Posicionament referent l'allau de projectes de macro-instal·lacions eòliques i solars
que amenacen l'Albera
La publicació del DECRET LLEI 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència
climàtica i l'impuls a les energies renovables, deixa massa obert els criteris per a la implantació
d’energies renovables al nostre país. A més, no determina en quines zones està permesa la instal·lació
de plantes de generació amb fonts renovables.
Manifestem que el desplegament d’energies renovables es desenvolupi de manera sostenible i sota els
criteris següents:
> Que el model del futur abastiment energètic es basi exclusivament en les fonts d'energies renovables
i en totes les seves tecnologies i en criteris de màxima eficiència, estalvi i reducció del consum.
Paral·lelament, aquest model ha d'incloure un progressiu abandonament de les energies de
combustible fòssil i nuclear.
> Que s’estableixin estratègies de planificació global que optimitzi l'aprofitament de tots els recursos
renovables, l'ús de les tecnologies més adequades d'acord a criteris tècnics, econòmics i de
conservació de l'entorn.
> Que aquest model contempli un repartiment just dels beneficis generats per tot el territori. Cal
acabar amb l’oligopoli de les grans empreses per aconseguir l'auto-suficiència energètica a nivell local i
fins i tot particular (microgeneració).
> Que es prioritzin els emplaçaments de generació energètica propers als llocs de consum i les zones
amb accessos existents i de fàcil evacuació de l'energia. I que les dimensions dels projectes siguin
proporcionals a la necessitat energètica local.
> Que els espais protegits, així com els espais d'interès natural i paisatgístic són incompatibles amb les
energies renovables (excepte l’autoconsum).
> Que els sòls d’especial valor agrari també són incompatibles, doncs tenen un valor ambiental
vinculat a la seguretat alimentària i funcionen de reequilibri del territori i de les rendes. > Que la
ubicació de parcs eòlics sigui compatible amb el mapa de risc d'incendis i que no dificultin les tasques
d'extinció d'incendis forestals.
> Que es defineixi una alçada màxima dels aerogeneradors per àmbit territorial i que s'evitin les
ubicacions en els corredors d'aus migratòries.
> Que es prioritzi la col·locació de panells solars en zones urbanes i industrials i també en teulades
d'edificis privats i empresarials.
Cal de manera urgent una planificació comarcal i ens comprometem de vetllar per l’interès públic de
les energies renovables i d'evitar que inversions d’arreu s’apoderin d’un territori a canvi d’engrunes de
pa.
Per tot plegat, demanem:
> La redacció d'un pla comarcal de l'energia.
> La diversificació de fonts d'energies renovables.
> La microgeneració distribuïda.
> Apostar per la reducció del consum i la millora de l’eficiència.
> Una participació ciutadana real i efectiva en la planificació de l'aprofitament de les energies
renovables.
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