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En Jaume Terribas Alamego, amb DNI 37442904P, com a President de l’Associació
cultural FÒRUM L’ESPITLLERA, entitat amb CIF G25713447, inscrita amb el
número 42775, en la Secció 1 del Registre d’Associacions del Departament de Justícia
de la Generalitat de Catalunya, i domicili a 25211 Florejacs (la Segarra, Lleida), c/ Forn,
2, casa, , EXPOSO:
El Fòrum l’Espitllera té, com a un dels seus objectius fundacionals, “reflexionar sobre
les oportunitats de desenvolupament i els problemes actuals de la Segarra (entenent
com a tal tot el seu territori en sentit històric, més enllà de l’administratiu actual) i
incidir sobre les decisions que afecten el futur de la comarca”.
He tingut coneixement que s'han presentat els projectes de “miniparcs eòlics” de
COPONS (a Copons, l’Anoia, província de Barcelona), de COMA D’ARCA i
MONTOLIU DE SEGARRA (a Montoliu de Segarra, la Segarra, província de Lleida),
ALBARELLS I ARGENÇOLA (a Argençola, l’Anoia, província de Barcelona), SANT
PERE DEL VIM (a Veciana, l’Anoia, província de Barcelona) i MONTFALCÓ (a
Copons i Veciana, l’Anoia, província de Barcelona).
Respecte els esmentats projectes l'òrgan ambiental ha de determinar si s'han o no de
sotmetre al procediment d'avaluació d'impacte ambiental:
A efectes de la mencionada decisió, tot seguit es relacionen un gruix de motius pels
quals és imprescindible que adopteu la decisió de sotmetre'ls a avaluació d'impacte
ambiental:
lr.- CAL INFORMAR A TOTS ELS AFECTATS I ATENDRE LA PARTICIPACIÓ
DE LA SOCIETAT CIVIL
Davant de qualsevol proposta d’instal·lació d’energies renovables, prèvia a la seva
aprovació, s’ha d’assegurar un correcte procés d’informació pública a tots els possibles
afectats: municipis, propietaris de finques dins d’una distància raonable i consensuada i
també els limítrofs, empreses i activitats econòmiques (turisme, agricultura, indústria...)
existents o futures. Per a cercar el consens social necessari, la major protecció ambiental
i el respecte pel paisatge de la Segarra, és necessari que es faciliti també la participació
de les entitats cíviques d’àmbit comarcal que són especialment sensibles a aquests
aspectes. La seva opinió ha de tenir una incidència substancial en el procés de concessió

de les autoritzacions per part de les autoritats competents. Cal tenir molt en compte les
persones, la seva opinió envers la possible construcció d’una instal·lació i la implicació
que l’activitat té en elles.
2nCAL VALORAR IMPARCIALMENT LA INCIDÈNCIA AMBIENTAL I
PAISATGÍSTICA, LIMITANT-NE L’IMPACTE EN EL TERRITORI
S’ha de valorar la incidència ambiental i paisatgística d’una manera diferent a com es fa
actualment. Cal demanar informes previs a entitats o organismes experts i independents
i que aquests informes siguin realment vinculants de cara a l’autorització de les
instal·lacions. Des del punt de vista mediambiental, cal considerar les afectacions sobre
tots els vectors mediambientals: aigua, aire, generació de residus i contaminacions
acústica i lluminosa.
La instal·lació del conjunt d’aerogeneradors de cada zona s’ha de fer, pel que fa a
l’extensió, de la forma més compacta possible i, per tant, no s’han d’instal·lar
aerogeneradors en parcel·les aïllades, separades de la part majoritària o central de cada
zona, per tal que no quedi disgregat el conjunt de la instal·lació, evitar més impacte
paisatgístic innecessari. Els anomenats "miniparcs" o "petites instal·lacions eòliques",
valorats en conjunt i no pas aïlladament (com es pretén), esdevenen en realitat una
central eòlica de gran potència dividida artificialment en diverses minicentrals, evitant
de forma fraudulenta la limitació d'ubicació a les ZDP. Així, aquestes centrals
s’acumulen en espais de sòl rústic no urbanitzable, sobre un paisatge molt accidentat i
limítrof entre les comarques de l’Anoia, la Conca de Barberà i la Segarra que
actualment ja està sobresaturat de parcs eòlics i d'altres parcs no executats però en
avançat estat de tramitació, dins i fora de les Zones de Desenvolupament Prioritari.
A més, no només cal valorar els aerogeneradors aïlladament, sinó que és indispensable
conèixer les característiques de les infraestructures d'evacuació per a poder avaluar el
impacte ambiental d'una infraestructura de tan gran envergadura. Cal analitzar i estudiar
les millors alternatives per a reduir el demèrit ambiental inevitable associat a la seva
construcció: moviment de terres, construcció de les línies soterrades i aèries de
connexionat elèctric, construcció de grans pistes d’accés per al transport dels
aerogeneradors, etc.
3rCAL ASSEGURAR QUE ES RESTITUIRAN PAISATGÍSTICAMENT I
AMBIENTAL LES ZONES AFECTADES DESPRÉS DE LA INSTAL·LACIÓ
Cal garantir totes les mesures de restauració de l’espai un cop posada en marxa la
instal·lació i també en el moment en què s’acabi l’activitat. Cal comprometre a les
empreses promotores en el futur desmantellament i recuperació de les zones afectades
després de la vida útil de la instal·lació. Cal establir una fiança a dipositar, actualitzada
periòdicament i fins al desmantellament final segons l’IPC, per part dels promotors i
explotadors, per un import equivalent al cost de desaparició de les instal·lacions i
recuperació ambiental del terreny.
4tCAL ASSEGURAR LA IDONEÏTAT DE LA TECNOLOGIA I DE LA
UBICACIÓ DELS GENERADORS EÒLICS

En qualsevol instal·lació de generació d’energia s’ha de demostrar la seva rendibilitat
energètica i la idoneïtat de l’emplaçament i de la tecnologia proposades. S’ha de tenir en
compte el balanç energètic del seu funcionament, considerant tots els processos
implicats: transports, manteniment de les infraestructures, tractament de residus
generats, etc.
5èCAL EVITAR LA INSTAL·LACIÓ D’AEROGENERADORS EN LES
PROXIMITATS D’ESPAIS SINGULARS I D’ESPECIAL INTERÈS PATRIMONIAL
I NATURAL, COM ÉS EL CAS DELS CASTELL DE L’AMETLLA I DE
MONTOLIU DE SEGARRA, O EL PEIN DE LES OBAGUES DEL RIU CORB I
ESPAIS DE LA XARXA NATURA 2000 INCLOSES EN ZEPA
No es pot permetre la implantació de aerogeneradors en la proximitat i que afectin
visualment el paisatge i la riquesa dels conjunts d’especial valor patrimonial, natural i
potencial turístic. Les obres de construcció de la central i, molt especialment, el
funcionament dels aerogeneradors tenen profundes afectacions en la fauna,
especialment en les aus.
Mereix especial protecció el conjunt monumental de l’Ametlla de Segarra –amb una
torre declarada Bé Cultural d’Interès Nacional i recentment restaurat i obert al públic-,
entre d’altres espais susceptibles de ser greument perjudicats en els seus valors culturals
i de desenvolupament turístic implícit, així com l’espai de les obagues del riu Corb, com
a espais emblemàtic de valors naturals i desenvolupament d’avifauna protegits dins la
zona d’especial protecció de les aus (ZEPA).
6èCONVÉ ASSEGURAR QUE ES MINIMITZA LA CONTAMINACIÓ
LUMÍNICA NOCTURNA DELS AEROGENERADORS
Les característiques tècniques de totes les instal·lacions han de preveure que els llums
de senyalització nocturna de la posició, tot complint les normes de seguretat per a la
detecció aèria, no il·luminin innecessàriament els nivells plans o inferiors, per tal
d’evitar aquests impactes de contaminació lumínica en les condicions d’habitabilitat
dels encontorns i en el paisatge nocturn.
7èCAL EVITAR POSAR AEROGENERADORS EN ÀREES PROPERES A
LLOCS HABITATS
Cal respectar en tots els casos les distàncies mínimes lineals i visuals del aerogeneradors
als nuclis habitats i masies. De fet no únicament s’ha de complir la legislació en quant a
la distància mínima a nuclis habitats, sinó que s’ha de procurar la màxima distància als
pobles i masies, per tal de reduir el impacte visual i també el soroll i la contaminació
lumínica que pateixen els habitants.
La construcció i posada en funcionament d’aquests miniparcs pot devaluar i posar en
perill l’incipient desenvolupament d’espais rurals històricament deprimits, el turístic és
l’únic sector econòmic que es troba en creixement en l’actualitat i que pot frenar la
despoblació que es va iniciar anys enrere, ja que les visites turístiques, l’existència de
cases rurals i activitats de natura i la rehabilitació de cases com a segona residència es
veuen amenaçades per una infraestructura de gran impacte paisatgístic quan és

precisament el paisatge humanitzat des de fa molts segles i les vistes espectaculars les
que fan de reclam principal per a aquesta activitat.
Per aquests motius, US DEMANEM:
1. Que adopteu la decisió de sotmetre els miniparcs als quals s'ha fet referència al
procediment d'avaluació d'impacte ambiental.
2. Que per part de l'Administració es prengui en consideració la sobresaturació eòlica
ja existent i la falta d'encaix dels projectes en la figura de miniparc creada pel Decret
147/2009.
Florejacs, 25 d'agost del 2011
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