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        Catalunya, 11 d’octubre de 2021 
 
A l’atenció del Consell de govern i del Consell Assessor de Continguts i Programació de la CCMA 
 
M’adreço a Vtès. en nom de l’associació EUROSOLAR – European Association for Renewable 
Energy, en la qual n’exerceixo una de les seves vice-presidències. L’objectiu de la nostra associació 
és promoure la completa substitució de l’energia nuclear i els combustibles fòssils per fonts 
d’energia renovable. https://www.eurosolar.de/en/home-en/  
 
I ho faig per mostrar el nostra astorament en veure una informació que es va donar al llarg del 
programa Planta Baixa i que va ser difosa mitjançant la xarxa social de Twitter el dia 6 d’octubre de 
2021: 
 

 
 
El nostre astorament es concreta en la nostra ferma queixa referent al contingut de la peça que, 
suposadament, havia de ser informativa, quan en realitat va ser un producte ben clar de 
desinformació, donat que afirmar “els parcs eòlics poden afectar la qualitat del vi” és una afirmació 
pròpia d’una fake news, doncs no hi ha cap evidència científica, en lloc del món, que sustenti aital 
afirmació. 
 
Que la direcció del programa Planta Baixa doni per bona aquesta desinformació, demostra, o bé 
ignorància, o bé mala fe. Qualsevulla de les dues opcions no haurien de tenir cabuda en un mitjà de 
comunicació públic.  
 
Els autors d’aquesta peça de desinformació, impròpia en un país que s’ha declarat en emergència 
climàtica, demostren el seu poc rigor professional, doncs davant d’una afirmació d’aquesta mena, 
un professional de la informació hauria d’haver-la contrastat amb diferents fonts d’informació que 
li haguessin explicat que aital informació és una bajanada, la digui qui la digui. La manca de 
coneixement i d’informació dels autors de la peça hauria de ser un profund motiu de preocupació, 
tant per la CCMA com per la direcció de TV3 i també per la direcció de Planta Baixa. 



 
Aquesta desinformació va ser signada pels reporters Mireia German Conill, Sergi Magallón i Isaac 
Lupiañez Fontanet, segons consta en el vídeo emès. 
 

 
 
I per tot el que hem exposat, els demanem una rectificació de la desinformació escampada. Per 
exemple podrien fer un reportatge del celler més important de Valònia (Bélgica), que fa un dels 
escumosos més famosos del món (Meilleure Bulle du Monde en 2019), i que no solament disposa 
d’aerogeneradors a les finques on conrea vinyes, sinó que el nom comercial de l’empresa incorpora 
obertament la denominació eòlica. Es diu Le Domaine du Chant d’Éole. https://www.chantdeole.be 
 
Com poden constatar, afirmar en un titular que “els parcs eòlics poden afectar la qualitat del vi”, és 
gairebé un insult a la intel·ligència humana, doncs es propi d’obscurantisme tronat, més propi de 
segles passats que no pas del segle en que vivim. 
 
Atentament 
 
Josep Puig i Boix 
Dr. enginyer industrial 


