
Hble. Sr. Damià Calvet i Valera
Conseller de Territori i Sostenibilitat
Generalitat de Catalunya

Benvolgut senyor,

Els 27 alcaldes i  alcaldesses de l’Alt  Penedès li  fem arribar aquest escrit  perquè
creiem que cal adoptar mesures urgents per abordar una qüestió que ens preocupa
molt:  la  possibilitat  que  la  Generalitat  aprovi  instal·lacions  per  a  la  producció
d’energies  renovables  (parcs  de  plaques  fotovoltaiques  i  de  parcs  eòlics)  que
malmetin el nostre territori.

El  Ple del Consell  Comarcal  de l’Alt  Penedès, en data 14 de gener de 2021, va
aprovar per unanimitat de tots els grups polítics una moció en defensa de l’energia
sostenible i alhora en contra de les propostes de plantes fotovoltaiques en terrenys
agrícoles.

El 28 de gener de 2021 vam convidar el director general d’Energia, Mines i Seguretat
Industrial, Sr. Manel Torrent, a participar en el Consell d’Alcaldes i Alcaldesses per
parlar sobre aquest tema. Va desmentir els rumors informant-nos que no hi havia
cap sol·licitud per a la instal·lació de camps de plaques fotovoltaiques a la nostra
comarca.  També ens  va  deixar  clar  que les  competències  dels  ajuntaments  per
decidir sobre aquest tema són mínimes des que la Generalitat va aprovar el Decret
16/2019.

El 31 de març, un mes després d’aquella reunió, hi ha sol·licituds que afecten 382
hectàrees de l’Alt Penedès, i preveiem que aquesta xifra creixerà ràpidament. Per
això creiem que és el moment que el Govern de la Generalitat s’assegui a repensar
la manera com es vol fer realitat la transició energètica a Catalunya.

Compartim plenament els compromisos de lluita contra el canvi climàtic i de transició
cap a les energies renovables. No ens oposem a la instal·lació de camps de plaques
fotovoltaiques ni  parcs eòlics a l’Alt  Penedès.  Però cal  consensuar  les possibles
ubicacions,  perquè  per  aconseguir  l’objectiu  2050  podríem  malmetre
irremeiablement el  paisatge,  l’economia i  l’estil  de vida de moltes comarques de
Catalunya i un patrimoni natural, agrícola i cultural que és de tots els catalans.



Hi ha alternatives a la  instal·lació  de parcs fotovoltaics en sòl  agrícola;  com per
exemple, la instal·lació en sòl industrial, en cobertes de naus industrials, en altres
parcel·les amb menys impacte mediambiental o, fins i tot, als laterals i la mitjana de
les autopistes.

El sòl agrícola de l’Alt Penedès està dedicat majoritàriament al cultiu de la vinya, i
determina el paisatge i l’economia que ens donen identitat. La presència de grans
superfícies de plaques fotovoltaiques enmig de la plana, cablejats aeris o soterrats i
altres infraestructures, tindrien un gran impacte paisatgístic que posaria en perill el
Penedès com a destinació  enoturística  de qualitat  i,  de  retruc,  la  reputació  dels
nostres vins i caves i la supervivència econòmica de tot el territori.

L´impacte mediambiental i paisatgístic per a una comarca com l´Alt Penedes pot ser
irreparable per a les generacions futures si no es fan les coses consensuades amb
la gent, el territori i els ajuntaments.

Per aquest motiu, demanem la derogació del decret 16/2019 i la redacció d’un Pla
Director de les Energies Renovables de Catalunya que estableixi, amb la participació
dels  agents  de  cada  territori  i  molt  especialment  amb  la  participació  dels
ajuntaments, les ubicacions més adients per a aquestes instal·lacions.

Esperant que atendreu la nostra petició, us saludem ben atentament,

Cèsar Herràiz i Pujol
President del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses de l’Alt Penedès
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