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S’encoratja la seva reproducció, però sempre citant la font de procedència

EDITORIAL
El govern català no se’n surt amb l’eòlica!
Un any després que hagi deixat de ser vigent (per haver caducat) el Decret 174/2002, regulador de la implantació de
l’energia eòlica a Catalunya, el govern català continua demostrant la seva incapacitat per proposar un sistema de suport a
l’energia eòlica que vagi més enllà de les bones paraules de retòrica i permeti materialitzar el repte energètic que
Catalunya té al seu davant: obrir la porta a un sistema energètic distribuït, eficient, net i renovable que faci front al canvi
climàtic i permeti que el nostre país deixi de ser addicte als combustibles fòssils i nuclears.
La incompetència i/o la manca de voluntat política del Govern presidit per José Montilla, manifestada a través del
Departament d’Economia i Finances (on ara hi ha la Direcció General d’Energia), del Departament de Medi Ambient i
Habitatge (on hi ha afincat un conservacionisme obscurantista) i del Departament de Política Territorial i Obres Públiques
(on hi ha els representants de l’estètica pessebrista, camuflada de paisatgisme) s’ha traduït en que a hores d’ara Catalunya
continuï anant a la cua pel que fa a l’aprofitament de les fonts d’energia lliures, netes i renovables i entre elles el vent.
I a Catalunya, que passa amb l’eòlica? Només va afegir-hi 122 MW al llarg de 2007, arribant a una potència eòlica total
de 347 MW. A Catalunya solament disposem d’una potència eòlica instal·lada de menys de 50 Watts/habitant, a
diferencia d’altres comunitats autònomes de l’Estat espanyol que disposen de més de 1.000 Watts/habitant (Castella-La
Manxa, Navarra, La Rioja, Aragó, Castella i Lleó i Galícia). Igualment si fem la comparació en termes de territori:
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Catalunya te solament 10 kW/km2 eòlics, mentre que Galícia arriba als 100, Navarra supera els 90, La Rioja s’hi acosta,
Castella-La Manxa arriba als 40, Aragó 36, Castella-Lleó 30.
Aviat farà 25 anys que es va connectar el primer aerogenerador a la xarxa elèctrica de Catalunya. Això va ser possible en
base a la Ley 82/1980, de Conservación de la Energía que ho permetia, però es va haver de fer ‘alegalment’ doncs, en
aquell temps no s’havia definit com fer la connexió d’un aerogenerador a la xarxa. Era el primer aerogenerador dissenyat
per Ecotècnia Societat Cooperativa. Tenia una potència de 15 kW i un diàmetre de 12 metres. Va ser instal·lat a Valldevià
(municipi de Vilopriu, a cavall entre el Baix i l’Alt Empordà). L’èxit d’aquest prototipus, que va funcionar tres anys, va
permetre fer unes primeres series comercials de màquines d’una potència de 30 kW la major part dels quals es van
instal·lar fora de Catalunya (solament 2 es varen instal·lar a cas nostra).
Fa pocs mesos que es va acabar d’instal·lar la màquina ECO100. Aquesta màquina, dissenyada per captar la força del vent
i transformar-la en electricitat, és un aerogenerador, o generador eòlic, que Ecotècnia (des d’octubre passat, AlstomEcotècnia) ha muntat a El Perelló. Un giny de 3 MW de potència, amb tres pales que, en girar, formen un cercle de 100
m. de diàmetre. Sense cap mena de dubte és la proesa tecnològica més important dissenyada i materialitzada a Catalunya,
per tècnics catalans, en els darrers anys.
Una màquina eòlica d’aquestes característiques genera anualment (en un bon emplaçament eòlic) l’energia elèctrica que
necessiten unes 2.000 famílies. Generar tota l’electricitat que avui fan les nuclears a Catalunya requeriria la instal·lació
d’uns 3.000 aerogeneradors com l’ECO100. Això voldria dir dedicar entre 500 i 1.000 km2 de la superfície del nostre país
a la captació de la força del vent. Tenint en compte que Catalunya te una superfície de 32.000 km2, significaria destinar
entre un 1,5 i un 3% del territori a aprofitaments eòlics (això no vol pas dir inutilitzar aquest territori, donat que la
captació del vent és compatible amb força altres usos).
Avui, gairebé 25 anys després de l’aerogenerador 12/15, una màquina, l’ECO-100, 200 vegades més potent i amb prou
feines 10 vegades més gran, ens demostra que un futur energètic renovable no solament és desitjable, sinó també possible.
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Encara avui, igual com fa 25 anys, una resposta als problemes energètics de la nostra societat, addicta al carboni fòssil, la
podem continuar escoltant dins del vent.
Tindran oïdes els nostres polítics per escoltar la resposta dins del vent?
L’esborrany de Decret que han elaborat (per l’eòlica i la solar FV) no demostra pas que hagin escoltat la resposta dins del
vent. Més aviat demostra que continuen posant-se taps a les orelles per no escoltar-la.

JA HA COMENÇAT A GIRAR L’ECO-100
Ecotècnia-Alstom ha instal·lat el nou prototipus de 3 MW a El Perelló
Properament s’inaugurarà oficialment l’aerogenerador de 3 MW de potència, batejat amb el nom d’ECO-100 que l’equip tècnic d’Ecotècnia
(que des de l’octubre de 2007 s’ha transformat en Alstom-Ecotècnia) ha materialitzat, demostrant, una altra vegada, el seu alt nivell tecnològic
pel que fa al disseny de sistemes que permetin aprofitar, de forma eficient, la força del vent.
A continuació es reprodueix una informació detallada de les característiques de l’aerogenerador ECO-100.
Font: Alstom-Ecotècnia
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PROPOSTES DE 100% RENOVABLES
Presenten a Barcelona propostes 100% renovables per a diferents països
En el marc de la Conferència Catalana per un Futur Sense Nuclears i Energèticament Sostenible (la seva 22a. edició), reunida a
Barcelona el passat 26 d’abril, es varen presentar diverses propostes per disposar fins un 100% d’energies renovables a diferents països
europeus (Alemanya, Catalunya, Dinamarca, Espanya, França, Regne Unit), Japó i els Estats Units d’Amèrica, realitzades pels seus autors
(universitats, centres de recerca, ONG, etc).
El GCTPFNN posa a disposició de qui ho desitgi tota la informació que es va presentar a la Conferència. Està publicada en un CD i es pot
demanar per correu postal o correu-e a l’adreça del Grup organitzador (adreça postal: Apartat de Correus 10095, 08080 Bcn; adreça-e:
gctpfnn@energiasostenible.org). El seu preu és 10  si es recull personalment i si es vol rebre per correu postal s’hi ha d’afegir les despeses de
la tramesa.
Font: GCTPFN, www.energiasostenible.org

DIA EUROPEU DEL VENT
El passat 15 de juny es va celebrar el Dia Europeu del Vent

El dia 15 de juny, Dia Europeu del Vent, més de 100 parcs eòlics d’arreu d’Europa, van oferir al públic la visió real de l’energia eòlica.
Davant d’aquells que afirmen que l’aprofitament de la força del vent ‘destrueix el paisatge’, les persones que visitaren instal·lacions eòliques
arreu d’Europa varen poder constatar com s’integren en el paisatge els moderns aerogeneradors que permeten generar electricitat de forma
neta, sense cap mena d’emissió ni residu.
Font: European Wind Day 2008, http://www.windday.eu/, http://www.aeeolica.es/, http://www.eoliccat.net.
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L’ENERGIA EÒLICA AL MÓN
Ja s’han assolit els 100.000 MW eòlics al món!
L’any 2007 es van instal·lar al món més de 20.000 MW

En el seu millor any de la seva historia, la industria eòlica va instal·lar, l’any 2007, 20.027 MW, amb els EUA (5.244 MW), Espanya (3.522 MW) i
Xina (3.499 MW) liderant el pòdium, fent que la potència eòlica total instal·lada arreu arribés a 94.123 MW. L’any 2007 la potencia instal·lada va
representar un augment del 31% respecte la potencia instal·lada l’any 2006. Pel que fa a la potència total instal·lada al món, va augmentar un 27%
respecte l’any anterior. L’energia produïda pels aerogeneradors s’estima que va ser 200 TWh l’any 2007).
Els cinc països amb més potència instal·lada són: Alemanya (22,3 GW), els EUA (16,8 GW), Espanya (15,1 GW), India (8 GW) i Xina (6,1 MW).
En termes econòmics, el mercat global eòlic va ser de 25.000 milions d’ (uns 37.000 milions de $) pel que fa als equips de generació.
El GWEC – Global Wind Energy Council prediu que l’any 2012 hi haurà una potència eòlica instal·lada de 240 GW. Això vol dir que es preveu
instal·lar 146 GW addicionals als que hi ha avui funcionant. I la generació d’electricitat eòlica seria superior als 500 GWh/any.
Font: Global Wind 2007 Report, GWEC, www.gwec.net

UN LLIBRE SOBRE EL PAPER DE L’ENERGIA EÒLICA
DINS DELS SISTEMES ELÈCTRICS
Es pot integrar l’energia eòlica dins dels actuals sistemes elèctrics?

Una impressionant llista d’experts eòlics s’ha ajuntat per aplegar un eixam de coneixements en forma de llibre, amb 691 pàgines, que
constitueix la primera guia d’aquesta temàtica en tots els seus aspectes, un valuós compendi per les persones que es volen prendre
l’aprofitament de la força del vent de forma seriosa.
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El seu editor, Thomas Ackermann, és i ha estat un pioner en la organització i coordinació d’incomptables esforços per a la innovació en
l’electricitat. La obra es va publicar, fruit del seu treball al Royal Institute of Technology a Suècia. I és un aplec de l’experiència, solucions i
mètodes per a la integració de l’energia eòlica a les xarxes elèctriques.
Ara, Thomas Ackermann des d’Energynautics, una consultoria amb seu a Langen, Alemanya (http://www.energynautics.com/index.html),
organitza nombrosos esdeveniments sobre eòlica i, entre ells, els International Workshop on Large-Scale Integration of Wind Power into
Power Systems, dels que enguany s’ha reunit el 7è. a Madrid (7th International Workshop on Large-Scale Integration of Wind Power into
Power Systems as well as on Transmission Networks for Offshore Wind Farms, Madrid, 26 -27 May, 2008
http://www.windintegrationworkshop.org)
El llibre està dividit en quatre parts. Després d’una breu introducció, escrita pel mateix Ackermann, la part A descriu les bases teòriques i les
regulacions tècniques, en nou capítols dedicats a la història del desenvolupament de l’energia eòlica, els generadors i l’electrònica de potència
pels aerogeneradors, la qualitat de l’electricitat dels aerogeneradors, les mesures de qualitat de l’energia elèctrica, les regulacions tècniques
per a la interconnexió dels parcs eòlics a la xarxa, requeriments del sistema elèctric pels aerogeneradors, el valor de l’energia eòlica.
La part B descriu l’experiència de la integració de l’eòlica als sistemes elèctrics, en nou capítols dedicats a les experiències danesa, alamana,
americana, sueca, els sistemes aïllats i a la India. També tracta experiències pràctiques amb la qualitat de l’energia i l’energia eòlica, les
previsions eòliques per a les xarxes danesa i alamana i aspectes econòmics de l’eòlica en els sistemes elèctrics.
La part C tracta de conceptes futurs en cinc capítols: l’eòlica i el control de la tensió, l’eòlica en zones amb capacitat de transmissió limitada,
els beneficis de la gestió activa dels sistemes distribuïts, els sistemes de transmissió pels parcs eòlics mar endins i l’hidrogen com a mitjà de
transport i equilibrat de la producció eòlica.
La part D fa referència als models dinàmics dels aerogeneradors pels estudis de sistemes elèctrics, en sis capítols: introducció a la simulació
dels aerogeneradors, la modelació simplificada, la modelació completa, la verificació real dels models dinàmics d’aerogeneradors, els
impactes de l’eòlica en la dinàmica dels sistemes elèctrics, models agregats I estabilitat de la tensió a curt termini dels parcs eòlics grans.
Cada capítol d’aquesta magna obra inclou les seves corresponents referències bibliogràfiques.
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Wind Power in Power Systems.
Editor: Thomas Ackermann
Aquesta obra ha estat publicada per
John Wiley & Sons, Ltd.,
Chichester,
West Sussex,
England,
2005

LA SITUACIÓ DE
L’ENERGIA EÒLICA
ARREU DEL MÓN
La World Wind Energy
Association – WWEA ha
publicat, per segona vegada,
l’obra Wind Energy
International (edició 20072008)
www.wwindea.org
oferta pels lectors de Vents del Món:
60 
envia un missatge a:
gctpfnn@energiasostenible.org

