
  

 

 

      

 

POSICIONAMENT DE L’ESPITLLERA FÒRUM D’ESTUDIS SEGARRENCS (EFES) 
DAVANT DE LA IMPLANTACIÓ DE CENTRALS INDUSTRIALS D’ENERGIES 
RENOVABLES EÒLIQUES I FOTOVOLTAIQUES A LA SEGARRA 

Document aprovat per l’assemblea de 18 de març de 2021 

 

La Segarra és a les portes d’un dels canvis més importants de la seva història i que 
pot variar de forma irreversible l’actual configuració paisatgística, econòmica i 
poblacional, a partir de la instal·lació de més de 300 aerogeneradors (projectats fins a 
la data) de 200 m d’alçària (quan els actuals en fan 120) al nostre entorn. Per fer-nos 
una idea, els nous molins fan 6 vegades l’altura de la torre de Vallferosa, que és de 
33 m. 

Aquests projectes s’amunionen al costat de llevant del nostre territori, afectant 
municipis tant de la Segarra administrativa, com de l’Alta i la Baixa Segarra, tenint 
present que molts dels projectes de centrals, en què es situen i apleguen els 
aerogeneradors, afecten municipis segarrencs pertanyents a banda i banda de les 
diferents comarques administratives. Òbviament, tots els projectes de centrals 
compten amb les seves respectives estacions transformadores i línies d’evacuació 
d’energia. 

Com molt ja sabreu, des del Fòrum l’Espitllera i ja des del 2010 es va participar de 
manera activa en la redacció de diversos documents i en diferents accions per tal que 
la instal·lació de les renovables es fes d’una forma proporcionada, endreçada i tenint 
en compte la veu del territori. Arran de la fusió del Fòrum l’Espitllera amb el Centre 
d’Estudis Segarrencs i amb la incorporació de nous membres en els darrers mesos, 
des de la Junta veiem la necessitat de consensuar aquest compromís per tal de poder 
fer sentir la veu i el posicionament, ara des de l’EFES, davant de les administracions i 
dels veïns. 

L’assemblea general l’EFES celebrada el dia 18 de març de 2021 declara que: 

1. L’Espitllera Fòrum d’Estudis Segarrencs (EFES) revalida els anteriors 
posicionaments del Fòrum l’Espitllera sobre la defensa del medi ambient a la 
Segarra, sobre el valor patrimonial del paisatge i sobre els projectes de parcs 
eòlics a Catalunya, tant quan aquests posicionaments els signava singularment 
l’Espitllera com quan ho feia en col·laboració amb d’altres plataformes, 
especialment amb la Plataforma d’Afectades per la Concentració 
d’Aerogeneradors (PACA). 
 

2. L’EFES és totalment partidari, com no pot ser d’una altra manera davant l’actual 
crisi climàtica, d’una transició energètica racional, planificada i democràtica que 
abandoni l’ús dels combustibles fòssils i de l’energia nuclear i opti per energies 
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netes o renovables, com l’eòlica i la fotovoltaica entre d’altres. Això no obstant, 
la nostra posició és totalment contrària, pels motius que exposem tot seguit, a 
una concentració excessiva i totalment desproporcionada de parcs eòlics o 
fotovoltaics al territori de la Segarra i l’altiplà central de Catalunya. 
 

3. Denunciem i rebutgem els efectes perjudicials que ha tingut per a la nostra 
comarca i per a l’equilibri territorial de Catalunya l’aprovació, el novembre de 
2019, del Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a 
l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables. L’aprovació 
d’aquesta norma ha comportat una allau de projectes que, de ser aprovats, 
conduiran a una eventual transició energètica de manera traumàtica, 
irreversible i poc respectuosa amb el medi natural i amb les persones de les 
zones afectades per la concentració excessiva de projectes. En aquest sentit, 
considerem que és urgent i imprescindible aprovar una moratòria en la 
resolució dels avantprojectes presentats. 
 

4. Sostenim que una distribució racional i proporcionada de les noves energies 
renovables en tot el territori és absolutament necessària avui a Catalunya. Però 
per contra, el projecte de concentració excessiva i desproporcionada de parcs 
eòlics o fotovoltaics a què condueix l’esmentat Decret Llei 16/2019 és, malgrat 
provenir paradoxalment d’una font d’energia renovable, una agressió severa, 
frontal i injustificada contra el medi natural, contra el paisatge i contra el territori.  

a. Aquesta concentració excessiva de parcs eòlics, amb el que comporta 
tant la seva construcció com el resultats amb l’alçament dels 
aerogeneradors, té un impacte ambiental de primera magnitud en el 
territori. 

b. La concentració excessiva de parcs eòlics o fotovoltaics no només 
s’altera de manera desproporcionada el paisatge i el medi natural, sinó 
que s’hipoteca el futur desenvolupament rural d’un territori que requereix 
estímuls positius i no càrregues difícils de suportar. 
 

5. Emplacem el Govern de la Generalitat i el Ministeri de Transició Energètica a 
obrir el diàleg i la negociació amb els ajuntaments i les entitats socials i 
compromeses amb el territori per trobar una via de solució entre la necessària 
i urgent implantació de parcs eòlics i fotovoltaics i el no menys necessari 
manteniment de l’equilibri territorial i dels valors paisatgístics i rurals afectats. 
 

6. Així mateix, l’Assemblea de l’EFES faculta la Junta de l’entitat per a que: 
a. Impulsi, en col·laboració amb altres entitats i associacions que defensen 

objectius similars, totes les accions necessàries per conscienciar la 
població de la Segarra en la seva dimensió històrica sobre els riscos i 
els perills de la concentració excessiva de parcs eòlics i fotovoltaics. 

b. Emprengui el diàleg i la negociació amb tots els actors i administracions 
per deturar els projectes actuals. 

c. Iniciï les accions reivindicatives que estimi necessàries, sempre des de 
la no violència i el respecte a les persones, d’oposició a la concentració 
excessiva de parcs eòlics i fotovoltaics. 


