
 

 

FAQ’S Nº 1. ASPECTES GENERALS de Sobirania Energètica de la Baixa Segarra 

Sobirania energètica de la Baixa Segarra és un grup d’habitants del territori que s’han unit per 

reclamar a les administracions que consultin el model de producció, distribució i consum 

energètic que es vol implantar al territori a la gent que hi viu. 

Davant la manca d’informació de les administracions i dels dubtes i consultes que ens han fet 

arribar la gent del territori, hem decidit publicar aquest document , per tal de donar resposta a 

preguntes d’àmbit general però també a preguntes de caire ambiental, econòmic i social. 

1. Què és la sobirania energètica? 

És el dret de la gent del territori a decidir respecte la generació, distribució i consum d’energia, 

de manera que aquestes siguin apropiades a les circumstàncies ambientals, socials, 

econòmiques i culturals de la comarca.  L’energia que es crea al territori és per al territori. 

2. Per què, de sobte, hi ha tant rebombori amb els parcs eòlics i solars? 

La publicació del Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, ha simplificat i reduït els tràmits per 

facilitar la implantació de nous projectes eòlics i solars, al mateix temps que deixa les 

administracions locals i a la gent del territori sense capacitat decisiva en l’aprovació final dels 

projectes. 

3. Quants parcs eòlics i solars es volen implantar al territori? 

Actualment i que en tinguem coneixement, hi han projectats 14 parcs eòlics nous amb 138 

aerogeneradors projectats. També hi ha 2 de parcs solars. A aquestes xifres cal sumar-hi els 14 

parcs i 200 aerogeneradors que ja hi ha actualment. 

4. Quines empreses són les que promouen els parcs eòlics? 

Són grans empreses del sector energètic com Naturgy (Gas Natural), Consorci de NORDEX 

ENERGY SPAIN S.A i IGEwind Renewable SL i petites empreses (Eòlica Alta Anoia S.L., Anemos 

Ala Segarra S.L. i Eólica La Conca 3 S.L.) que són participades per altres més grans, entre 

d’altres. 

5. Quan contribueix el territori de la Baixa Segarra i rodalies a la producció d’energia 

renovable? 

La zona a de la Baixa Segarra i rodalies és el segon territori amb més producció d’energia eòlica 

amb el 49 % del total (Inclou territoris de la província de Lleida, Barcelona i Tarragona), només 

per darrera de les Terres de l’Ebre. 

 

 

 



 

6. Per què se’n parla tan poc? Per què els ajuntaments, consells comarcals i Generalitat no 

porten el tema dels parcs eòlics a debat públic? 

Creiem que és perquè tant les administracions com les grans empreses promotores no volen 

un moviment social participatiu i contrari al model energètic que es vol implantar, model que 

reprodueix l’especulació financera i l’explotació de territoris que ha caracteritzat la indústria 

del petroli. 

7. On es pot consultar tota la informació relacionada amb els parcs eòlics i solars?  

Es pot demanar tota la informació relacionada amb els parcs eòlics i solars als ajuntaments.  

Paral·lelament, tothom té dret a fer al·legacions a cada projecte. Cal dirigir-se al Departament 

de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 

(http://dtes.gencat.cat/portalAA/AppJava/consultaProjectesParticipacio.do?reqCode=inici) 

8. Per què la majoria de municipis i territoris que actualment ja tenen parcs eòlics no en 

volen més? 

Perquè s’ha demostrat que els beneficis econòmics i socials que els parcs eòlics havien de 

portar al territori no s’han complert. El model energètic que es va implantar, i que es vol tornar 

a reproduir, no respon a un pla de desenvolupament territorial general i consensuat, sinó al 

model d’explotació que convé als interessos de les empreses energètiques. 

9. Per què volen implantar més parcs eòlics en una zona on ja n’hi ha molts i no fer-ho en 

altres zones? 

La zona de la Baixa Segarra i les seves rodalies és una zona de vent, però no és la única a 

Catalunya. Però, les grans empreses promotores dels parcs eòlics busquen els màxims 

beneficis instal·lant parcs eòlics als territoris amb poca població, amb el sòl barat (sòl rústic), 

amb ajuntaments petits (que tenen poca capacitat d’absorbir els tràmits i tenen manca 

d’informació i assessorament), i on confien trobar poca oposició social que els obligui a 

consensuar i compensar els seus projectes econòmics amb les comarques afectades.  

10. Es pot fer alguna cosa per aturar l’allau de parcs eòlics i solars i canviar el model 

energètic actual? 

Si, es clar. Per poder fer valer els nostres drets com a habitants i consumidors d’energia, cal 

que la gent del territori s’uneixi i esperoni als ajuntaments i consells comarcals perquè es 

traslladi un missatge directe, unànime i clar a la Generalitat i a les grans empreses del sector 

energètic a favor d’un nou model energètic consensuat, adequat i equilibrat al territori. 

 

 

Properament, nou FAQ’S d’aspectes ambientals.... 

Per qualsevol dubte o aclariment: sobiraniaenergeticabs@gmail.com  


