
                                                                                                                                              
 

MANIFEST DE L’ASSOCIACIÓ DE MICROPOBLES DE CATALUNY A 
SOBRE LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA AL PAÍS  

                                                                                                                

Després que el conegut com a “impost al sol” paralitzés qualsevol iniciativa en energies 

renovables al nostre país durant 10 anys, sembla que ara toca fer les coses a corre-cuita i 

de qualsevol manera. Al menys aquesta es la impressió que en tenim des del territori. Es 

per això que volem que quedi molt clar  que estem a favor del canvi de model 

energètic, i que  el volem amb energies renovables però també volem que sigui 

distribuït i participat . 

El 2017 el llavors conseller d’Empresa i Coneixement deia: “l’objectiu es consensuar el 

model energètic del futur, de manera que les decisi ons estratègiques en aquest 

àmbit comptin amb un ampli suport d’institucions, c iutadans, empreses i territori 

perquè els canvis no són senzills i les resistèncie s seran moltes”  

Soms conscient que hi ha també un objectiu, marcat per la UE. I es que el 2030 es 

cobreixin el 32 % de les necessitats energètiques a partir de fonts renovables. La 

Generalitat de Catalunya va més lluny i aprova la Llei catalana contra el canvi climàtic i 

estableix que el 2030 el 50% de l'electricitat que es generi al Principat sigui d'origen 

renovable. 

No obstant això, i malgrat la creació de consells assessors, consells coordinadors, taules 

de treball i pacte nacional per a la transició energètica, CONSTATEM: 

1 – QUE no hi ha un programa definit ni s’ha implementat cap pla estratègic per tal 

d’assolir aquest objectiu de manera ordenada, equitativa i coherent. 

2 – QUE sembla que l’actuació ràpida, fàcil i amb més bones expectatives econòmiques a 

curt termini es implementar les fotovoltaiques en terrenys agrícoles, siguin aquests més o 

menys productius. 

3 – QUE Catalunya es un país deficitari en producció alimentària ja que només produeix al 

voltant del 8 % de tota la alimentació que consumeix important el 92 % restant (si durant 

l’estat d’alarma no hi hagués hagut transport de mercaderies...) pel que, en previsió a 

futures necessitats, no ens podem permetre cedir espais de cultiu.  

4 – QUE no es planteja –com en d’altres països- la possibilitat d’aprofitar, per a la 

instal·lació de plaques solars, espais ja “malmesos” per altres usos com son ports, 

aeroports, aeròdroms, espais de servei d’autopistes i vies de tren, llits d’aigua de pantans i 

canals de rec, etc... 



                                                                                                                                              

5– QUE tampoc no es planteja distribuir de manera equilibrada els aerogeneradors, i si cal 

instal·lar-los amb helicòpter sense necessitat d’obrir les grans autopistes-camins per 

portar la maquinària al lloc on s’han d’instal·lar. Això estalviaria destrosses de territori i 

permetria ubicar-los en indrets on ara no es pensa... 

6- QUE veiem que s’està repetint el vell model de sistema centralitzat, el de les grans 

empreses que aterren als territori per fer els seus negocis sense tenir en compte els llocs i 

els seus habitants... 

Es per tot això, que des de l’Associació de Micropobles de Catalunya, conscients que farà 

falta territori per a cobrir totes les necessitats, fa temps –anys- que treballem en el tema a 

diversos nivells, local i global, doncs som conscients que un país es un tot i que nosaltres 

som una part d’aquest tot. Una part petita en habitats, gran en territori. Però una part 

imprescindible per a la salut –física, mental i emocional- de tothom. 

I recordem –ho oblidem massa sovint- que les coses tenen un valor, i que el valor, molt 

sovint, no té res a veure amb el preu. Som capaços de mirar més lluny? de mirar amb una 

mirada més oberta? de no pensar només en el benefici econòmic immediat?  

Per això repetim una altra vegada: estem a favor del canvi de model energètic, i volem  

que aquest canvi sigui amb energies renovables, per ò no a qualsevol preu ni de 

qualsevol manera. Volem que la transició energètica  es faci cap a un model que 

sigui distribuït i participat . 
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