any 2030, són una oportunitat
de desenvolupament sostenible a
Catalunya.
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El 70% de la ciutadania de municipis catalans amb parcs eòlics
n’estan satisfets i en són favorables.
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L’eòlica és totalment compatible
amb qualsevol activitat econòmica:
agricultura, ramaderia i turisme.

A Catalunya cal invertir 4.000 milions
d’euros en eòlica per construir els
nous 4.000 MW necessaris el 2030.
Tots els models són necessaris. O
es fan a Catalunya, o s’invertirà fora.

L’eòlica sols pot ser instal·lada en
llocs amb determinada quantitat i
qualitat de vent. Cal repartir-la equitativament pels territoris de Catalunya que compleixin les condicions.

10

L’energia eòlica abarateix l’electricitat, impulsa el desenvolupament
social i millora la competitivitat.
Cal que la compensació territorial
tingui present el balanç de descarbonització entre els territoris.

Contra el canvi climàtic, no hi ha debat:
eòlica, sí o sí
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1.
Per lluitar contra
el canvi climàtic cal
un desplegament
ampli de generació
eòlica a terra
i al mar
—

2.
L’ecologisme més
avançat prioritza
la lluita contra
el canvi climàtic
com a única
defensa possible
per a qualsevol
ecosistema
—

Les úniques tecnologies netes, renovables, amb
alta capacitat i amb una tecnologia madura per
generar els volums suficients d’energia que
permetin substituir la producció elèctrica
contaminant són l’energia eòlica i l’energia solar
fotovoltaica.

Els nous moviments ecologistes, com #Friday4future, estan apostant per una necessària visió
global, focalitzada en la lluita contra en canvi
climàtic.

A Catalunya ambdues tecnologies són imprescindibles i complementàries. Cap d’elles, per si
sola, pot assolir els objectius de generació renovable marcats per la UE, l’Estat, la Generalitat i el
Parlament de Catalunya.
En el cas de l’eòlica, signif ica optar per una
madura i eficient generació eòlica terrestre i
avançar en el desenvolupament de l’eòlica
marina. Cal aprofitar les zones geogràfiques de
Catalunya on es donen les condicions necessàries
per al seu desplegament.

Aquesta priorització és l’única manera d’aturar
el deteriorament de l’entorn i de les condicions
de vida de les persones i la salvaguarda dels
ecosistemes.
El canvi climàtic és la principal amenaça contra
l’activitat humana al territori. Des de l’activitat
agrícola i ramadera, el turisme o les condicions
de vida, tant en entorns rurals com urbans.
Alemanya com a exemple a seguir. Ells ho tenen
clar i les forces polítiques, socials i econòmiques
majoritàries, incloent-hi els principals moviments
ecologistes han signat un pacte on es prioritza
la lluita contra el canvi climàtic potenciant l’imprescindible desplegament de l’energia eòlica
al país.
Altres països europeus capdavanters com Dinamarca, Països Baixos, Suècia o Finlàndia, avancen
en la mateixa línia.
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3.
Per assolir la sobirania
energètica és imprescindible
l’eòlica
—
La sobirania energètica és un concepte lligat a la
idea de país.
Catalunya, fins avui, depèn de recursos energètics
externs. Sols l’energia renovable obre la possibilitat d’assolir la plena sobirania energètica.
Per aconseguir-ho hem de ser capaços de produir
tota l’energia que utilitzem.
Sols la sobirania energètica ens permetrà incidir
i decidir el preu de l’energia. Així com aplicar
mecanismes de compensació regulars entre els
territoris que més energia consumeixen i els que
més en generen.

Sense sobirania energètica Catalunya es veurà
forçada a importar energia renovable d’Aragó i
França. Això implica construir línies de molt alta
tensió que creuaran el territori fins a arribar als
punts amb alt consum.
L’altra alternativa serà mantenir la generació a
partir d’una nuclear envellida i cada dia més
desfasada, amb els problemes de seguretat i
residus que genera.
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4.
L’eòlica és la renovable
que més energia genera
ocupant menys territori
—
Per cada MW eòlic cal ocupar un espai de
150 m2. Per generar un MW fotovoltaic cal ocupar
18.000 m2 de terra.

Al baix impacte sobre l’ocupació de terra de l’eòlica terrestre, cal afegir l’opció de la nul·la ocupació
de sòl de l’eòlica marina.

El molí eòlic de subscripció popular de “Viure de
l’aire del vent” té una potència de 2,35 MW/h i
ocupa 350 m2 de terreny. Per generar la mateixa
energia a partir de plaques fotovoltaiques caldria
ocupar 14 Ha. Aquesta energia és l’equivalent al
consum de gairebé 3.000 llars.

A més, l’ocupació del territori per molins eòlics
és de baix impacte, atès que no n’inutilitza el
terreny.

L’opció de l’energia eòlica allibera molt de
terreny per a l’ús agroalimentari.

Les estructures eòliques són totalment reversibles i el seu desmantellament deixa el territori
intacte.
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5.
L’eòlica
és totalment
compatible amb
qualsevol activitat
econòmica:
agricultura,
ramaderia
i turisme
—
La implantació de molins permet mantenir l’activitat agrícola en els camps.
La implantació de parcs eòlics en zones de bosc
millora l’explotació forestal, facilita l’explotació
de les pastures i el sotabosc.
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Les infraestructures construïdes per desplegar
parcs eòlics són ef icaces eines contra els
incendis forestals. La construcció de camins, la
neteja del sotabosc o la construcció de basses
d’aigua faciliten la prevenció i extinció d’incendis
i fan més accessibles nous indrets de natura.
Aquests camins es poden utilitzar per promoure
activitats de turisme actiu: bicicleta, senderisme, curses de muntanya, etc.
Els molins eòlics es poden incorporar en l’atractiu
turístic d’un territori i participar d’una identitat
del territori sostenible i lliure d’emissions.
Potenciar la sostenibilitat com a marca que
afegeix valor als productes de la comarca. Així
està passant a Califòrnia, Escòcia, Alemanya,
Austràlia i a molts altres indrets.
El paisatge és un element canviant i subjectiu.
L’eòlica s’integra perfectament en el que ha
de ser un paisatge del segle xxi propi d’un país
avançat social i mediambientalment, i forma part
d’aquest relat.

6.
20.000 llocs de
treball, més 4.000
a les comarques
on s’instal·lin, fins
a l’any 2030, són
una oportunitat de
desenvolupament
sostenible a
Catalunya
—

La implantació d’energies renovables és una
oportunitat d’ocupació estable, qualificada i
de llarg recorregut.
Fins a 2030 la fabricació, distribució, enginyeria
i instal·lació de generació renovable a Catalunya
crearà més de 20.000 llocs de treball.
Un cop en servei, l’operació i manteniment
d’aquestes instal·lacions renovables ocuparà
permanentment fins a 4.000 persones l’any
2030 a les comarques on hi ha les instal·lacions.
És fals i malintencionat atribuir el despoblament de determinades comarques a les renovables, al contrari, contribueixen decisivament a
frenar-ho.
El despoblament rural és un fenomen socioeconòmic global. Una paradoxa: a la Terra Alta mai
hi havia hagut tant turisme, tants cellers operatius ni s’havia comercialitzat amb tant de valor
afegir el seu vi i, malgrat això, la comarca continua
perdent població en els seus municipis.
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7.
A Catalunya cal
invertir 4.000
milions d’euros en
eòlica per construir
els nous 4.000 MW
necessaris pel 2030.
Tots els models són
necessaris. O es
fan a Catalunya,
o s’invertirà fora
—
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Els objectius de nova implantació de renovables
del Govern, el Parlament i la Unió Europea per 2030
és de 6,2 GW de fotovoltaica i de 4 GW d’eòlica.
El cost d’aquesta implantació implica inversions
de 9.534 milions d’euros, 5.568,5 en instal·lacions
fotovoltaiques i 3.965 milions en instal·lacions
eòliques.
Per assolir aquest volum d’inversió cal la concurrència de tots els models: públics, privats, cooperatius, participatius i mixtes.
La indústria d’energies renovables és un sector
estratègic, especialment en un moment de crisi
com l’actual, amb futur, innovador i una gran
projecció. A diferència d’altres sectors, no requereix diner públic per desenvolupar-se.
Bona part dels fons de recuperació aprovats
de la UE tenen com a eix principal l’impuls de
la transició energètica dels països membres.
És una gran oportunitat per a tirar endavant
projectes vinculats a la nova economia verda.
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8.
El 70% de la
ciutadania de
municipis catalans
amb parcs eòlics
n’està satisfeta
i en són favorables
—

La majoria de la gent de les comarques on hi ha
eòlica no s’oposa al seu desplegament.
En molts casos els moviments d’oposició també
responen a interessos econòmics i polítics, legítims, però que no representen a la població.
L’únic estudi que analitza la percepció de la
ciutadania en municipis eòlics de Catalunya,
és el realitzat per la consultora en demoscòpia
Hamilton el 2018. Aquest conclou:
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→ El 70,4% dels habitants
enquestats es manifesten
conformes i satisfets amb la
decisió d’haver instal·lat un parc
eòlic al seu municipi i, del total,
més de la meitat (55,7%) es
mostren molt satisfets amb la
instal·lació d’un parc eòlic al seu
municipi.
→ Els tres aspectes que més han
valorat els ciutadans enquestats
sobre la instal·lació d’un parc eòlic
al seu municipi són l’aportació a
la millora de la sostenibilitat i el
medi ambient (43,5%), l’obtenció
de recursos econòmics pel
municipi (21,2%) i que no suposa
una molèstia (15,9%).
→ Respecte al 22% de ciutadans
que deien no sentir-se satisfets
amb la instal·lació del parc eòlic,
la principal raó adduïda era que
consideraven que els beneficis
no arribaven a la ciutadania
(27%) i, en segon lloc, l’impacte
en el paisatge (14,6%). Del total
dels enquestats, només un
1,5% del total d’entrevistats van
considerar que els parcs eòlics
tenien un impacte negatiu en la
flora i fauna.
→ Davant la possibilitat de moure
o desmantellar el parc eòlic del
seu municipi, tan sols un 12%
dels enquestats s’han manifestat
a favor, mentre que un 70% es
posicionaven totalment en contra
de canviar-lo de municipi.
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9.
L’eòlica sols pot ser instal·lada
en llocs amb determinada
quantitat i qualitat de vent.
Cal repartir-la equitativament
pels territoris de Catalunya
que compleixin les condicions
—
Pel desplegament de les renovables a Catalunya
tots els models són necessaris.
L’autoconsum de renovables i la millora de l’eficiència energètica poden cobrir en un 30% les
necessitats de generació verda de 2030.
L’únic projecte de generació eòlica comunitària
per subscripció popular de l’Estat és a Catalunya, “Viure de l’Aire del Cel”, i consta d’un únic
generador eòlic de 2,35 MW i va suposar una
inversió de 2,8 milions d’euros que trigà més de
6 anys poder-se posar en marxa. Aquest tipus de
propostes són importants, necessàries i contribueixen al conjunt, però insuficients per cobrir
les necessitats del país.
Les necessitats de generació eòlica de Catalunya
per 2030 i per 2050 estan estudiades, així com

els territoris amb les condicions de quantitat i
qualitat de vent necessaris per al seu desenvolupament. Són criteris tècnics i objectius, no
polítics.
És imprescindible que les administracions facin
un repartiment equitatiu dels projectes per a
totes les comarques de Catalunya on es donin les
condicions adequades, incloent tots els formats:
parcs i mini-parcs.
Es tracta d’una implementació altament regulada, ja que l’administració pública estableix
uns criteris molt estrictes en l’aprovació de
projectes eòlics, on els principals factors en
consideració es refereixen a l’impacte mediambiental, paisatgístic, agrari i el patrimoni cultural
del territori.
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10.
L’eòlica abarateix
l’electricitat, impulsa el
desenvolupament social
i millora la competitivitat
de les empreses
—
S’han de crear mecanismes de compensació per
als territoris que tenen la servitud de generar
energia renovable pels territoris que més la
consumeixen.
Aquests mecanismes no poden dependre de les
empreses que construeixen i gestionen els parcs,
que ja hi aporten via convenis i tributs, sinó que
ha de ser un mecanisme de transferència entre
els territoris usuaris i productors.
Contribuir al desenvolupament de nous models
de desenvolupament i creixement econòmic en
què el preu de l’energia sigui un element molt
competitiu.
En el període 2020–2055, les transferències
directes de renda a les comarques derivades
de l’operació dels parcs eòlics s’estimen que

arribaran als 900 milions d’euros, considerant
només els impostos pagats als ajuntaments
(ICIO, IAE i BICES) i els lloguers de terrenys, sense
comptar els convenis voluntaris addicionals que
els promotors puguin acordar-hi.
El balanç de descarbonització entre territoris
pot ser una fórmula efectiva perquè les administracions tinguin present el paper que juga
cada comarca en aquest important capítol de la
transició ecològica. Cal valorar tots els elements
que aporten els territoris a la reducció de les
emissions, des de la implantació de renovables
a la massa forestal, de manera que obtinguin
les transferències de recursos oportunes derivades d’aquestes externalitats positives que
beneficien a tot el país.

Tenim davant
una gran oportunitat,
mirem al futur
i no la malmetem
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