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CARTA DE RESPOSTA A LA MISSIVA REBUDA DEL COORDINADOR NACIONAL DE LA UP, 
DATADA EL 17/5/2021 
 
Vagi per endavant l’agraïment per la carta que ens ha fet arribar, en resposta a la Carta oberta que la 
nostra associació li va dirigir el passat 16/5 a causa del contingut de  l’editorial publicat a la revista Terra, 
del maig de 2021 i signat per mateix Joan Caball. 
 
Dit això, li volem fer observar que començar la carta que hem rebut dient que “la seva carta tergiversa 
el contingut de l’editorial” sense dir ni una paraula, al llarg de tota la carta, que expliqui quines són les 
tergiversacions, diu molt poca favor seu . . . . doncs en la nostra carta criticàvem moltes de les 
infundades afirmacions que vostè hi feia en el seu editorial. 
 
Ah! I en la seva carta no dona resposta a cap de les tres preguntes que nosaltres li fèiem en la nostra 
carta. I que en la present li reiterem: 
 

Ens podeu explicar per què suposeu que aprofitar les riqueses naturals (entre elles el Sol, el 
vent, l’aigua i la biomassa) de les comarques de Catalunya va contra els interessos del 
pagesos i pageses de casa nostra?  
 
Ens podeu posar un sol exemple d’un sol cas concret a Catalunya, on un projecte 
d’aprofitament d’energies renovables hagi suposat que algun pagès/a hagi hagut de plegar 
per què li prenguin les terres?  
 
Ens podeu posar exemples amb dades concretes que mostrin què en els aprofitaments 
d’energies renovables que es fan a Catalunya els que se’n beneficien són els de sempre, els de 
l’íbex-35? 

 
A continuació, la seva carta es centra en 5 punts: 1) necessitat de planejament; 2) participació – sense 
llei de TE; 3) nova normativa: menys protecció dels sòls agraris; 4) allau de sol·licituds i concentració 
territorial; 5) consens, inclusió i proximitat. Permeti’ns que comentem cadascun d’ells. 
 
1.- Referent a la necessitat de planejament.  
Ja n’hi ha prou d’anar predicant un fals mite, el del “planejament”. A Catalunya des que es va imposar el 
règim del 78 hi ha hagut tota mena de planejaments, i cap d’ells ha evitat que es malmetessin tota mena 
de paratges naturals i tota mena de paisatges. Tot i el ‘planejament’, fins i tot molts sòls agrícoles s’han 
fet servir per abocar-hi excedents de matèria orgànica nitrogenada que no solament els ha contaminat, 
sinó que ha malmès molts aqüífers.  
També dieu que “Unió de Pagesos de Catalunya defensa que es potenciï l’ús de les energies 
alternatives”. Anar repetint aquesta cançoneta, de ben segur que no serveix de gran cosa, doncs els fets 
no avalen el que heu escrit. Per una altra banda, qualificar com “alternatives” unes fonts d’energia que 
avui comencen a dominar tots els mercats mundials de l’energia, és estar ancorat en els anys 70s del 
segle passat, on així, aleshores, se les anomenava. 
 
2.- Participació – Sense llei de transició energètica. 
Li volem fer notar que la participació no es pidola, sinó que s’exerceix, tot practicant-la, que és el que sol 
passar en societats democràticament madures. Li posarem un sol exemple, que la nostra associació va 



iniciar i promoure: unes 600 persones participen en el projecte eòlic comunitari batejat amb el nom 
‘Viure de l’aire’. Sense necessitat d’haver pidolat mai res. No s’hi val predicar ‘participació’, quan els fets 
ho desmenteixen: la UP va ser convidada a participar en el primer projecte eòlic participatiu que es feia 
a Catalunya i mai va respondre. Aquest pioner projecte s’ha materialitzat sense necessitat de cap Llei de 
Transició Energètica, ni cap subvenció, ni cap mena d’ajut. El dret a la captació, transformació i ús de 
l’energia continguda en els fluxos biosfèrics i litosfèrics és un dret consubstancial a la persona humana i 
a les societats. Només cal estar disposats a exercir-lo! 
 
3.- Nova normativa: menys protecció dels sòls agraris 
El Decret que Vtè. cita (Decret 147/2009) va ser un veritable desastre legislatiu, doncs va paralitzar 
durant gairebé 10 anys la realització de qualsevol projecte eòlic i solar FV a Catalunya. A aquestes 
altures hauria se saber que els projectes d’aprofitament del Sòl i del vent són perfectament compatibles 
amb qualsevol aprofitament agrari i ramader. Contraposar els aprofitaments d’energia amb els 
aprofitaments agraris és desconèixer que ambdós són aprofitaments de l’energia que el Sol ofereix a la 
Terra. En una cas es tracta d’aprofitar-la per disposar d’energia exosomàtica i en l’altra per disposar 
d’energia endosomàtica. I la pagesia del segle 21 serà aprofitadora d’ambdues. Bé que ho diuen molts 
pagesos d’arreu del món que ho han experimentat: els aprofitaments del Sol i del vent són una collita 
addicional!. La seva visió del món agrari està ancorada en temps endarrerits, doncs l’agricultura i la 
ramaderia dominants ja fa temps que han deixat de ser ‘cultura’ per esdevenir indústria agrícola i 
ramadera, amb totes les negatives conseqüències ecològiques que han tingut. 
 
4.- Allau de sol·licituds i concentració territorial 
El que Vtè. qualifica com “allau de sol·licituds” és només la resposta de la societat on vivim a l’enorme 
repte que té el país: deixar de cremar materials fòssils en tots els usos actuals i tancar les nuclears 
(abans no en n’hàgim de penedir). I per fer possible aquesta Transició energÈTICA calen centenars de 
projectes, milers, de totes les grandàries i de totes les tecnologies. Tot plegat és només fruït de la 
inacció mantinguda durant els darrers anys, on des de l’administració i Govern de la Generalitat s’ha fet 
l’orni, mentre la societat s’ha mantingut passiva esperant que l’altre fes la feina que cadascú havia 
d’haver fet i no s’ha fet. 
Els projectes eòlics es posen als indrets del país on fa vent. I vent no en fa pas, dissortadament, a tot 
arreu de casa nostra. Faci un ullada al mapa de vents del país (en el Global Wind Atlas) i ho veurà. I els 
projectes solars, si bé es poden situar a molts més indrets (Gobal Solar Atlas), tenen una limitació 
imposada per les xarxes i el nusos existents a la xarxa elèctrica, doncs han d’injectar l’electricitat 
generada. I a Catalunya, estem sotmesos al planejament elèctric de l’Estat a través de REE. I els llocs 
disponibles per a injectar electricitat són els que són i tenen les capacitats que tenen. Són heretats d’una 
situació en la que Catalunya no hi és ni tan sols convidada. 
 
5.- Consens, inclusió i proximitat 
Ens estranya que escrigui el que escriu, donat que la pagesia que Vtè. representa, a diferència de la 
pagesia d’altres indrets d’Europa, no ha pas donat exemple de liderar ni l’aprofitament del vent, ni tan 
sols del Sol a Catalunya. 
Respecte els espais que Vtè. cita com ‘ja alterats per l’activitat humana’ hauria de saber que a Catalunya 
no hi ha pràcticament cap espai sense alterar, donada l’activitat humana al llarg dels darrers segles.  
En un país democràticament madur, d’un sindicat com el que Vtè encapçala, se’n podria esperar molt 
més que un paper pidolaire vers l’administració. La nostra associació n’hauria  esperat un rol de 
lideratge en les negociacions amb les empreses proposants de projectes, doncs en la negociació es 
poden assolir acords que beneficiïn a la pagesia i als municipis, ja que la riquesa generada per 
l’aprofitament de les fonts renovables fa de bon repartir, sempre que hi hagi voluntat per les dues parts 
implicades.  
Entestar-se en posicions declaratòries, properes als fenòmens NIMBYS, no diu gaire a favor d’un Sindicat 
com és Unió de Pagesos.  
Ens hagués agradat poder llegir al final de la seva carta l’anunci que el sindicat Unió de Pagesos promou 
algun parc eòlic o alguna horta solar. Restem a la espera que ho facin, abans no sigui massa tard! 


