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Carta oberta a la Junta del Col·legi d’Ambientòlegs 
 
Des de l’associació EUROSOLAR Catalunya hem tingut coneixement d’una entrada en el 
web del Col·legi d’Ambientòlegs, titulat “El COAMB comunica a les institucions que cal 
més planificació territorial en la implementació de les renovables”, que informa d’una 
carta adreçada a “les principals institucions competents”. 
 
D’entrada, l’afirmació que es fa sembla voler donar a entendre que per implementar 
les renovables cal més ‘planificació territorial’. Permeteu-nos que ho posem en dubte 
en base a l’experiència del nostre país. Va ser, justament el govern tripartit a la 
Generalitat de Catalunya que es va entestar en ‘planificar territorialment’ el 
desenvolupament de l’energia eòlica, definint unes anomenades Zones de 
Desenvolupament Prioritari. De tan ‘planificat territorialment’ que estava, va 
comportar la total paralització de projectes a Catalunya durant una pila d’anys, i es va 
perdre un preciós temps, en la lluita contra l’escalfament de l’atmosfera, donat que no 
es va instal·lar cap aprofitament eòlic a Catalunya. Va ser a la tardor de 2017 quan es 
va començar el treball d’instal·lació de l’únic aerogenerador promogut per iniciativa 
popular, que va entrar en funcionament el març de 2018. I es va fer sense cap 
necessitat de fer cap ‘planificació territorial’. 

Fixeu-vos que tot i els elevats nivells de planificació territorial que tenim al nostre país, 
s’han fet una pila de desastres ecològics i socials. El ‘planejament’ poc els ha evitat! 

I en el text escrit a la pàgina web es diu que “El COAMB ha demanat per carta que la 
planificació del desplegament de les energies renovables sigui ‘ordenada, consensuada 
amb els agents locals i on, sobretot, s’integrin i es respectin els valors ambientals, 
territorials, socials i agronòmics del país’”. M’agradaria que expliquéssiu en detall el 
que creieu que ha de ser “la planificació del desplegament de les energies renovables” 
per que sigui “ordenada, . . . . i on, sobretot, s’integrin i es respectin els valors 
ambientals, territorials, socials i agronòmics del país”. A banda de ser una frase que 
sona molt bé, molt acadèmica, ens agradaria conèixer el significat que doneu a 
cadascuna de les paraules que hi poseu, especialment les que fan referència a 
respectar els que qualifiqueu com ‘valors’. 
 
En el text també es diu que heu adreçat a les “principals institucions competents” 
mostrant la vostra preocupació  per un correcte desplegament de les energies 
renovables al territori i l’assoliment dels objectius de transició energètica. Amb el que 



escriviu es dona a entendre que el que s’està fent actualment és incorrecte. Ens podeu 
dir com justifiqueu la incorrecció del que s’està actualment fent?. 
 
I en el text de  la carta comenceu afirmant que “s’ha desregulat la implantació 
d’energies renovables en el territori”. Aquesta afirmació és completament falsa. El que 
ha fet el Decret Llei citat és simplement derogar dos Decrets anteriors que havien 
demostrat la seva inutilitat. I ha posat negre sobre blanc el procediment a seguir. 
 
Si fem un xic de memòria, recordarem que el dissortat Decret 174/2002 d’11 de juny, 
regulador de la implantació de l’energia eòlica a Catalunya, fet pel mal govern, pel que 
fa a l’energia, de CiU (recordem que el M.H. President era de l’opinió que ‘el futur són 
les tèrmiques i les nuclears’), impedia de facto posar aprofitaments eòlics a 
determinats indrets, en alguns dels quals es manifestava un molt bon règim de vent. 
També recordem que el desgraciat Decret 147/2009, de 22 de setembre, pel qual es 
regulen els procediments administratius aplicables per a la implantació de parcs eòlics 
i instal·lacions fotovoltaiques a Catalunya, va ser fet pel Govern tripartit, i va 
comportar la pràctica paralització, durant molts anys, dels projectes eòlics i solars a 
Catalunya. 

Continueu dient: “una planificació que respecti municipis, propietaris”. No entenem 
que ho poseu en dubte, doncs tots els projectes de renovables es fan amb un acord 
entre qui els promou i la propietat de les terres on s’implanta el projecte.  

Entenem que tots els territoris del país han d’estar oberts a fer aprofitaments de 
l’energia que ens envolta per arreu. És un dret bàsic de les persones captar, 
transformar i usar l’energia que contenen el fluxos biosfèrics i litosfèrics que es 
manifesten, de forma diferent, als diferents territoris del nostre país. Fins i tot els 
espais naturals que frueixen d’un determinat grau de protecció. Això no vol pas dir que 
es pugui fer qualsevol projecte, de qualsevol manera, a qualsevol indret!. Aquest és 
justament el repte: fer projectes ben fets que no destarotin les funcions ecològiques 
dels sistemes naturals i les funcions socials dels assentaments humans. I això requereix 
creativitat, atreviment i valentia, no pas “planejament territorial” en mans de gremis, 
castes o funcionaris que ni solen ser creatius, ni atrevits ni valents.  

Per la nostra associació, el fet d’haver declarat l’estat d’emergència climàtica al país 
comporta haver d’abandonar amb molta urgència la crema de combustibles fòssils en 
tots els usos i haver de tancar els vells, obsolets i perillosos reactors nuclears, abans no 
ens n’hàgim de penedir.  

I això vol dir mobilitzar amb urgència tots els recursos materials, econòmics i humans 
per fer possible el Capgirament energÈTIC que el país necessita per deslliurar-se de 
l’addicció a la crema de materials fòssils i crear una societat on tots els usos de 
l’energia (elèctrics, motrius i tèrmics) sigui coberts amb energies renovables. 

Fer-ho realitat és un esforç gegantí, on tothom, TOTHOM, hi es cridat, des les persones 
a nivell individual, les famílies, les entitats de qualsevol mena, les empreses de 
producció de béns, les empreses financeres i, fins i tot, els fons d’inversió. També, per 
descomptat, els propietaris dels terrenys i els qui treballen la terra. 



Capgirar l’energia a Catalunya pot tenir un cost econòmic d’entre 50.000 i 60.000 
milions d’Euros i aquesta inversió s’ha de fer amb urgència. 

Si no fem aquesta ingent tasca i la fem, sense demores i tan aviat com siguem capaços, 
anem-nos acomiadant de tots els “valors ambientals, territorials, socials i agronòmics 
del país”. 

 

Josep Puig i Boix, Dr. Enginyer industrial,  
professor (1992-2012) d’Energia i Societat a Ciències Ambientals (UAB) 
Vice-president d’EUROSOLAR-European Association for Renewable Energy 
 
 

P.D. Veient la posició que el COAMB ha pres, us prego que accepteu la meva renuncia 
a continuar formant part del Consell Assessor del Col·legi d’Ambientòlegs. 
Personalment no vull ser còmplice dels que amb tota mena de bones paraules posen 
traves, impediments i/o ajornaments al necessari capgirament energÈTIC, per fer front 
al desbocat escalfament que el sistema energètic heretat del franquisme i del règim 
del 78 estan provocant i que requereixen una urgentíssima acció. 

 


