
M A N I F E S T 
Defensem l’ús de les renovables i denunciem la forma d’implantar-se per les nefastes 
conseqüències per al medi rural i la natura. Es canvia de font d’energia però no d’estil 
productiu i econòmic, per això es segueix degradant l’actiu i servei més important del 
medi rural: el paisatge natural i la qualitat ambiental, perdent ecosistemes impres-
cindibles per a la conservació de la biodiversitat, garant d’una societat conscient, 
saludable i sostenible.  

¿Quin model energètic i econòmic pot realitzar una transició amb mínima afecció social i 
ambiental? ¿Quin tipus d’energies renovables són idònies en cada contexte i amb quines 
tecnologies? ¿En quina escala o magnitud es pretenen instal·lar, on i amb quins criteris? ¿En 
benefici de qui? ¿Qui té dret a decidir: quant, on i com? Aquestes són qüestions que ens 
mouen a unir-nos per a exigir una transició i canvi de model energètic just, 
veritablement ecològic. Per això manifestem que: 

NO VOLEM UNA TRANSICIÓ ENERGÈTICA BASADA EN EL MODEL 
CENTRALITZAT AMB PROJECTES DE RENOVABLES A GRAN ESCALA 

1. Perquè comporten greus Afeccions Ambientals. Suposen l’inevitable trencament i 
degradació del paisatge i dels ecosistemes, pèrdua de biodiversitat i geodiversitat, degut als 
moviments de terres, desforestació, construcció de carreteres, accesos, linees d’alta tensió i 
subestacions de transformació que requereixen per a instal·lar-se, a més a més del tamany 
gegant dels aerogeneradors, fins gariebé 200m d’alçada. 
2. Perquè no són compatibles amb el Desenvolupament Rural Sostenible, basat en els 
recursos endògens. Impliquen la destrucció dels espais naturals i culturals, convertint sòl 
agrícola en industrial. No creen quasi treball fixe perque un cop instal·lats els parcs els 
treballs de manteniment són minims. No fixa població, desvaloritza els productes agro-
pecuaris, frena al turisme, a nous pobladors i activitats afins a la qualitat ambiental i 
paisatgística, per això fomenten la despoblació i el desequilibri territorial. 

3. Perquè perpetua el model econòmic especulatiu que condueix al col·lapse, basat en 
l’oligarquia energètica i la depredació sense limits dels recursos naturals. Són un mer 
negoci per a les grans empreses, les quals utilitzen l’etiqueta de verd per no perdre quota de 
mercat i maximitzar beneficis. Contràriament a les seves publicitats, no els preocupa el futur 
dels pobles ni de la natura, ni els interessa l’estalvi ni el consum responsable.  

4. Perquè la forma de produir l’energía és molt ineficient. El model centralitzat es basa en 
instal·lacions de gran potència i tamany, amb grans pèrdues en la transformació i el transport 
des del medi rural on s’instal·len fins les urbes on es consumeix. No propicia l’estalvi ni 
l’eficiència energètica, incompleixen la Directiva Europea 2001/42 i la Llei de Canvi Climàtic, 
les quals obliguen a implantar un model distribuït. La producció no es basa en la demanda 
real sino en l’interès d’especulació financiera. 

5. Perquè inhibeixen la governança, vulnerant convenis i lleis de transparència, 
informació i participació ciutadana. Els projectes es dissenyen i es presenten amb 
planificacions fetes des de l’oferta i a creixement continu, al marge dels agents del territori i 
de les afeccions en les activitats econòmiques i culturals.  

NO a un model econòmic i productiu caduc que s’imposa  
sense consultar-nos, usurpa i degrada el territori 

y nega l’autogestió dels recursos. 
 



 

VOLEM UNA TRANSICIÓ ENERGÈTICA BASADA EN EL MODEL 
DISTRIBUÏT, AMB PROJECTES DE RENOVABLES  
A PETITA ESCALA SEGONS LES NECESSITATS 

D’AUTOCONSUM DE CADA TERRITORI 

1. Perquè no comporten Afeccions Ambientals greus. S’utilitsen tecnologies més petites i 
de menor voltatge, provoca menor o nul impacte en el paisatge i els ecosistemes.  

2. Perquè sí que són compatibles amb el Desenvolupament Rural Sostenible, basat en 
els recursos endògens. No és un fre per a les activitats existents en el territori, ni per a nous 
pobladors i activitats afins a la qualitat ambiental de lloc. Aquests projectes, pensats i 
promoguts per abastir l’autoconsum, creen més treball en manteniments, i petita i mitjana 
empresa especialitzada en tecnologies associades. Permet l’equilibri territorial entre 
producció renovable, gestió dels recursos naturals i vida rural. 
3. Perquè afavoreix un model econòmic basat en la Responsabilitat i la Cooperació, 
conduint vers la Sobirania Energètica, un canvi de paradigma indispensable per a fer front 
al col·lapse actual. Els projectes a petita escala impliquen un ús racional i responsable de 
l’energia, amb mesures d’estalvi, control local i repartiment del benefici a favor de la 
ciutadania. L’energia esdevé un bé i dret comú, fem fora la pobresa energètica. 
4. Perquè el model productiu propicia l’estalvi i l’eficiència elèctrica, i no el malbarat. La 
generació d’energia distribuïda es porta a terme a prop dels punts de consum, adaptant-se a 
les necessitats de cada zona. Els projectes són de baixa tensió, les instal·lacions de menor 
tamany, es reusen i optimitzen les instal·lacions existents.  

5. Perquè implica governança, transparència i participació ciutadana en la nova cultura 
energètica amb planificacions fetes des de la necessitat real de cada territori i la gestió 
pública de la producció i suministre d’energia. 

SÍ a las renovables. 
SÍ a una transició energètica justa. 
SÍ a l’energia com dret i responsabilitat comú. 
SÍ a la defensa de la vida i sobirania dels territoris. 

  

 

 

PLATAFORMA  INTERTERRITORIAL 

 
LLEIDA : IPCENA, Plataforma d'Afectades per la Concentració d'Aerogeneradors (PACA), Forum l'Espitllera (La Segarra),  
Stop Molins (Vall del Sió) / BARCELONA : SOS Penedés, Bosc Verd-EdC, SOS Penedes de la Vegueria/  TARRAGONA : Grup 

Ecologista GEPEC-EdC, Instajuridic, Platafoma del Priorat,  Plataforma Riu Siurana, Plataforma per a la defensa de la Terra 
Alta, XARXASUD / GIRONA : Stop Macro Parc Eòlic Marí, Golf de RoseS, No a la MAT Selva / TERUEL : Asociació Gent del 
Matarranya, Plataforma a favor de los paisajes de Teruel, Q centro / ZARAGOZA : Fundación para la Conservación del 

Quebrantahuesos (FCQ) / SISTEMA IBÈRIC: Asociación para el Desarrollo de Serranía Celtibérica (ADSC) 
 
 

 


