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TALLER PARTICIPATIU 
 
Transició energètica i instal·lació d’energies renovables a l’Alt Penedès.  
2 de novembre de 2022 (de 18:30-21:30h). Centre Cívic la Xarxa (Moja, Olèrdola).  
 
Assisteixen un total de 4 persones: 2 homes i 2 dones que viuen o treballen al municipi 
d’Olèrdola (Moja, Sant Pere Molanta i Sant Miquel d’Olèrdola).   
 
DEBATS CONTEXTUALITZATS:   
 Dirigit a la ciutadania d’Olèrdola i voltants.  
 Enfocat a tractar la transició energètica i els criteris d’emplaçament de les EERR a l’Alt 

Penedès. 
 
SÍNTESIS DE CONSENSOS 

La transició energètica significa energia verda (renovable, sostenible);  adoptar respostes de 
proximitat, amb escala territorial, i no macro-instal·lacions que impliquin la construcció de 
línies d’alta tensió; i que la producció d’energia pugui conviure amb el territori a nivell 
d’agricultura, paisatge, turístic, etc. 

La dificultat de la transició energètica no està en el pla tècnic; sinó que els reptes són de tipus 
social, legal-normatiu i econòmic. I cal un canvi multidimensional, és a dir, que es doni en 
diferents àrees alhora.  

A l’hora d’estendre l’ús de renovables a l’Alt Penedès, caldria:  

 Mantenir la identitat penedesenca; és a dir, que territorialment segueixi predominant 
el paisatge de la vinya.   

 Que les EERR instal·lades a la comarca serveixin per cobrir la demanda energètica 
pròpia (“no només rebre els perjudicis, també els beneficis”).   

 Valorar la instal·lació d’EERR en funció de la diversitat paisatgística que hi ha a l’Alt 
Penedès. Fer un tractament diferenciat permet minimitzar els impactes en funció de 
les peculiaritats cada zona.  

 Dissenyar la implantació de les EERR per tal que ajudi a revertir (i no a accentuar) 
l’abandonament de l’agricultura. S’alerta de l’efecte que pot provocar l’arribada 
d’empreses energètiques al territori per la desigualtat de rentes entre una activitat 
econòmica i l’altra.  

 Tenir en compte les línies elèctriques que caldran i com es faran (i per on passaran). 
Minimitzar també les línies elèctriques associades a la producció renovable, que 
generen impacte.  

A l’hora de triar les localitzacions de les EERR a l’Alt Penedès, caldria: 

 Tenir en compte l’impacte visual i de salut que comporta posar plaques fotovoltaiques 
en espais periurbans i els problemes que pot provocar en els habitatges subjacents. 
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Com, per exemple, la migració de persones cap a altres zones “no afectades” o una 
devaluació del patrimoni immobiliari.  

 Tenir en compte l’impacte que comporta posar plaques fotovoltaiques en espais 
periurbans que afecten a camins i rutes que la gent utilitza per passejar (espais amb un 
ús social).  

 Assegurar que les instal·lacions pròximes als nuclis urbans són per a consum de 
proximitat i serveixen per a millorar el sistema energètic del municipi.  

 Evitar les grans extensions de fotovoltaica pel seu major impacte visual i sobre el 
territori i, per tant, prioritzar espais mosaic amb superfícies més petites.  

 Valorar la localització en funció del projecte (“s’ha de veure el projecte per valorar 
l’impacte en el lloc”).  

El procés de decisió per localitzar les EERR a l’Alt Penedès, necessita: 

 En primer lloc, la participació dels governs locals en el procés. I que hi hagi suficient 
informació per poder prendre les decisions correctes i per veure realment què implica 
aquesta transició.  

 I, en segon lloc; 
o Que hi hagi claredat i transparència del procés i el marc decisional previst. I en 

la informació emprada.  
o Que participin les entitats socials i la ciutadania en general.  
o Que hi hagi una bona interconnexió, comunicació i coneixença mútua dels 

agents implicats en el procés.  
 Guanyar capacitat de decisió enfront els monopolis energètics i poder decidir com i 

quanta quantitat es produeix i quin preu es paga per aquesta energia.  
 La implicació del màxim de ciutadans. Per exemple, a través de les comunitat 

energètiques veïnals. O que sigui “el consistori qui exposi a la ciutadania la informació 
sobre la potencial instal·lació abans de prendre cap decisió”.  

 Integrar el nivell autonòmic i comarcal per motivar l’assoliment “del bé comú (social, 
econòmic, proteccionista...).   

 Les decisions s’han de prendre de manera específica per cada zona i/o territori, “en cap 
cas seguint un model global o generalitzador a tot el país”.  

TEMES QUE RESTEN OBERTS: 

 Quina és exactament la identitat penedesenca que cal mantenir; quin tipus de 
producció de vinya (agronòmicament, des del punt econòmic i social, de tinença de la 
terra...).  

 Qui paga el soterrament de les línies elèctriques; l’empresa energètica? Ho acabarà 
pagant el ciutadà?  

 Posar les EERR en terrenys de titularitat municipal o no; sobre si seria lo ideal o si hi ha 
poc terreny disponible i el que hi ha es vol preservar com a espai obert i natural del 
municipi (i blindar-lo davant de diferents projectes de desenvolupament).  


