
ENERGIA EÒLICA I TERRITORI: ARGUMENTS I PROTESTES.
EL CAS DELS PROJECTES EÒLICS DE LA TERRA ALTA41

Joaquim Sempere
Professor de Sociologia UB

Catalunya, malgrat la seva tradició industrial i el seu dinamisme econòmic en
el conjunt espanyol, està endarrerida pel que fa a la implantació d’energia eò-
lica. Ocupa el novè lloc entre les comunitats autònomes per potència eòlica
instal·lada. Si la seva població representa el 16 % de la població espanyola i el
seu territori el 6,4 %, la potència eòlica instal·lada és només l’1,9 % del total es-
panyol.

Segons Oriol Nel·lo (2003:77), «una de les raons principals amb què ha to-
pat el desenvolupament de l’energia eòlica [a Catalunya] ha estat la conflic-
tivitat social que han provocat els projectes d’ubicació de les centrals eòli-
ques: les centrals han esdevingut un d’aquells equipaments de difícil ubicació,
com les deixalleries o les presons». Això justifica un examen acurat d’aquesta
conflictivitat. El mateix autor indica una peculiaritat del cas aparentment
sorprenent: «De manera paradoxal, l’oposició ha vingut sobretot de movi-
ments ambientalistes i conservacionistes, és a dir, precisament d’aquells sec-
tors que més han reivindicat i pugnat per tal que els combustibles fòssils si-
guin reemplaçats per fonts energètiques renovables». En realitat, el cas de la
Terra Alta posa en evidència una confrontació entre dos ecologismes –el de
les grans organitzacions nacionals i el d’àmbit local o comarcal– que ajuda a
entendre la paradoxa.
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41. Aquest treball s’emmarca en la recerca titulada «Saber científico-técnico y participación ciudadana
en la innovación social», projecte I+D dirigit pel catedràtic Ernest Garcia Garcia i finançat pel Ministe-
rio de Educación y Ciencia (codi SEJ2005-03119).
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LES DIFERÈNCIES ENTRE ECOLOGISTES

Les grans organitzacions42 d’àmbit autonòmic i estatal –i també supraestatal,
com Greenpeace– solen ser més favorables a una implantació decidida i ràpi-
da dels parcs eòlics en funció de l’objectiu global de lluitar contra l’efecte hi-
vernacle a escala mundial i de propiciar la transició d’un model energètic fos-
silista a un model net i renovable. Les organitzacions d’àmbit comarcal i/o
local es preocupen més pels efectes concrets sobre el medi natural, cultural i
social del territori, i supediten els objectius globals de la implantació eòlica a
una actuació que respecti els equilibris territorials. Unes i altres invoquen la
sostenibilitat ecològica, però amb èmfasis diferents.

De fet, en el debat entre partidaris i detractors dels parcs eòlics a la Terra
Alta els factors polèmics considerats inclouen un ampli espectre de conside-
racions no sols mediambientals, sinó també econòmiques i estètiques. Allò
que està en joc és l’avançament de l’energia eòlica, però també el tipus d’acti-
vitats econòmiques a promoure en la zona –com el turisme i la vitivinicultu-
ra «de qualitat»– i una certa concepció del desenvolupament socioeconòmic,
que gira entorn de la construcció d’una economia autocentrada i productiva
o d’una economia que, per a alguns, esdevindria parasitària o «de rendistes».
La polèmica gira també entorn de la defensa d’un medi natural encara poc
antropitzat –amb arguments no sols econòmics sinó també ecològics i estè-
tics– i entorn d’un model de desenvolupament territorial més dispers o més
concentrat, més autosuficient en matèria energètica o més especialitzat.

El debat, que involucra no sols els ecologistes sinó també quasi tots els ele-
ments actius de la societat civil de la comarca, implica la intervenció d’experts
que aporten arguments en favor i en contra d’unes i altres opcions des de po-
sicions tècniques i científiques qualificades.

CONEIXEMENT CIENTIFICOTÈCNIC I OPCIONS VALORATIVES EN EL
DEBAT SOCIAL ENTORN A L’ENERGIA EÒLICA A LA TERRA ALTA

Ningú no dubta del pròxim esgotament de les fonts fòssils d’energia i del pa-
per d’aquestes fonts en l’escalfament de la superfície del planeta, ni, per tant,
de la conveniència d’adoptar fonts renovables i netes d’energia. Aquesta con-
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42. En el cas de Catalunya es tracta d’Ecologistes en Acció, el Grup de Científics i Tècnics per 
un Futur no Nuclear (GCTFNN) i Greenpeace. Els grups d’àmbit comarcal o intercomarcal s’oposen
en general als projectes d’implantació en curs (en el cas de les comarques tarragonines tenim 
el Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes del Camp, [GEPEC]).
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vicció està ja molt present en la població de la comarca (com mostra l’en-
questa d’opinió a la qual es fa al·lusió més endavant) i entre els empresaris im-
plicats –els quals han fet l’aposta de l’energia eòlica justament perquè perce-
ben que és una energia de futur–, per no parlar dels ecologistes en el seu
conjunt, que han estat capdavanters en aquesta matèria.

Però fora del consens entorn d’aquest resultat de la ciència (avui acceptat
per la comunitat científica mundial), el saber tecnocientífic ha jugat un paper
poc important en el debat, sigui perquè hi ha poca informació científica (com
és el cas del perill dels aerogeneradors per a l’avifauna) o perquè la qüestió en
litigi queda fora de l’abast de la ciència.

Com és sabut, els aerogeneradors són un perill per a les aus, tant autòcto-
nes com migrants. En alguns països com els Estats Units, els ecologistes han
impulsat estudis sobre els seus hàbits a fi d’identificar les causes de mortalitat
d’aus en el país. D’aquests estudis es desprèn que les causes de mortalitat iden-
tificades són: finestres de vidre, gats domèstics, carreteres, col·lisions amb lí-
nies elèctriques, plaguicides agrícoles, torres de comunicació, extracció de pe-
troli i gas, electrocucions i cacera, entre altres. «En canvi, a Catalunya i
Espanya no s’han fet estudis sistemàtics comparatius, el que ha facilitat tot ti-
pus d’especulacions» (Ecologistes en Acció, 2005:21). Hi ha, però, un estudi de
2003 publicat en CD-Rom, Mortalidad de vertebrados en carreteras (que estima en 11
milions les aus mortes a les carreteres espanyoles) i se sap que moltes aus mo-
ren per electrocució amb les línies elèctriques, per la caça i per la intoxicació
per plom d’aus aquàtiques (ibid.). No sembla que les instal·lacions eòliques
tinguin, doncs, un paper gaire significatiu per comparació amb altres activi-
tats humanes que perjudiquen l’avifauna. Però la falta d’estudis fiables de
conjunt dificulta un consens en el tema.

El mapa eòlic tampoc no gaudeix de consens. Es tracta d’un estudi 
de la circulació dels vents a Catalunya destinat a identificar les zones més
ventoses, és a dir, les més aptes per aprofitar la força del vent amb un rendi-
ment energètic i econòmic màxim. El mapa eòlic avui vigent va ser elaborat
i aprovat el 2002 pel Parlament de Catalunya després que aquesta institució
rebutgés una primera versió de l’any 2001 que es va considerar massa per-
missiva. Aquesta primera versió, segons algunes fonts, havia estat forçada 
pel Govern català –aleshores de CiU– enfront de l’oposició d’alguns tècnics
del Departament de Medi Ambient, que defensaven criteris més estrictes. El
mapa eòlic divideix el territori català en tres categories. Les zones roges in-
clouen els espais naturals que han de ser preservats, dels quals s’exclou tota
implantació eòlica. Les zones grogues les admeten sota certes condicions. Les
zones blanques admeten instal·lacions eòliques sense restriccions.
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Malgrat la base cientificotècnica d’aquest mapa, és evident que no només
conté una divisió territorial segons criteris meteorològics objectius, sinó tam-
bé estimacions sobre valors, i concretament sobre valors estètics i de respecte
al medi natural (relacionats amb l’explotabilitat industrial del medi, que, al
seu torn, és un valor econòmic) que no es poden decidir amb criteris estricta-
ment cientificotècnics. No és estrany, doncs, que les conseqüències pràctiques
que es deriven d’un mapa així siguin objecte de discrepàncies. La divisió en
tres zones és objecte de crítiques de contingut social:

Sospitosament, la zona de vent sempre ha coincidit amb la Catalunya pobra,
i és la zona de l’Ebre, la Ribera [d’Ebre], el Priorat, les Garrigues, [...] Segarra,
l’Anoia, [que] són unes quantes comarques de l’interior, i molt poc a l’Em-
pordà [i a certes] zones del Baix Ebre i el Montsià (E2 4)*.

Salta a la vista que la comarca de l’Empordà, lloc d’estiueig tradicional de
la burgesia i de les classes mitjanes-altes de Barcelona, queda més protegi-
da que aquesta «Catalunya pobra» aquí reivindicada. Els crítics invoquen, a
més, que nombrosos espais «d’interès natural» (inclosos en els anomenats
Plans d’Espais d’Interès Natural, o PEIN) queden inclosos a zones blanques del
mapa eòlic, i assenyalen aquesta dada com una incoherència que permet
col·locar parcs eòlics en llocs que la pròpia Administració ha designat com a
paratges que cal protegir de la intromissió humana.

UNA APORTACIÓ DE LES CIÈNCIES SOCIALS:
L’ENQUESTA D’OPINIÓ

El maig de 2006 l’Institut Opina va fer un estudi d’opinió destinat a conèixer
amb una certa fiabilitat les actituds dels habitants de la comarca i facilitar
preses de decisions que tinguin en compte aquestes actituds. L’enquesta va
ser encarregada per AERTA, entitat que agrupa quatre empreses privades
promotores dels parcs eòlics de la Terra Alta.43 Els resultats de l’enquesta re-
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43. Les empreses associades a AERTA (Aprofitament Energies Renovables Terra Alta) són totes catala-
nes: Copcisa, Eolic Partners SA, Catalana d’Energies Renovables SL i Generació d’Energia Sostenible SL.
La societat es va crear l’any 2000.
* Les referències que tenen una «E» seguida d’un número indiquen que es tracta d’una citació d’una 
entrevista. La segona xifra indica la pàgina de la transcripció.
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flecteixen força bé la situació de la comarca: els mateixos detractors dels
projectes eòlics accepten les conclusions més significatives de l’estudi, i en
particular la dada que gairebé dos terços de la població és favorable als projec-
tes eòlics.

En un annex a aquest text figura un resum extens dels resultats. Aquí es
recullen només les dades més destacades.

1. El tema dels parcs eòlics ha arribat fins a l’últim habitant de la comarca:
el 94 % declara haver-ne sentit parlar.

2. El debat públic ha estat important: un 22,0 % ha assistit a reunions in-
formatives.

3. Les energies renovables són les preferides a la comarca: el 78,5 % així ho
declara.

4. A la pregunta de si «vostè» és favorable als parcs, la resposta afirmativa
és del 64,3 % i la negativa del 29,5 %.

5. A la pregunta de si «la gent del seu entorn» és favorable als parcs, el per-
centatge baixa a 46,8 %.

Els dos primers punts donen una mesura de fins a quin punt el coneixe-
ment del tema i el debat públic ha arribat lluny. El tercer punt indica que si hi
ha diferències pel que fa als parcs eòlics, aquestes no poden tenir gaire a veure
amb la simpatia o el rebuig per les energies renovables.

Els dos últims punts, finalment, permeten inferir que es respira a la co-
marca un clima de reserva o d’hostilitat latent davant dels parcs eòlics que no
correspon a la suma de declaracions favorables dels entrevistats. El 64 % es de-
claren favorables als parcs, però només el 47 % creuen que «la gent de l’en-
torn» hi és favorable. És a dir: una part significativa dels entrevistats favorables
als parcs creuen anar a contracorrent d’una opinió que ells creuen més hos-
til als parcs del que realment és. Això es pot interpretar com una victòria mo-
ral dels adversaris dels parcs, perquè han aconseguit que plani a la comarca un
clima de reticència o animadversió contra ells. La interpretació d’aquesta
dada es pot dur més enllà, i es pot suposar que els qui creuen que «l’entorn»
no és favorable als parcs però declaren que ells sí que ho són, prenen aquesta
posició per raons pragmàtiques –sobretot pels avantatges econòmics– tot
considerant «poc confessables» aquestes motivacions i valorant les raons es-
grimides pels detractors com a raons de valor superior.
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IDENTITAT COL·LECTIVA I DEFENSA DEL PAISATGE

Els dos «bàndols» en presència (partidaris i detractors dels projectes d’implan-
tació eòlica)44 han apel·lat a especialistes en geografia, antropologia, arquitec-
tura, paisatgisme, economia, sociologia i història.

Els oponents als projectes eòlics han valorat i utilitzat estudis que subrat-
llen la discriminació de les terres del baix Ebre –la Catalunya del Sud– en el
conjunt català, la seva feble capacitat de negociació a causa de la despoblació i
la pobresa, i l’haver estat convertides en reserva energètica de tot Catalunya.
Es tracta d’arguments que es poden qualificar com d’equitat territorial i ambiental.
Alguns estudis de caire geogràfic i antropològic han subratllat també una im-
plantació eòlica «excessiva» per al turisme rural i per a una vitivinicultura «de
qualitat» en uns paisatges que s’han conservat fins avui molt lliures d’impac-
tes humans i industrials, la qual cosa representa una riquesa que pot estar en
perill. Els cursos de la Universitat d’Estiu de les Terres de l’Ebre celebrats a
Tortosa els dies 7-11 de juliol de 2003 són invocats pels oponents dels parcs
com una contribució als seus arguments. Vegeu el que se sosté en un treball
d’alguns dels participants en aquests cursos:

No es pot obviar, però, que una bona part d’aquestes decisions (PHN, mapa
eòlic, etc.) es prenen des de fora del propi territori; en aquest sentit és evident
que la capacitat de negociació a través d’una representació institucional dels
interessos del territori, de mecanismes efectius de participació ciutadana i de
cooperació interadministrativa (coordinació amb altres autonomies i amb el
Govern central) adquireixen una especial transcendència. [...] La manca d’u-
na institució de govern pròpia de les Terres de l’Ebre dificulta sens dubte la
necessària iniciativa d’una Agenda 21, àmpliament participativa, per al con-
junt de les comarques (Tarroja et al., 2003:159).

En l’oposició als parcs eòlics hi juguen un paper no sols els projectes turís-
tics lligats a un medi natural relativament poc antropitzat, sinó també la me-
mòria històrica, i concretament la batalla de l’Ebre durant la Guerra Civil es-
panyola de 1936-1939. Hi ha iniciatives i projectes museístics sobre el tema.

Com diu Nel·lo, l’oposició als parcs eòlics apareix associada a un renaixe-
ment de la identitat territorial i a les seves reivindicacions politiques:
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44. Allò que oposa els dos bàndols no és l’actitud davant de les energies renovables, com s’ha vist amb
els resultats de l’enquesta, sinó la magnitud de les centrals i la seva ubicació, així com les respectives fi-
losofies (quasi sempre implícites i no clarament formulades) sobre les polítiques econòmiques i territo-
rials. Cal no oblidar, d’altra banda, que a cada bàndol les postures no són sempre homogènies.
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I en la configuració d’aquesta identitat, d’aquest sentiment de pertinença
col·lectiva, dues qüestions són clau: la memòria del passat i la identificació
amb el territori. Història i paisatge: exactament dos dels temes centrals [...]
que han estat presents en el conflicte [...] (Nel·lo 2003: 92).

DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC AUTÒNOM
I AUTOCENTRAT?

Els promotors dels parcs eòlics, de la seva banda, han apel·lat directament a
experts per avaluar certes dimensions dels seus projectes i poder invocar ar-
guments sòlids al seu favor. Hi ha dos estudis molt directament lligats a la im-
plantació eòlica a la Terra Alta: l’enquesta de l’Institut Opina de maig del 2006
a la qual ja s’ha fet referència i un estudi socioeconòmic (Avaluació socioeconòmi-
ca dels parcs eòlics de la Terra Alta) realitzat també el 2006 pel Gabinet d’Estudis
Econòmics SA sota la direcció de l’economista Pere Lleonart. Tots dos estu-
dis van ser encarregats per l’associació patronal AERTA. Tot i que els dos gabi-
nets d’estudi són independents i gaudeixen de prestigi professional, cal no
oblidar que els seus respectius estudis van ser encarregats i pagats per AERTA.

L’estudi socioeconòmic intenta identificar, entre altres coses, les externali-
tats –positives i negatives– que puguin tenir les centrals eòliques a la comar-
ca. Entre les positives identifica les següents: a) ingressos a particulars per llo-
guer dels terrenys on s’instal·len els molins; b) ingressos dels municipis on
s’instal·len, en concepte de permisos d’obra i d’Impost d’Activitats Econòmi-
ques (IAE); c) creació directa i indirecta de llocs de treball, sobretot per al
manteniment, el control i la reparació dels artefactes, perquè a la fase d’ins-
tal·lació actuen sobretot les empreses promotores o propietàries dels aeroge-
neradors, que són de fora; d) introducció en els programes de batxillerat i 
de formació professional de la comarca d’estudis tècnics per formar tècnics de
grau mitjà capaços d’assegurar les tasques d’instal·lació i manteniment dels
aparells elèctrics; e) possibles activitats de recerca i divulgació en matèria d’e-
nergies renovables (ja hi ha algun projecte en aquesta línia). El resultat con-
junt d’aquestes externalitats positives, segons l’estudi, pot suposar un aug-
ment de la renda comarcal i de les oportunitats de treball relativament
qualificat, i actuar com a factor per aturar l’emigració i retenir població jove
al territori.

Enfront d’aquesta perspectiva optimista, els detractors de la implantació
eòlica massiva subratllen les seves externalitats econòmiques negatives, con-
densades en dues: un possible impacte negatiu sobre el turisme i sobre la pro-
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ducció vitivinícola. Els supòsits d’aquesta avaluació negativa consisteixen a
postular que la «industrialització» o «tecnificació» del paisatge no plau als
viatgers –especialment de turisme rural, però també de turisme «històric»–
que busquen un paisatge verge no tecnificat (o poc modificat des de la batalla
de l’Ebre). I que la producció de vi d’alta qualitat i alt preu es vincula a deter-
minades varietats que s’associen amb entorns i paisatges poc antropitzats.

Aquests sectors, a més a més, tenen una noció del desenvolupament auto-
centrat diferent de la dels partidaris de la implantació eòlica. Un dels entre-
vistats la defineix com a «model de societat», que descriu en aquests termes:

[es tracta de] creure en els recursos propis de la comarca. Els recursos propis
de la comarca que es poden explotar sense esgotar-los, i sense crear deseco-
nomies, serien els recursos propis naturals que poden ser el raïm, la vinya, l’o-
livera o l’agricultura –és a dir, determinat tipus d’agricultura que puguis va-
loritzar bé–, i després l’altre element important que la comarca pot valoritzar
és el paisatge i el turisme. I aquests són els recursos al voltant dels quals la co-
marca podria funcionar de manera autònoma i créixer. Això té un problema,
i és que a darrera hi ha d’haver una política econòmica per a invertir. I aquí
hem tingut sempre unes polítiques que al final sempre han anat a la subven-
ció. [...] al final la política de la subvenció ha estat una política de que la gent es
mengi el peix [en comptes d’aprendre a pescar] (E2 10).

Segons els defensors d’aquest punt de vista, les rendes de l’energia eòlica
fomenten una «economia del rendista» que no afavoreix l’autonomia comar-
cal, la qual només es pot basar –segons ells– en inversions que promoguin el
treball productiu i creador de valor afegit. Resulta sorprenent que el vent, en
una zona on abunda, no es consideri un «recurs propi» ni la indústria eòlica
una «activitat productiva» ni el vent un recurs que «es pot explotar sense es-
gotar-lo», és a dir, renovable. Tampoc es considera que els parcs generin acti-
vitats induïdes capaces de crear llocs de treball estables i qualificats, mentre
que sí que en crearien la indústria vitivinícola i el turisme. Hi ha un temor a la
conversió de la comarca en proveïdora de matèries primeres i al monocultiu.
Es critica que els viticultors s’orientin a exportar raïm, que és matèria prime-
ra, en comptes de vi, que és un producte amb un valor afegit que pot ser ele-
vat –si el vi és molt cotitzat, com passa a la comarca veïna del Priorat. Es criti-
ca la «collita» de vent com a «monocultiu»:

Aquí [hi] pot haver una implantació racional d’energia, però que sigui una co-
llita del territori. No podem convertir la collita de vent en l’única collita del
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territori. [Perquè] al final si comptem l’ocupació que donarà aquesta gent [les
empreses eòliques] és inferior a l’ocupació que donem [qui ens ocupem de la
indústria del vi i del turisme] (E2 11).

És a dir: sí a la «collita de vent» però no al «monocultiu de vent». I a més a
més, les altres activitats (que suposadament generen més producció real, més
valor afegit i més autonomia) com el vi i el turisme, generarien més llocs de
treball, segons aquest punt de vista.

Els partidaris de les centrals eòliques s’oposen a aquestes avaluacions i in-
diquen que es tracta d’una «industrialització» sense emissions contaminants
ni afectacions irreversibles del territori: un parc eòlic pot desmuntar-se sense
deixar rastre quan ja és obsolet o ja no fa falta (com ha passat amb el primer
parc eòlic instal·lat a Catalunya, a l’Empordà, que ha estat retirat després d’u-
na vintena d’anys de funcionament). La imatge estètica d’un parc eòlic
–atractiva/repulsiva–, a més a més, depèn de les associacions mentals dels es-
pectadors: Ecologistes en Acció (2005) citen casos als Estats Units, Gran Bre-
tanya i La Rioja on hi ha un turisme rural que valora positivament els aeroge-
neradors com a símbol i imatge de «progrés verd», i on les produccions
agrícoles i el vi no entren en conflicte amb la imatge del molí de vent.

EL PROBLEMA DE LES INCERTESES EN LES ANÀLISIS
PROSPECTIVES. INTERESSOS VERSUS VALORS

El problema de les prospectives és que dibuixen escenaris de futur amb varia-
bles intrínsecament incertes. El factor humà, amb les seves aspiracions i ex-
pectatives, introdueix incerteses que es resumeixen en un punt: allò que pas-
si en el futur depèn del que decideixin fer avui les persones implicades.

En aquest cas, uns i altres aposten per models de desenvolupament so-
cioeconòmic diferents, que només poden materialitzar-se i prosperar si els
agents econòmics de la comarca prenen determinades iniciatives que ningú
no pot afirmar a priori que es produiran.

Els detractors dels parcs aposten per un desenvolupament endogen basat en
el turisme i la vitivinicultura de qualitat, adduint que les centrals eòliques se-
rien un obstacle per a aquest model. Suposen, doncs, que a la comarca aparei-
xeran les iniciatives empresarials i es mobilitzaran els recursos financers i hu-
mans indispensables. Valorant positivament programes de desenvolupament
regional com el programa europeu “Leader” –que es va aplicar a la Terra
Alta–, suposen que la comarca necessita aportacions financeres de fora i con-
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fien en programes públics d’aquesta mena (més que en inversions d’empreses
privades).

Els partidaris dels parcs addueixen que aquests no són incompatibles amb
altres activitats (i concretament l’agricultura, inclosa la vinya i la producció vi-
tivinícola, la ramaderia i el turisme), i il·lustren aquest argument amb exem-
ples d’altres regions o països, i a més a més aporten l’argument que les rendes
dels parcs eòlics permetran una capitalització autòctona favorable a aquestes al-
tres activitats econòmiques. Contra això, els detractors argumenten que les
inversions previstes són prou elevades perquè hagin de procedir de l’exterior,
la qual cosa pot posar l’economia de la comarca en condicions de dependència.

Tots dos bàndols semblen compartir un mateix valor: l’adhesió a un mode
de vida que destaqui i reforci l’autonomia comarcal, una economia basada en
els recursos propis, una economia ecològicament sostenible i que fomenti la
capacitat de la població per viure dels seus propis recursos i amb activitats que
ella mateixa pugui controlar i gestionar. Aquest és un punt de coincidència de
valor no gens menyspreable, però com passa sovint, la coincidència és més re-
tòrica que real i deixa molts interrogants sense resposta. L’oposició frontal de
partidaris i detractors té molt a veure amb els interessos en joc, encara que no
tots els actors actuïn amb motius del mateix tipus, i es barregin interessos eco-
nòmics molt evidents amb aspiracions politicomorals.

La confrontació d’idees i projectes, d’altra banda, no és merament
intel·lectual. Es tradueix també en desconfiança, com revelen els comentaris
desqualificadors de l’adversari (sovint formulats off the record pels entrevistats).
Vet aquí algunes mostres, que reuneixen comentaris recollits per l’entrevis-
tador de diferents persones i en diferents contextos.

Per als defensors del desplegament de parcs eòlics, qui s’hi oposa és una peti-
ta burgesia local (sobretot de la vitivinicultura i el turisme) que defensa inte-
ressos estrets i particulars amb arguments especiosos. Tenen una retòrica eco-
logista però no són coherents amb ella quan posen traves al desplegament
eòlic. Defensen un ruralisme idíl·lic inoperant. S’oposen als parcs perquè do-
narien una major prosperitat a la zona i farien pujar els salaris, perjudicant-
los en la mesura que depenen del treball assalariat eventual sobretot per a la
verema i la temporada turística alta.

Per als detractors, s’està «comprant» gent de la comarca per guanyar-ne la
voluntat, perquè les empreses hi estan abocant molts diners. Això explicaria
que l’opinió de la població de la comarca s’hagi anat decantant cap a l’accep-
tació dels parcs eòlics. El lloguer dels terrenys beneficiarà els afortunats que
tinguin propietats escollides per instal·lar-hi els molins, però perjudicarà
molta altra gent a causa dels camins i les vies d’evacuació del corrent elèctric
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que caldrà construir. Els beneficiaris rebran uns ingressos sense fer res: seran
rendes parasitàries que no augmentaran el potencial productiu autònom de
la comarca. S’afavorirà així una mentalitat de rendista en detriment d’una
cultura del treball productiu. Els impostos i cànons cobrats pels ajuntaments
formen part del preu per comprar voluntats: els alcaldes que han acceptat els
projectes eòlics (que són la majoria) han estat els seus millors propagandistes.
Els empresaris, agrupats en l’AERTA, estan destinant diners a favors, com la
creació de beques per a estudis de formació professional a l’institut de Gande-
sa per formar tècnics destinats als parcs eòlics; així es fan una imatge de filan-
trops i intenten guanyar-se les simpaties de la població. Els ecologistes d’àm-
bit nacional, favorables als parcs eòlics, són «ecologistes urbans»; només volen
megawatts instal·lats, com més millor (i en això coincideixen amb el Go-
vern): només consideren magnituds econòmiques, amb independència del
dany que puguin infligir al territori.

Les següents paraules, d’un detractor dels parcs, són prou eloqüents:

[Ens diuen:] «Sou 12.000 habitants, què voleu? Sacrifiqueu-vos vosaltres i ja
està.» Llavors hi ha una sèrie de grups ecologistes, gent que viu en el territori
o que sent el territori, que estan en contra de com s’apliquen determinades
polítiques. I aquí hi ha una divergència entre els grups locals i els grups nacio-
nals. Els locals veiem el que implica de disbarat o d’afectació i volem millorar
la proposta. En canvi els altres només consideren magnituds econòmiques, o
magnituds de megawatts: tants megawatts, més bo. És lo mateix que li passa
al govern, el govern vol instal·lar megawatts amb independència de quin mal
facin i amb independència de si són o no rentables energèticament. Perquè
l’altra cosa serà veure si energèticament són rentables (E2 15).

Aquest informant sosté que és més racional instal·lar els aerogeneradors
prop de les grans aglomeracions, on el consum elèctric és molt alt, i no en
llocs apartats, normalment poc poblats, perquè en el transport de l’electrici-
tat es dissipa i es perd molta energia. I els detractors en general es defensen de
la responsabilitat que se’ls vol atribuir en exclusiva respecte del canvi climàtic:

Després hi ha lo de l’amenaça constant del canvi climàtic, que és fàcil qües-
tionar el que nosaltres defensem (E3 15).

L’any 2001 [el conseller de la Generalitat Felip Puig] invocava el canvi cli-
màtic. I nosaltres li dèiem: «Escolti, i vostè creu que amb els 48 megawatts de
Pàndols salvarem el món?». És que, és clar, al final nosaltres som culpables de
que el canvi climàtic avanci i que la humanitat pugui desaparèixer [...] (E2 15).
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CONCLUSIONS

A diferència d’altres conflictes ambientals, en el de la Terra Alta no s’enfronten
posicions inequívocament ecologistes contra posicions clarament producti-
vistes. Aquí els empresaris que aposten per intervencions industrials de grans
dimensions aposten a la vegada pel negoci i per tècniques amigues de la Terra,
i troben el suport de grups ecologistes d’àmbit nacional i supranacional, i s’en-
fronten amb resistències locals que invoquen un altre registre d’aspiracions ecolo-
gistes que es combinen amb aspiracions i interessos de difícil classificació.

D’una banda s’arbitra un projecte d’impuls d’energies renovables que res-
pon al paradigma ecologista. D’altra banda, però, la seva aplicació pràctica en
el territori topa amb resistències de la població.

Aquest és un cas de presa de decisions «per dalt» en què la intervenció tèc-
nica és planejada per empreses privades capitalistes amb el suport, no sempre
clar i coherent, de les administracions públiques. Els grups ecologistes grans
donen suport i reforcen l’enfocament ecologista innovador dels projectes
empresarials, que promouen la lluita contra l’escalfament global i els esforços
per la transició a un model energètic de fonts solars, netes i renovables. Però
els resistents locals rebutgen el que per a ells és un estil tecnocràtic d’aplicar
les polítiques, que tendeix a prescindir de la participació de les poblacions
afectades en la presa de decisions. En aquest cas, es podria parlar de «tecno-
cratisme ecologista».

Això no obstant, els grups ecologistes «grans» (uns més que d’altres: Eco-
logistes en Acció més que Greenpeace, per exemple) venen d’una tradició po-
lítica d’autosuficiència local, autogestió participativa i descentralització polí-
tica, la qual cosa els fa més propensos al diàleg amb les poblacions afectades.
Els empresaris, potser per influència d’aquests grups o pel seu tarannà inno-
vador, assumeixen també més fàcilment des de l’inici la idea de dialogar amb
la població i de guanyar-se-la.

Pel que fa als coneixements tecnocientífics implicats en el conflicte, s’obser-
va que els defensors dels projectes eòlics disposen de més capacitats tecnocien-
tífiques (com és el cas dels grups ecologistes i l’Administració autonòmica) o de
més mitjans econòmics (com és el cas dels empresaris), i aporten les contribu-
cions decisives en la definició dels problemes tant des de l’àmbit de les ciències
de la natura (física, meteorologia, geografia física, biologia) com de les cièn-
cies socials (economia, sociologia). Els detractors dels projectes eòlics, de la
seva banda, s’acullen a les ciències socials (geografia humana, antropologia, 
sociologia, història, ciència política) per reforçar els seus arguments a favor dels
equilibris territorials i del respecte del medi natural i historicoidentitari.

S
O

C
IE

TA
T

 C
A

TA
LA

N
A

 2
0

0
8

150

03 SOCIETAT CATALANA 8.qxd  30/4/08  17:29  Página 150



Les preses de decisions no es poden formalitzar i objectivar amb una sim-
ple anàlisi cost-benefici perquè hi ha interessos i valors contraposats en joc
que reclamen la negociació entre les parts. En el cas de la implantació eòlica a
la Terra Alta trobem un exemple més d’un conflicte –cada cop més freqüent–
entre un estil tecnocràtic de presa de decisions i una població afectada que re-
clama el dret a fer sentir la seva veu, amb la peculiaritat que en tots dos bàn-
dols trobem actituds ecologistes. 

ANNEX

L’enquesta d’opinió de l’Institut Opina

Es destaquen a continuació alguns resultats de l’enquesta per la seva perti-
nença per a l’estudi present.

El 94,4 % dels enquestats han sentit parlar dels parcs eòlics projectats a la co-
marca, dada que revela que es tracta d’un tema d’enorme importància per a la
zona, perquè està en boca pràcticament de tothom. Un 9,8 % tenen propietats
afectades pels plans. Un 22 % –és a dir, un de cada cinc– han assistit a reunions in-
formatives, fet que indica un elevadíssim esforç informatiu i deliberatiu desple-
gat per ajuntaments, empreses, ecologistes i grups diversos de la societat civil lo-
cal per fer conèixer la problemàtica i guanyar-se la voluntat de la població. Això
queda corroborat pel fet que un 20,1 % declara haver rebut informació a casa.

Quines opinions té la població sobre les energies renovables? A la pregun-
ta de quina és la font d’energia que més li agrada, el 78,5 % respon que les re-
novables i el 5 % que les nuclears. Per avaluar aquesta darrera resposta, cal te-
nir en compte la forta concentració de centrals nuclears a la zona (4 centrals,
2 a Ascó i 2 a Vandellós) i la percepció de prosperitat econòmica que han ge-
nerat, malgrat la mala imatge que l’energia nuclear té en general. Es declaren
a favor de les fòssils en un 3,7 %. Preguntats els del primer grup per la seva pre-
ferència dintre de les renovables, ocupa el primer lloc l’energia solar amb un
53,2 % i el segon l’eòlica amb el 31,5 %. La hidràulica recull el 6,4 % de les pre-
ferències (i aquí cal recordar també la importància de la central hidroelèctri-
ca de Flix, associada a la indústria electroquímica, en l’economia de la zona).
És significatiu que, malgrat la preferència general per les renovables, l’eòlica
reculli menys adhesions que la solar, la qual cosa suggereix una certa reticèn-
cia. Això queda reforçat amb la pregunta sobre quina alternativa al petroli
creu la persona entrevistada que caldria promoure especialment: un 51 % diu
que la solar i només un 28,2 % diu que l’eòlica.
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L’enquesta dóna un resultat notable quan es pregunta si la persona entre-
vistada és favorable als projectes eòlics de la comarca i després se li pregunta si
les persones del seu entorn ho són, perquè permet de comparar la percepció de
l’acceptació social dels parcs eòlics amb la seva acceptació real. Els resultats són els
següents:

Com es pot observar, l’acceptació (molt + bastant) declarada és del 64,3 %,
mentre que l’acceptació percebuda en la població en general es només del
46,8 %. D’això es pot inferir que es respira en la comarca un clima d’hostilitat
més gran que el que resulta de la declaració dels entrevistats un per un. La dis-
tància entre el clima social d’hostilitat i l’acceptació individual es molt més
gran en el cas de la resposta «molt favorable» (26,3 % enfront de 8 %), perquè
en el cas de la resposta «bastant favorable» el resultat és gairebé idèntic (38 %
enfront de 38,8 %).

D’això se’n pot inferir una acceptació vergonyant dels parcs eòlics atri-
buïble a un èxit moral dels adversaris dels plans eòlics en la batalla ideològi-
ca. Sembla com si la gent acceptés en una elevada proporció els parcs eòlics
per motius poc confessables públicament (com l’interès econòmic) i es de-
cantés per una opció que no gosa declarar ni justificar públicament perquè
creu que entre els seus veïns té pocs partidaris –menys partidaris dels que re-
alment té.

Aquesta interpretació és compatible amb un altre resultat de l’enquesta
relatiu a les plataformes i entitats contràries als parcs eòlics. Les respostes a la
pregunta de si comparteix l’opinió d’aquestes plataformes i entitats són les se-
güents:
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Molt Bastant Poc Gens
(%) (%) (%) (%)

Vostè 26,3 38 17,5 12

64,3 29,5

El seu entorn 8 38,8 29,3 8,3

46,8 37,6

Molt Bastant Poc Gens
(%) (%) (%) (%)

Vostè 10,3 22,2 32,6 26,1

32,5 58,7

El seu entorn 5,4 34,1 39,8 4,6

39,5 44,4
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Es pot subratllar que el rebuig dels arguments de les plataformes o entitats
(el 58,7 %) és inferior en quasi 6 punts a l’acceptació dels parcs eòlics, la qual
cosa suggereix un cert respecte per l’opinió d’aquestes plataformes, encara
que no s’hi coincideixi. Es pot obtenir una conclusió semblant comparant el
29,5 % que es declaren contraris als parcs amb el 39,5 % dels que suposadament
compartirien les opinions de les plataformes i entitats. També la coincidèn-
cia amb aquesta opinió (32,5 %) és superior al rebuig dels parcs eòlics de l’altra
pregunta analitzada (29,5 %). I l’atribució a l’entorn d’una coincidència amb
aquestes plataformes (39,5 %) és més alta que la coincidència declarada 
(32,5 %). En suma: aquestes dades apunten a la conclusió que les plataformes i
entitats contràries a la implantació planejada de parcs eòlics a la comarca han
aconseguit crear un clima d’hostilitat o reserva envers els parcs eòlics que els
entrevistats consideren més important del que en realitat és, a jutjar per les
opinions pròpies declarades.

Quan s’intenta captar directament les actituds de la població cap als parcs
eòlics s’obtenen, entre altres, els següents resultats.

El 86,0 % creuen que produeixen energia sense contaminar i el 80,8 % que
són una font d’energia de futur. Però alhora el 64 % no creuen que l’estètica
dels aerogeneradors sigui agradable (el 30 % creuen que sí que ho és). Pel que
fa al soroll, les estimacions a favor i en contra estan força igualades, encara 
que amb predomini de les desfavorables (38 %) enfront de les opinions que no
li donen importància (32,8 %). Hi ha, doncs, molt d’acord sobre els avantatges
i el futur de l’energia eòlica i també molt d’acord, tot i que menys, en valorar
negativament l’estètica dels parcs. Això no obstant, tot i que gairebé dos ter-
ços rebutgen l’estètica dels molins, només el 38,5 % opinen que desfigurarien
el paisatge, mentre que el 50,7 % opinen que a la llarga la gent s’acostumarà a
la seva presència encara que transformi el paisatge. La qüestió estètica té rela-
ció amb l’afectació que els parcs eòlics puguin tenir sobretot sobre el turisme,
però també sobre una vitivinicultura de qualitat –segons l’opinió d’una part
de la població.
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