
MANIFEST PER UNA
TRANSICIÓ ENERGÈTICA 
EN MANS DE LA CIUTADANIA

Des de l’altiplà de la Segarra en resposta a
l’allau de projectes de centrals de producció
industrial d’energia

El món sencer està vivint un període molt complex en què ha d’afrontar la

situació d’emergència climàtica just en un moment present en què també

estem patint una emergència sanitària, entre altres situacions greus

d’injustícia i desequilibris globals.

 

En aquest context, encarar el repte del canvi climàtic exigeix, en general,

una transformació profunda dels actuals models energètics i productius i,

en concret, assolir un sistema energètic amb energies cent per cent

renovables (solar, eòlica, hidràulica, geotèrmica, biomassa i altres),

fonamentalment de proximitat, desnuclearitzat i neutre en emissions de

gasos amb efecte d'hivernacle, distribuït i participat, alhora que respectuós

amb l’entorn social i mediambiental. Per tant, no es tracta, només, de

canviar carbó, gas i petroli per energia solar i eòlica, sinó també d’assolir la

sobirania energètica a partir de la transparència, l’empoderament i la

participació de la ciutadania, la cooperació i solidaritat entre el món rural i

el món urbà, l’eficiència i l’estalvi.

A Catalunya, l’aprovació del Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de

mesures urgents per a l’emergència climàtica i per a l’impuls de les energies

renovables, ha comportat que, durant l’any 2020 en curs, s’hagi produït una

allau de nous projectes de grans centrals de producció industrial d’energia

eòlica en diferents zones rurals del país, com l’altiplà de la Segarra. 



L’altiplà segarrenc es situa a l’atiplà central de Catalunya, entremig de la conca del

riu Segre (a ponent) i les conques dels rius Anoia i Llobregat (a llevant ambdues) i es

troba repartit administrativament en la confluència entre diferents comarques i 3

províncies i inclou, almenys, a més de l’actual comarca de la Segarra (amb Cervera

com a cap), l’Alta Segarra (amb Calaf com a cap) i la Baixa Segarra (amb Santa

Coloma de Queralt com a cap).

 

Davant de l’allau de projectes de centrals de producció industrial d’energia, que

suposarien una gran concentració d’aerogeneradors gegants, i, possiblement aviat

també de plantes fotovoltaiques de grans dimensions, juntament amb quilòmetres i

quilòmetres de noves línies d’alta tensió necessàries per evacuar la producció

elèctrica, així com l’alteració de bona part del medi natural i dels camins de terra,

tot això en sol no urbanitzable, els sotasignats, ciutadania i entitats de la Segarra

històrica, que engloba més enllà de l’Administrativa, l’Alta Segarra (part de

l’Anoia i el Solsonès), la Baixa Segarra i la vall del Corb (part de la Conca de

Barberà i l’Urgell) i les Garrigues segarrenques, traslladem com a manifest al

conjunt de la societat catalana, a les administracions locals de l’altiplà de la

Segarra, al Parlament, al Govern de la Generalitat, al Govern de l’Estat i al Síndic

de Greuges, que reclamem el següent:

1.És imprescindible efectuar i disposar d’una planificació territorial estratègica de

les centrals de producció industrial d’energia renovable, a nivell nacional, dins de

l’estratègia de transició energètica de Catalunya, abans de la valoració i aprovació

de projectes concrets de centrals.

 

2. És imprescindible la participació de la societat en l’estratègia, regulació i

planificació de les centrals de producció industrial d’energia renovable. 

 

3. És imprescindible  efectuar i disposar de l’avaluació ambiental estratègica de la

planificació territorial per a la implantació de les centrals de producció industrial

d’energies renovables, prèvia a l’avaluació ambiental dels projectes concrets de

centrals.

 

4. Cal un impuls decidit per part de l’Administració pública d’una transició

energètica sostenible promovent la producció energètica de proximitat i

l’autoconsum com a fonament de la sobirania energètica de Catalunya.

 

5. Cal la implicació de l’Administració local -ajuntaments, consells comarcals i

diputacions- en l’impuls de mesures per tal que la transició energètica democràtica i

participada arribi a tota la ciutadania.

 

6. Cal procurar desenvolupar les energies renovables aprofitant en primer terme els

espais ja alterats per l'activitat humana.



7. Cal establir un sistema de valoració dels projectes de centrals de producció

industrial d’energia renovable que compti amb criteris, que siguin clars, objectius i

que puguin ser coneguts des de l’inici.

8. Cal que el dret al paisatge i la seva protecció sigui un criteri determinant, des de

l’inici de qualsevol tramitació.

9. Cal establir i regular un sistema de bases per a la participació i el retorn a la

ciutadania dels beneficis que es puguin obtenir.

10. Cal derogar el Decret llei 16/2019 i aturar les tramitacions de projectes de

centrals en curs fins que, d’acord amb el que hem indicat, la implantació de centrals

de producció industrial d’energia renovable es situï dins d’una estratègia i

planificació energètica nacional, democràtica i participada, es reguli incorporant els

criteris necessaris i compti amb la planificació territorial i l’avaluació ambiental

estratègica corresponent.

 

I reclamem específicament a les autoritats municipals i comarcals del conjunt de

la Segarra històrica que impulsin la transició energètica fent-la compatible amb el

benestar del conjunt de la seva ciutadania, a partir de les mesures següents:

 

a) Que impulsin una estratègia comarcal per al desenvolupament i la implantació

d’energies renovables al conjunt de la Segarra històrica.

 

b) Que incentivin el debat social, la participació ciutadana i promoguin mecanismes

de consulta de la voluntat popular.

 

c) Que dotin de recursos i mecanismes per a impulsar la transició energètica 

 recolzant la ciutadania i el teixit empresarial del conjunt de la Segarra històrica,

promovent la creació de comunitats energètiques locals i aprofitant els recursos de

l’activitat agrícola i ramadera.

 

d) Que aturin provisionalment la tramitació de tots els projectes de centrals

eòliques i fotovoltaiques.

 

e) Que consensuïn i impulsin mecanismes per regular sistemes de compensació per

a tots els afectats per l’impacte de les centrals de producció industrial d’energies

renovables.

 

f) Que s’estableixi un mecanisme de tributació o cànon homogeni arreu del país que

garanteixi el retorn de part dels beneficis obtinguts als territoris afectats, amb

especial atenció als municipis i les comarques. 



 
g) Que es garanteixi la restitució del medi ambient i del paisatge afectat un cop les
instal·lacions esdevinguin obsoletes.

 
La Segarra, 26 de novembre de 2020.

 
Entitats impulsores: 


