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JORNADA D’INFORMACIÓ I REFLEXIÓ 
 
Jornades Energia i Territori al Penedès: on som i cap a on volem anar? 
Reptes actuals del canvi de model energètic al Penedès.  
25 de novembre de 2022 (de 17 a 20h). Escorxador de Vilafranca del Penedès.  
 
Assisteixen un total de 45-50 persones; de 13 municipis diferents del Penedès i de 2 poblacions 
fora d’aquest àmbit. Aproximadament, hi ha un terç de presència femenina.    
 
DEBATS CONTEXTUALITZATS:   
 Dirigit a la ciutadania, entitats socials i administracions públiques del Penedès.   
 Enfocat a Informar sobre alguns dels aspectes que considerem clau del panorama 

energètic actual al Penedès, i escoltar les diferents visions i opinions que hi ha sobre la 
qüestió.  

 
SÍNTESIS DE CONSENSOS 

Com a denominadors comuns de les ponències presentades, hi ha: 

 La voluntat de canviar el model energètic actual, basat en els combustibles fòssils, 
l’oligopoli d’empreses energètiques i financeres i el creixement il·limitat.  

 L’aposta per un model energètic descentralitzat, de comunitats energètiques, 
proximitat i oportunitats per el territori i els ciutadans, respectuós amb el paisatge i 
l’economia local.  

 La importància d’escoltar a la societat civil i els diferents agents del territori, i 
promoure la creació d’aliances, a l’hora d’implantar de les energies renovables.  

 Integrar el paràmetre energètic en la matriu, dinàmiques i planificació territorial per 
tal d’intervenir dins d’una estratègia global d’estimació dels recursos i de definició de 
l’estil de vida.  

 Canviar les lògiques de producció, ecosistèmiques i de governabilitat per tal de 
determinar les lògiques d’implantació de les energies renovables.   

Unes ponències que propicien aportacions dels assistents en quatre aspectes diferents: 

En relació a la governança i la capacitat d’incidir en les decisions sobre transició energètica:  

 Hi ha l’opinió generalitzada que “hem de poder intervenir en aquest debat” i “buscar 
lideratge de persones que prenguin acció”.  

 Es manifesta la sensació que, actualment, “estem en un lloc en el que no liderem, sinó 
que ens estan empentant” i que ens cal empoderar-nos, creure’ns-ho.  

 Es subratlla que no només hauríem d’exigir, demanar, sinó també fer propostes. I que 
ens cal “posar mitjans senzills on el ciutadà puguem anar a picar portes”.  

 També, es toca el tema de la informació en relació a actuacions que ja s’estan fent i 
que la gent no sap.  
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En relació al model nou energètic i allò que caldria prioritzar: 

 Vàries persones emfatitzen la necessitat de parlar de com consumim (“no només 
produïm o distribuïm”) i de fer-ne un replantejament (“si no parlem de reduir consum, 
no arribarem”).  

 També es parla del canvi climàtic i de prendre consciència; “no ens acabem de creure 
que estem en crisi i que s’han de canviar dinàmiques”.  

 D’altra banda, en relació a la l’ús predominant de l’energia fotovoltaica s’alerta 
d’alguns dels seus riscos; sobre que no hi haurà prou materials, sobre que la seva 
producció ve de Xina, sobre els residus que genera, sobre l’especulació, etc.  

 Respecte a altres fonts energètiques es parla del biodièsel i la biomassa, però, també, 
de les seves limitacions actuals (sobretot, en relació a qüestions polítiques, 
econòmiques i normatives). 

En relació al territori del Penedès i l’encaix de les energies renovables en aquest: 

 S’evidencia que el Pla Territorial Parcial del Penedès està obsolet.  
 Es fa palès el paper de l’agricultura a nivell territorial i estratègic.  

En relació a l’agrovoltaïsme:  

 En general (però, no de manera unànime) hi ha interès i receptivitat sobre l’opció de 
combinar producció energètica amb producció agrícola. Tot i així és una opció encara 
per investigar i a la que caldria incloure no només els aspectes tècnics i tecnològics de 
la convivència entre fotovoltaica i agricultura, sinó també qüestions com: amb quina 
intenció es fa i des d’on es promou, la tinença de la terra i la capacitat d’inversió que hi 
ha, etc. 

 

 


