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Barcelona, 24 de juliol del 2004    
 
Sr. José Montilla 
President de la Generalitat de Catalunya   
 
Molt Honorable President,    
 
M’adreço a vos en nom i representació d’EUROSOLAR - l’Associació Europea per les Energies 
Renovables, associació que presideix el Dr. Hermann Scheer, parlamentari al Bundestag alemany, i la 
qual tinc l’honor de co-presidir i ser-ne el president a l’Estat Espanyol. Aquest escrit compte també amb 
el consentiment del Sr. Alcalde i del Consistori de la Morera de Montsant (municipi de 100 habitants, 
situat a la falda del Montsant, a la comarca del Priorat).    
 
I ho faig per informar-vos que aquest cap de setmana (la nit del divendres 23 al dissabte 24) uns 
desconeguts (emparats amb la foscor de la nit) varen procedir a esbotzar la caixa de protecció i a robar 
l’aparell electrònic registrador de dades de vent, situat a les afores del municipi, on s’enregistraven des 
del passat mes de març del 2004, les mesures de velocitat i direcció del vent d’un possible emplaçament 
eòlic, per explorar la possibilitat d’instal·lar un petit parc eòlic (3 màquines eòliques de 750 kW 
cadascuna), per generar electricitat de forma neta i renovable, aprofitant d’aquesta manera un be comú, el 
vent, per generar riquesa local al servei de les persones i famílies que sobreviuen en aquell indret.    
 
Com probablement ja sabreu, aquest projecte es va iniciar fa força temps, a conseqüència del fracàs de 
diverses propostes d’aprofitar el vent en aquelles contrades, promogudes per empreses que van actuar 
amb molt poca transparència i amb tripijocs emparats des del govern que aleshores hi havia a la 
Generalitat.    
 
A conseqüència de tot això, i després d’una procés d’informació als veïns de La Morera de Montsant, 
l’Ajuntament va signar un conveni amb l’associació Ecoserveis (dedicada professionalment a les energies 
renovables) per explorar la possibilitat de promoure un petit parc eòlic, propietat del municipi i dels seus 
veïns, a imatge de les cooperatives eòliques existents a Dinamarca des de fa molts anys. El juny del 2002 
ja es va  instal·lar una torre anemomètrica de mesura del vent. Aleshores però solament es varen poder 
registrar un sol mes de dades, doncs quan s’estava a punt de recollir el segon més de dades, uns no 
identificats personatges, emparant-se també en la foscor, seccionaren els cables de suport de la torre, 
destrossant-la tot fent-la caure a terra i robant els aparells de mesura i de registre. Tot i que es va procedir 
a realitzar la corresponent denúncia dels fets mai cap cos de policia ha procedit a realitzar cap 
investigació per identificar i trobar els autors i els inductors dels lamentables fets.    
 
Tot i això, el municipi de La Morera de Montsant no va defallir. Així el passat 20 de març tot el poble es 
va reunir en una festa organitzada pel seu Ajuntament, i amb la col·laboració de l’Entesa Catalana per una 
Energia Neta i Renovable,  per celebrar la col·locació d’una torre anemomètrica (protegida, aquesta 
vegada, dels possibles actes de vandalisme) per mesurar i registrar les velocitats i les direccions del vent 
en un indret del terme municipal on hi ha el projecte, si les mesures són favorables, d’instal·lar un petit 
parc eòlic (3 aerogeneradors) per aprofitar el vent en l’esmentat municipi, i poder fer del vent una 
activitat econòmica generadora de riquesa local, cosa de la qual els seus veïns estan prou necessitats si 
volen continuar vivint a La Morera de Montsant els anys a venir. No cal dir que l’indret escollit no està 
pas afectat ni pel Parc Natural ni està situat en cap indret on el Mapa d’emplaçaments eòlics hi posa cap 
mena de limitació.    
 



La festa, en la qual van participar el Delegat del Govern de la Generalitat a les comarques de Tarragona i 
el Director General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge, va ser la manifestació de la ferma voluntat del poble de La Morera de Montsant i dels 
municipis veïns de realitzar aprofitaments del vent, a nivell local, al servei de les comunitats locals i que 
siguin propietat de la gent que viu i treballa a les contrades del Montsant i de la gent que els hi vulgui 
manifestar la seva solidaritat activa.    
 
Al meu entendre, un Dret bàsic de qualsevol col·lectivitat humana és aprofitar els recursos naturals que es 
manifesten en el seu territori i fer-ho de forma que aquests recursos no s’esgotin i puguin passar a les 
generacions que vindran. I aquest Dret és el que empara al municipi de la Morera de Montsant i al seu 
Ajuntament, per realitzar una valoració del vent i poder decidir si es pot aprofitar el vent per generar 
l’energia que necessiten i fer-ne una activitat econòmica local que els beneficiï. I aquest Dret ha sigut 
reiteradament vulnerat, primer l’agost del 2002 i ara fa unes hores.    
 
Aquest projecte pilot d’aprofitament de la força del vent compta, des del seu començament, amb el suport 
de les entitats que conformen l’Entesa Catalana per una energia neta i renovable: Alternativa Verda, Dia 
de la Terra, Ecologistes en Acció de Catalunya, Fundació Mare Terra Mediterrània, Grup de Científics i 
Tècnics per un Futur No Nuclear, Mediterrània Centre d’Iniciatives Ecològiques, Una Sola Terra i WISE-
NIRS. Aquest projecte vol ser una demostració pràctica de com una be comú local (el vent), es pot 
aprofitar utilitzant tecnologies netes (aerogeneradors amb tecnologia desenvolupada a Catalunya) i al 
servei de les comunitats locals (els veïns que habiten l’indret on es fa l’aprofitament). En resum, vol ser 
un exemple pràctic de sostenibilitat energètica i de solidaritat vers una població que dista molt de tenir el 
nivell de vida i de serveis que avui pot fruir una bona part de la població de Catalunya.    
 
Com que crec fermament que el nou govern de la Generalitat té la voluntat de fer que el vent sigui un 
element de progrés ecològic i econòmic a les terres on el recurs eòlic es manifesta generosament, en nom 
d’EUROSOLAR demano ben clarament al Govern de la Generalitat que emprengui les accions 
necessàries per tallar de socarrel i amb fermesa, aquestes pràctiques vandàliques, que s’han generalitzat a 
molts indrets de Catalunya (per a la vostra informació als darrers anys s’han destrossat dotzenes de torres 
de mesura i de registre de vent, davant la passivitat del govern, cosa que fa impossible poder disposar de 
la informació eòlica necessària per posar en funcionament un programa d’aprofitament d’aquest recurs 
natural, el vent, del qual el nostre petit país no n’està pas gaire afavorit, excepció feta d’uns pocs indrets 
encara no ben identificats).    
 
El més greu de tot plegat és que aquesta mena d’accions són  fomentades i/o induïdes per persones que 
s’emparen sota plataformes de diversa denominació (fins i tot s’arriben a dir defensores del patrimoni 
natural), però que mai s’han atrevit a reivindicar a cara descoberta aquests vandàlics fets, cosa que seria el 
normal si aquestes accions fossin en realitat accions de resistència i/o de defensa ecològica. Aquest 
simple fet ja demostra que no defensen cap mena de patrimoni, ni natural, ni cultural. Més aviat fa la 
flaire de que són persones que l’únic servei que fan és impedir que a Catalunya neixi i creixi un model 
energètic modern, net, renovable i eficient, que vagi substituint l’actual i obsolet model energètic 
depenent dels combustibles fòssils i nuclears, brut, ineficient i no renovable.    
 
Per tant, us demano que des del nou govern de la Generalitat s’emprenguin les accions necessàries per 
identificar les persones que han realitzat aquests actes de vandalisme a Catalunya i aquests robatoris 
d’equips electrònics sofisticats (causant perjudicis econòmics importants) i per identificar també les 
persones que indueixen a fer aquesta mena d’actes i posar-los a disposició de la justícia, de forma que es 
puguin reparar els danys causats, i es garanteixi l’exercici del Dret de les comunitats locals a 
l’aprofitament sostenible dels recursos o bens comuns locals.    
 
Us dono les gràcies per endavant per haver llegit aquestes ratlles i resto a la vostra disposició per 
qualsevol aclariment que podeu necessitar.    
 
Dr. Josep Puig, enginyer industrial   
Vice-president d’EUROSOLAR – l’Associació Europea per les Energies Renovables  
President d’EUROSOLAR (secció espanyola)  
 
 
 
 


