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Barcelona, 7 de juny de 2007
Sr. José Montilla
Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya
Sr. Joaquim Nadal
Honorable Conseller de PTOP de la Generalitat de Catalunya
M’adreço a Vos en nom d’EUROSOLAR, l’associació europea per les energies
renovables, de la qual en soc un dels vicepresidents.
I ho faig mogut pel fet que a Catalunya s’estan posant totes les traves del món
per desenvolupar l’aprofitament de les fonts renovables d’energia que el nostre
país disposa de forma abundant.
Mentre la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge, de la qual n’és titular el Sr.
Joan Ganyet, mai no s’ha oposat a la destrucció de sòl rústic per formigonar-lo,
per posar-hi polígons industrials que basen el seu funcionament en
combustibles fòssils o asfaltar-lo per posar-hi carreteres que fomenten
l’addicció als combustibles fòssils (emetent CO2, el principal causant de
l’escalfament del planeta), constatem que, des de fa un temps, el Sr. Director
General està dirigint una creuada per impedir que sòls rústics puguin fer la
moderna funció de captació dels rajos del Sol, de la mateixa manera com
durant mil·lennis ha fet l’agricultura. Avui la tecnologia fotovoltaica solar ens
permet generar electricitat neta i renovable, evitant emissions de gasos d’efecte
hivernacle i en el passat, la tecnologia agrícola en permetia disposar de
l’energia per subsistir tot absorbint el CO2 de l’atmosfera.
La raó de la ferotge oposició del Sr. Joan Ganyet a l’aprofitament de l’energia
solar per a la generació d’electricitat en sòls rústics és un suposat ‘impacte’
paisatgístic. Pot-ser no tenen un real impacte paisatgístic la munió de polígons
industrials, carreteres, urbanitzacions que destrossen molts sòls rústics del
nostre país, amb la benedicció del Director General d’Arquitectura i Paisatge?
En ple segle 21, la societat ha d’obrir la porta a les tecnologies solars arreu del
nostre país per generar tota l’electricitat que avui consumim (procedent de fonts
d’energia brutes) amb fonts d’energia netes i renovables. Fer-ho suposa
dedicar una part del país a aquesta tasca.
Fer-ho amb energia solar fotovoltaica suposaria solament ocupar una superfície
inferior a 200 km2. Això representa una ocupació de molt menys d’1 % de la

superfície del nostre país. Bastant menys que altres ocupacions lligades als
combustibles fòssils. La ocupació de tan sols un 1% del sòl rústic de Catalunya
representa realment una desfiguració del paisatge? Quins estudis ha realitzat la
Direcció General per concloure que les plantes d’aprofitament d’energia solar a
través de la tecnologia fotovoltaica tenen impacte paisatgístic? I no solament
això, sinó que el Director General desestima projectes d’instal·lacions solars
aplicant criteris, inexistents en la legislació actual del país, i malda per fer
adoptar al govern un Decret que impedirà posar instal·lacions solars en sòls
rústics, quan des de sempre els sòls rústics han actuat de captadors de
l’energia que gratuïtament ens envia el Sol.
Mentre, des del govern tripartit es fomenta l’ús i l’abús dels combustibles fòssils
(agricultura industrial, industries poc eficients, transport innecessari de
persones i mercaderies, etc.), es posen tota mena de traves a l’aprofitament de
les energies renovables com ara la solar i l’eòlica, convertint Catalunya en una
comunitat autònoma on les energies renovables brillen per la seva absència.
I persones com el Director General d’Arquitectura i Paisatge actuen com
veritables incendiaris del clima, pel fet d’impedir la generalització de
l’aprofitament de l’energia del Sol amb tecnologies modernes com ara la
fotovoltaica, que en generar electricitat eviten les emissions de CO2 que es
produirien si l’electricitat es fes amb centrals de cicle combinat, i pel fet de
permetre la destrucció de sòls rústics amb carreteres, polígons industrials, etc.
que fomenten l’augment de les emissions de CO2.
Polítics incendiaris del clima com el Sr. Ganyet no són dignes d’un govern que
ha de fer precisament el contrari: polítiques de refredament del clima. Per això
EUROSOLAR – l’Associació Europea per les Energies Renovables demana al
President de la Generalitat i al Conseller de Política Territorial i Obres
Públiques la destitució immediata del Director General d’Arquitectura i Paisatge
per la seva incapacitat demostrada de fer possibles les necessàries i urgents
polítiques de refredament del clima.
Esperant que la nostra petició sigui atesa, resto a la seva disposició per aclarar
qualsevol aspecte que considerin necessari
Atentament

