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Catalunya, 23 de maig de 2021
Sr. Pere Aragonés i García
MH President
Vagi per endavant la nostra cordial felicitació pel nou càrrec que acaba d'assumir. Li
desitgem molts encerts!
Aprofitem l'avinentesa, doncs li volem manifestar la nostra profunda preocupació pel
fet que hi ha qui pregona una 'moratòria' en el desenvolupament de projectes d'energia
renovable al nostre país.
Sàpiga que venim d'una moratòria de facto de gairebé 10 anys, que ens han fet perdre
un temps preciós en la necessària i urgent acció que cal fer de cara a afrontar
l'emergència climàtica. I aquesta inacció ha convertit a Catalunya en una nació
incomplidora dels acords europeus (doncs no hem complert, ni de lluny, els
compromisos del 20-20-20, acordats a Europa l'any 2009, i estem molt lluny de poder
complir els actuals acords climàtics tant a nivell d'Europa com a nivell global).
En aquests darrers 10 anys únicament s'ha instal·lat a Catalunya un sol aerogenerador i,
aquest, ha estat fruit d'una iniciativa ciutadana que agrupa unes 600 persones. Aquesta
iniciativa va ser iniciada per la nostra associació, el març de 2009 i es va materialitzar a
la tardor de 2017 i va començar a funcionar amb plena normalitat el març de 2018 en el
municipi de Pujalt (Alta Anoia). El convidem a visitar-lo quan cregui convenient.
El repte que Catalunya té al davant és enorme, doncs s'ha estimat que la inversió que
hem de fer ronda els 60.000 milions d'euros si volem assolir els objectius del Pacte
Nacional per a la Transició Energètica, per fer que la societat catalana deixi de cremar
materials fòssils i fissionar-ne de nuclears per poder disposar d'energia.
Això vol dir haver de posar cap a 60.000 MW de potència instal·lada en eòlica i solar
fotovoltaica. I en aquesta tasca tothom hi es cridat, des de l'administració fins a
qualsevol ciutadà, passat per mon empresarial, el de la recerca i el sindical. Actualment
tenim en operació uns 1.200 MW eòlics i en energia solar, no arriben ni als 500 MW.
Com pot veure el repte és immens i l'emergència climàtica ens apressa. I nos ens podem
permetre ni nous retards ni cap mena de moratòria.

Li volem recordar que el Parlament de Catalunya, el passat 3/12/2020 en la seva sessió
67, va votar per unanimitat els punts b)1 i b)2 de la Moció 220/XII, que donen un mandat
ben clar d’actuació al govern de la Generalitat. Adjuntem el text:

Per això ens posem a la disposició de la Generalitat per ajudar a assolir les fites que
tenim al davant.
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