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“La Sobirania Energètica passa per generalitzar la participació i control de la població en els 
processos de producció i distribució energètica per tal d'aconseguir autoabastir-se col·lectivament 

de l'energia necessària per satisfer els objectius i les necessitats de la comunitat.” (Pla “A”) 



LA PRIMERA "ELECTRIFICACIÓ" DE LA VILA (Benissanet) ... 

La primera "electrificació" de la vila no va donar el resultat que s'esperava, perquè el fluid venia d'una
fabriqueta rudimentària -a base de llenya- instal·lada a Mó ra d'Ebre . La llum feia mala cara o s'apagava
sense com va ni quant costa, la qual cosa provocava comentaris sarcàstics:

-Se'ls han acabat els sarments!

D'altra banda, algun cop, les bombetes dels carrers seguien enceses a les vuit del matí, al cop del sol, i això encara
indignava més:

-Ja es coneix que no paguen ells!

Potser només s'hauria trobat una persona contenta i satisfeta: el senyor Vinyes, el sereno, ja que a ell l'electricitat li
estalvià molta feina. Abans d'aquest progrés, cada dia, entre dos llustres, havia de traginar una escala de deu o dotze
barrots d'un cap de poble a l'altre, per tal d'encendre, amb un llumí, els fanals dels carrers, que eren de petroli. Amb una

(ARTUR BLADÉ I DESUMVILA, Crònica del país natal , 1958)

barrots d'un cap de poble a l'altre, per tal d'encendre, amb un llumí, els fanals dels carrers, que eren de petroli. Amb una
hora no en tenia pas prou. I, quan començava a clarejar, havia d'apagar els fanals, de terra estant, amb una canya
foradada de punta a punta, bufa que bufa. En canvi, gràcies a l'electricitat, només li calia anar a la caseta del
transformador i, des de fora mateix, amb mitja volta de clau -de ferro llarg- donava, o interrompia, el corrent.

Quan, tres o quatre anys després, la Canadenca va fer-se càrr ec del servei , les coses havien de
millorar pel que toca a la regularitat i a la intensitat de la llum, però no pas respecte al cost, ja que la nova empresa
imposà un mínim (cinc quilovats) de consum obligatori a cada abonat. I com que, normalment, eren poques les cases
que el gastaven, el "mínim" semblava una estafada.

-Haver de pagar el que un no gasta...! Quins lladres!

Del "mínim", se'n va parlar molts anys, i, si no l'han tret, potser encara se'n parla ara.

No obstant això, gràcies a l'electricitat, van progressar notablement les petites indústries locals, sobretot els molins d'oli
i els forns de pa. S'instal·laren les curioses màquines pastadores, amb pales d'hèlix, i les primeres premses
hidràuliques. El vell Molí de la Vila fou desmantellat i en el propi indret fou bastida una farinera. L'electricitat va fer
possible així mateix la construcció d'una fabriqueta d'alcohol.



Procés d’implantació de centres productors d’electr icitat

1r. Procés (1900-1950)

2n. Procés (1960-1980)

3r. Procés (1970-1990)

Petites centrals hidroelèctriques, biomassa o grups  
diesel

Grans c. hidroelèctriques i c. Tèrmiques (carbó /fuel )

Centrals nuclears

4t. Procés (1990-2000)

5è. Procés (2000-2010)

----------

C. tèrmiques / C. eòliques / C. solars

6è. Procés (2010- ······) ???????????



SITUACIÓ ACTUAL DEL SISTEMA ELÈCTRIC (1)

Evolució comparada del preu de l’electricitat i d’a ltres productes energètics per a usos domèstics.
Estat espanyol, 1998-2010

Electricitat liberalitzada (generació), subvencionad a 
(tarifa), barata, i que no fomenta l’estalvi 

Font: UNESA



120

130

140

150

160

170

180

Consum energia primària
Consum final d'energia
PIB 
Població 

SITUACIÓ ACTUAL DEL SISTEMA ELÈCTRIC (2)

Productivitat

Ineficiència

Increment de la demanda d’energia a Catalunya. 1990-2005
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Font: http://www.oceas.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1&Itemid=61
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TOTAL %

Camp de 
Tarragona i 
Terres de 

l'Ebre

RMB i 
Comarques 

Centrals

Plana de 
Lleida i Alt 

Pirineu-
Aran

Comarques 
Gironines

Nuclear 3142 26,7 3142 0 0 0

Tèrmica     
(Fuel/Gas i Carbó)

1341 11,4 0 1341 0 0

Tèrmica          
(Cicle Combinat)

4197 35,6 1657 2540 0 0

Hidroelèctrica 2087 17,7 305 65 1614 103

SITUACIÓ ACTUAL DEL SISTEMA ELÈCTRIC (3a)

74

26

Potència elèctrica instal·lada per tipus de central  i localització. Catalunya, 2011.

Hidroelèctrica 2087 17,7 305 65 1614 103

Eòlica 1009 8,6 610 203 196 0

TOTAL 11776 100 5714 4149 1810 103

Potència 
instal·lada (%)

48,6 35,3 15,4 0,9

Consum (%) 11 73 6 10

Dif. Prod.-Cons. 
(%)

37,6 -37,7 9,4 -9,1

Sistema de generació amb predomini de fonts 
contaminants i perilloses

26



TOTAL %

Camp de 
Tarragona i 
Terres de 

l'Ebre

RMB i 
Comarques 

Centrals

Plana de 
Lleida i Alt 

Pirineu-
Aran

Comarques 
Gironines

Nuclear 24909 62,7 24909 0 0 0

Tèrmica     
(Fuel/Gas i Carbó)

60 0,2 0 60 0 0

Tèrmica          
(Cicle Combinat)

8531 21,5 3192 5339 0 0

Hidroelèctrica 4114 10,4 601 129 3176 208

SITUACIÓ ACTUAL DEL SISTEMA ELÈCTRIC (3b)

85

15

Producció elèctrica per tipus de central i localitz ació. Catalunya, 2011.

Eòlica 2100 5,3 1270 422 408 0

TOTAL 39714 100 29972 5950 3584 208

Producció (%) 75,5 15,0 9,0 0,5

Consum (%) 11 73 6 10

Dif. Prod.-Cons. 
(%)

64,5 -58,0 3,0 -9,5

Sistema de generació amb predomini de fonts 
contaminants i perilloses

15



SITUACIÓ ACTUAL DEL SISTEMA ELÈCTRIC (4)

73%

75%

Desequilibri territorial i sistema centralitzat 
en grans plantes productores

Consum electricitatProducció elèctrica

75%
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SITUACIÓ ACTUAL DEL SISTEMA ELÈCTRIC (5a)
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Caiguda estructural de la demanda (1)
[Uno de tantos reflejos de la crisis económica tiene  su traslación directa sobre la 
demanda energética , no sólo referida a la electricidad que consumen los hogares, sino 
también a la que mueve a la industria y el transporte. Es lo que se conoce como 
energía final, cuya demanda no retornará a los crecimientos experi mentados antes 
del estallido de la crisis hasta 2020 .] (Francisco Maciá, Subdirector gral. de Planificación 
Energética del Ministerio de Industria. 35ª Reunió Anual de la Sociedad Nuclear Española, 29-10-2009)
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Evolució demanda elèctrica anual (Gwh) a l'Estat espanyol. 
1998-2014

SITUACIÓ ACTUAL DEL SISTEMA ELÈCTRIC (5b)

140.000

160.000

180.000

200.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Caiguda estructural de la demanda (2)

Al 2014 la demanda d’electricitat va ser inferior la que hi havia l’any 2005

Font: Elaboració pròpia a partir de Red Eléctrica de España
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Evolució demanda elèctrica anual per càpita (Kwh)
a l'Estat espanyol. 1998-2014

SITUACIÓ ACTUAL DEL SISTEMA ELÈCTRIC (5b)
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Caiguda estructural de la demanda (3)

Al 2014 la demanda d’electricitat va ser inferior la que hi havia l’any 2005

Font: Elaboració pròpia a partir de Red Eléctrica de España



...INEFICIENT (1)

•De l’escalfor generada per la fissió de l’urani o la crema de combustible fòssils,
només se n’aprofita un 35% per generar electricitat . La resta, el 65% es
malbarata en forma de vapor o aigua calenta.

L’actual “model” elèctric és...

•Durant el transport i distribució es perd electricitat (2% en transport, i 10% en
intercanvis de tensió i distribució).

- 10%

- 15%

- 65%

100 30Per cada 100 unitats d’energia que entra al sistema de generació 
elèctrica, al consumidor final només n’arriben unes 30.
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Potència instal·lada

31-12-2014: 102.259MW de potència elèctrica (70.000MW sempre disponibles)

17-12-2007: Màxima demanda històrica de potència elèctrica, 45.450MW.

63.000MW

24.000MW

...EXCEDENTARI (2a)L’actual “model” elèctric és...
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Demanda punta màxima

[De hecho, durante la noche y los fines de semana el sistema e léctrico , entre base y producción 
eólica, genera un exceso de electricidad que "habrá que verter si no se desplaza la demanda al valle“], 
(Luís Atienza, President REE . Madrid, 5 de març de 2010)

[…con el actual escenario de demanda eléctrica, “no hay hueco térmico para más potencia de 
base” , de modo que no resulta recomendable el desarrollo de más energía nuclear.] (Luís Atienza, 
President REE . Madrid, 5 de març de 2010)

24.000MW

Font: Elaboració pròpia a partir de Red Eléctrica de España

Màxima demanda històrica 

(17-12-2007): 44.876MW



• 31-12-2014: 102.259MW de potència elèctrica (70.000MW sempre disponibles)

• 17-12-2007: Màxima demanda històrica de potència elèctrica, 44.876MW.

• L’Estat espanyol fa 11 anys seguits que és exportador d’electricitat .

...EXCEDENTARI (2b)L’actual “model” elèctric és...
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[La caída de la demanda ha dejado al descubierto otra realidad del sistema energético 
español, que no es otra que la "sobrecapacidad existente" en el ámbito de la 
generación, que está provocando que las centrales de ciclo combinado estén 
funcionando por debajo del umbral de "un óptimo rendimiento económico]. (Eduardo 
González, responsable de FCC Energía i Ex-president  del Foro Nuclear . 35ª Reunió Anual de la 
Sociedad Nuclear Española, 29-10-2009)

Saldos intercanvis internacionals 1995-2014 (GWh)
Font: Elaboració pròpia a partir de www.ree.es
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•Una part de la construcció de les centrals nuclears a l’Estat espanyol va anar a càrrec
públic, a través de la mal anomenada Moratòria nuclear , que no va ser res més que un
rescat financer de les elèctriques de 700.000 milions de pes setes (4.384M€ +
1.334M€ d’interessos ), que encara a dia d’avui es paga a través d’un recàrrec del
rebut de l’electricitat.

•A principis de 2015 resten pendents d’abonar 67,7M€. (BOE núm. 26, 30-1-2014:
tp://www.boe.es/boe/dias/2014/01/30/pdfs/BOE-A-2014-953.pdf )

... SOCIALMENT INJUST (3)
•Socialització costos / Privatització beneficis

L’actual “model” elèctric és...

(Ministre d’Industria i Energia, 1982-1985. 
Ministre d’Economia, 1985-1993)

tp://www.boe.es/boe/dias/2014/01/30/pdfs/BOE-A-2014-953.pdf )

Juan Manuel Eguiagaray , Cuadernos de la Energía, 2008 
(Ministre Administracions Públiques, 1991-1993. Ministre d’Industria, 1993-1996)

•El desmantellament de centrals nuclears i la gestió dels residus , van a càrrec de
l’empresa pública ENRESA, que es finança a través d’un recàrrec en el rebut elèctric.

•CTC’s (10.438 milions €) i Dèficit de Tarifa (28.000 milions €)



Repartiment de les societats propietàries de la potènica eòlica. Estat espanyol, 2013

24,01

18,59

35,88

IBERDROLA

ACCIONA

EDPR

ENEL

G.NATURAL-FENOSA

El 64% de la potència eòlica a l’Estat espanyol està en mans de 6 empreses

(patronal UNESA+Acciona)

18,59

9,146,5
4,22

1,66

G.NATURAL-FENOSA

E.ON

Resta



(*1) Estimació
(*2) Segons Eoliccat: nota de premsa 21 gener 2011 

(http://www.eoliccat.net/media-corner/notes-de-premsa.html)



NOTA: 
el Vicepresident de COPCISA 
va ser fins fa poc també President
d’EolicCat

Especulació eòlica

A la Terra Alta, una empresa constructora i d’engin yeria civil, es va vendre dues centrals 

eòliques a EDPR per 30M€, amb unes plusvàlues estim ades d’uns 25M€

Font: CincoDías.com (edició 5/08/2008). 
http://www.cincodias.com/articulo/empresa
s/constructora-copcisa-vende-parte-
parques-eolicos-fase-
promocion/20080805cdscdiemp_8/



• Les 145 centrals nuclears tancades al món, han tingut una vid a útil mitjana
de 24 anys, d’acord a la vida de disseny (25-30 anys) calculad a en el moment
de la construcció. (The World Nuclear Industry Status Report 2012:
http://www.worldnuclearreport.org/The-World-Nuclear-Industry-Status.html#esco )

• Les centrals nuclears en funcionament instal·lades a Catalunya tenen
actualment una vida mitjana de 29 anys (Ascó I: 31; Ascó II: 29; Vandellòs II: 27),
i ja han superat la mitjana de tancament mundial.

...INSEGUR (4)
L’actual “model” elèctric és...

• La precarietat laboral per la via de la cultura de la subcontractació afecta al
55,4% de la plantilla d’ANAV (Ascó I, Ascó II, i Vandellòs II)

• Elevat número d’incidents, en augment, especialment a les C CNN
instal·lades a Catalunya . (40% potència nuclear, però 60-70% incidents i 3 dels 4
més greus). Baixada continua de la disponibilitat (veure gràfica pàgina següent).

•A més de ser velles, són instal·lacions mal gestionades, amb un deteriorament
de la cultura de seguretat , i una “Primacia de la producció enfront de la
seguretat. ” (segons com afirma l’Informe del CSN de 2005, pàg. 13:

http://www.csn.es/descarga/ACR3.pdf )



Disponibilitat de les centrals nuclears de l’Estat espanyol. 2001-2011. 
(Hores funcionament, % anual)
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...IMPACTANT (5.1)
L’actual “model” elèctric és...

•Retrocés demogràfic :

Generar electricitat de forma centralitzada no significa progrés per
al territori :

• Ascó perd de promig 8,2 habitants/any des de que té les centrals
nuclears (1986-2014): -11,6%

• El conjunt de l’àrea nuclear d’Ascó n’ha perdut un 22%.

Font: Idescat (www.idescat.cat)



•Retrocés socioeconòmic:

- Ribera d’Ebre PIB/càpita més alt de Catalunya (Idescat), i la que en èpoques
de bonança econòmica presentava un percentatge més elevat de població
pobra (17’4%, ).

...IMPACTANT (5.2)
L’actual “model” elèctric és...

pobra (17’4%, Font: Informe Pobresa 2002 Caixa Catalunya).

- Polígon industrial d’Ascó buit (Parc de Bombers, cementiri, i camp futbol).

- Ribera d’Ebre perd ajudes europees per culpa de tenir un PIB tan elevat .

- Zona nuclear d’Ascó exclosa de la Reserva de la Biosfera Terres de
l’Ebre.



Disparitat entre PIB i Renda Familiar en zones nucle ars

- Ribera d’Ebre:

PIB/càpita : 67.600 €/càpita ( núm 1/41 CAT )

RFBD/càpita: 16.400 €/càpita ( núm. 29/41 CAT , per sota mitjana 16.900€ i Priorat: 17.000€ )

- Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant:

PIB/càpita : 126.700 €/càpita (núm 1/212 CAT)

...IMPACTANT (5.3)L’actual “model” elèctric és...

Font: Elaboració pròpia a partir Idescat (www.idescat.cat)

PIB/càpita : 126.700 €/càpita (núm 1/212 CAT)

RFBD/càpita: 15.500 €/càpita ( núm. 144/212 CAT , per sota mitjana: 16.900€)

“...los municipios mencionados aún mantienen una marcada  dependencia económica de las 
instalaciones nucleares, debido a la baja incidencia qu e las mismas han tenido en su
desarrollo económico,...” (Font: Esborrany ORDEN ITC----- de , por la que se regulan las 
asignaciones a los municipios del entorno de las instalaciones nucleares, con cargo al “Fondo para 
la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos”)

Les diferències tan exagerades entre PIB/càpita i RFBD/càpita, expliquen la fugida de la major part
dels beneficis generats per les centrals nuclears instal·lades en aquests territoris. Cal tenir en compte
que una central nuclear de 1.000MW factura uns 600.000€/dia, això són, uns 220 milions d’€/any. La
major part dels beneficis son repartits entre l’accionariat de les dues empreses propietàries de les
nuclears (ENDESA-ENEL i IBERDROLA).



1998 2010

Variació 

2010-1998 

(abs.)

Variació 

2010-1998 

(%)

Pradell de la Teixeta 219 188 -31 -14,2

Margalef 131 115 -16 -12,2

Ulldemolins 499 470 -29 -5,8

Morera de Montsant, la 169 160 -9 -5,3

Lloar, el 129 124 -5 -3,9

Bisbal de Falset, la 245 237 -8 -3,3

Cabacés 337 347 10 3,0

Vilella Alta, la 130 136 6 4,6

Central eòlica: 30MW (91 aer.), des de 1998.

Priorat. Evolució població 1998-2010

Minicentral solar: 0’1MW, des de 2007.

Contribució escassa al desenvolupament

Argentera: -3% població (1998-2010)
Vilalba dels Arcs: -2% població (2007-2010)

Capçanes 411 431 20 4,9

Masroig, el 524 558 34 6,5

Marçà 610 653 43 7,0

Molar, el 277 297 20 7,2

Guiamets, els 298 329 31 10,4

Porrera 431 482 51 11,8

Figuera, la 119 135 16 13,4

Bellmunt del Priorat 307 350 43 14,0

Poboleda 335 382 47 14,0

Cornudella de Montsant 865 1.028 163 18,8

Falset 2.461 2.935 474 19,3

Gratallops 218 263 45 20,6

Vilella Baixa, la 172 213 41 23,8

Torroja del Priorat 130 165 35 26,9

Torre de Fontaubella, la 102 147 45 44,1

Priorat 9.119 10.145 1.026 11,3
Font: Elaboració pròpia a partir Idescat (www.idescat.cat)



Tancament centrals contaminants

Nova Cultura de l’Energia/Territori

Descentralització / Generació distribuïda  

Estalvi i eficiència energètica

Desenvolupament integral energies renovablesZonificació/Polígons eòlics

Modificacions puntuals

Institucional / Empresarial

Solucions als conflictes energètics i territorials

Estalvi i eficiència energètica

Acostament a centres consumidors

Gestió i ordenació del territori i del paisatge

Control social/territorial instal·lacions

Propostes d’acord/concertacions territorials

Sistema centralitzat
Pocs productors
Grans centrals

Desequilibri producció-consum

Sistema distribuït
Molts productors
Centrals petites

Equilibri producció-consum

DEMOCRÀTIC
EFICIENT +-



Generació distribuïda. Exemples propers (1):

Dinamarca : 
- des de 1979 està prohibit l’ús d’electricitat per a  calefacció

- 60% de les llars reben subministre de calefecció d e sistemes 
comunitaris.comunitaris.

Holanda : 
- l’ús de microgeneració elèctrica abasta el 52% de l ’electricitat del 
país.



Generació distribuïda. Exemples propers (2):

Alemanya : 

- El 2010, dels 53000MW d’energies renovables instal· lades, el 51% 

(27000MW) eren propietat de la ciutadania.(27000MW) eren propietat de la ciutadania.

- Dels 27000MW d’energia eòlica, el 54% (14600MW)

-Dels 15500MW d’energia solar fotovoltaica, el 84% ( 13000MW)

-Política d’implantació d’instal·lacions d’energia s olar (tèrmica i 

fotovoltaica). Exemple:



L’Estat espanyol tenia instal·lats 2’4 milions de m2 (2010)Solar 
tèrmica

Alemanya tenia instal·lats 12,8 milions de m2 (2009)

Objectiu 2020 (PER-MITYC): 10 milions m2

L’Estat espanyol tenia instal·lats 4188 MW (91W/hab.)
Solar

fotovoltaica 
(2010)

Alemanya tenia instal·lats 15391 MW* (188W/hab.)

*: Fins 31 d’octubre 2010

Objectiu 2020 (PER-MITYC): 7250MW



AlemanyaAlemanya

Estat espanyol



Estat espanyol: 4188MW

Alemanya: 15391 MW

Solar fotovoltaica (2010)

18%
Instal·lacions de 
menys de 10kW



66%

Estat espanyol: 4188MW

Solar fotovoltaica (2010)

Alemanya: 15391 MW

Propietat compartida en teulades d’edificis 
públics i àrees urbanes, de societats 
limitades de propietat compartida amb 
unes inversions mínimes al voltant de 
1.500€. (de 10 a 1.000kW de potència)



Estat espanyol: 4188MW

Solar fotovoltaica (2010)

Alemanya: 15391 MW

17%
instal·lacions fixes en superfície                      

(més 1MW de potència).

A l’Estat espanyol al voltant del 
90% de les instal·lacions 

fotovoltaiques estan sobre terra



La Llacuna (Anoia) 875 habitants

Amb la venda d’electricitat produïda per aquest únic aerogenerador 
de 0’23 MW (230Kw), de propietat de l’ajuntament, es paga la factura municipal 

d’electricitat (equipaments i enllumenat públics).



Cabacés

-Inversió: 900.000 euros, 30% directe i 70% a crèdit otorgat per l’Institut Català de 

Agrosolar Cabacés SCCL, creada el 2007 
per 9 pagesos de Cabacés.

-14 panells solars fotovoltaics amb seguidors

- Potència total de 94,5 kW (0’1MW)

-Inversió: 900.000 euros, 30% directe i 70% a crèdit otorgat per l’Institut Català de 
Finançes (ICF).

- Planta amortitzada en 7-10 anys.

- Ingrés brut: 85.000 €/any. Despeses manteniment: 5.000 €/any

-Quota  ICF: 63.000 €/any

-Saldo actual: 17.000€/any (1.900 €/any/pagès)

- Un cop amortitzat: 9.000 €/any/pagès.

- Ara estant tramitant la construcció d’un aerogenerador de 0’8MW.



Samsø (Dinamarca)
L’illa de les energies renovables

Projecte iniciat al 1997 per arribar a 
ser autosuficient amb energies
netes.

11 aerogeneradors (d’ 1MW c/u) que 
cobreixen tota la demanda 
d’electricitat.
4 centrals urbanes de biomassa
(palla i fusta) i 2.500 m2 de colectors
solars, 
que cobreixen el 70% del calor que 

“A Dinamarca son molt conegudes les patates de Samsø, però tenim un secret: exportem
molta més electricitat que patates”

que cobreixen el 70% del calor que 
necessiten.

A 3,5 quilòmetres al sud de les seves costes, tenen 10 aerogeneradors (de 2,3 MW c/u) amb
els que compensen totes les emissions generades pels vehicles a motor i pels
transbordadors que conectan l’illa.

L’illa segueix enganxada al cable de la xarxa elèctrica de Dinamarca per vendre l’excedent
d’electricitat, i per si mai fa falta importar-ne per manca de vent. 

“Vam canviar perquè erem verds? No. Per idealisme? No. Per política? No. Ho vam fer pel diner"



Alt Empordà: De l’eco-poble a l’eco-comarca (IAEDEN )

•Projecte pilot impulsat l'any 2009 per a la implantació de generació distribuïda a partir d'energies renovables.

•A l’Agost de 2010 es va presentar el cas de la prova pilot d'Ordis (municipi de 379 hab.):

500m2 FV 
(77kW), 

1MW FV 
existent

6 aer.      
4kw c/u 
(24kW)

6 cogeneració 
amb biogás 

(315kW tèrmics i 
136,5kW 
elèctrics).

•Al Setembre de 2010 es va iniciar l'aplicació pràctica amb una reunió amb els veïns on es va 
presentar la filosofia del projecte, i s'ha començat a treballar amb l'obtenció de dades de sol, dades 
vent amb la instal·lació d'anemòmetres, dades de consum a les llars, ecoauditories als equipaments 
municipals. Des de la IAEDEN s'ha estat assessorant l'ajuntament per tal d'arrencar el projecte.

40% de l’electricitat necessaria
48% amb eficincia del 20%

78% amb eficiència del 50%



El cas del Priorat – Jornades d’Energia i Territori.  2012

• Població de 9.550 habitants amb un consum anual 
d’uns 66.000MWh. 

•Necessitaria uns 9,4MWe de potència efectiva:

•38MW potència eòlica instal·lada (24% coef. utilit.)

•50MW potència instal·lada fotovoltaica (17% coef. utilit.)

•12MW potència instal·lada biomassa (75% coef. utilit.) •12MW potència instal·lada biomassa (75% coef. utilit.) 
tenint en compte a més que produeix (20% electricitat i 
80% calor)



“(...) I el mateix succeeix amb l’oposició entre les 

aproximacions “llesta“ i no-“llesta". Aquí la noció clau és 

la subcontractació. Subcontractant, exportes el 

(necessari) costat  obscur; salaris baixos, pràctiques 

laborals dures i pol·lució, a llocs no-“llestos“ al Tercer 

Extret de l’article The Liberal Communists of Porto Davos , de Slavoj Žižek (2006) 
http://www.13t.org/decondicionamiento/forum/viewtopic.php?p=1137

laborals dures i pol·lució, a llocs no-“llestos“ al Tercer 

Món (o llocs invisibles dins del propi Primer Món).”

Manca de projecte(s) territorials endògens que guiïn el 

futur i situïn el(s) territori(s) en l’imaginari col·lectiu



“L’amenaça que representa l’escalfament global del 

planeta és clara i inequívoca. Per fortuna, també ho son les 

solucions. Malgrat allò que sostenen les veus pessimistes -

que els hàbits i esquemes relatius a l’ús de la energia no 

poden modificar-se substancialment-, el canvi és possible 

sempre i quan hi hagi la voluntat política de posar-lo en 

pràctica. (…) sobretot en un context polític dominat per pràctica. (…) sobretot en un context polític dominat per 

governs habituats a la concessió de subsidis a 

determinats grups empresarials (…)”

(El planeta en perill; JIM HANSEN, 16 de novembre de 2006. La Vanguardia)



Moltes gràcies per la vostra atenció

sergi.saladie@urv.cat


