
 
 

DEPARTAMENT COMUNICACIÓ 

JORNADA: PARCS EÒLICS I PAISATGE 
 

Presentació 

La Jornada d’estudi sobre els  “Parcs eòlics i paisatge”, es presenta com una 

trobada tècnica, organitzada conjuntament per: 

• Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Demarcació de Lleida, 
Demarcació de Tarragona, Demarcació de l’Ebre  (CoAC) 

• Agrupació d’Arquitectes Urbanistes de Catalunya (AAUC) 

• Societat Catalana d’Ordenació del Territori (SCOT) 

• Master de Paisatge de la Universitat Politècnica de Catalunya (MP-
UPC) 

està previst dur-la a terme el proper dia 5 d’abril a Reus, a la sala d’actes de 

REDESA Camí de Valls, s/n. 

 

Objecte 

La construcció de grans Parcs eòlics a nivell europeu ha representat un avenç en la utilització 

d’energies renovables i un pas endavant en el compromís per la sostenibilitat. La pròpia Cimera 

de Göteborg, plantejà que al 2002 el 22% del consum d’electricitat hauria de ser a partir de la 

producció d’energia eòlica. A Catalunya, aquest compromís es desenvolupa a partir del decret 

de la Generalitat de Catalunya, D174/2002 de 11 de juny de la GC regulador de la implantació 

de l’energia eòlica a Catalunya, i l’elaboració del Mapa eòlic (d’implantació de l’energia eòlica) 

que té la naturalesa del Pla territorial sectorial. 

Tanmateix, la concreció d’aquestes instal·lacions en el territori ha obert una 

problemàtica nova respecte als impactes que genera sobre el paisatge i sobre 

les comunitats dels municipis on s’implanten aquestes instal·lacions.  

És un tema, en conseqüència, amb fort impacte social, i de gran actualitat a les 

comarques de Tarragona i Lleida, on s’han aixecat moviments socials i 



respostes vindicatives d’una manera renovada d’intervenir en el territori a partir 

de criteris més holístics basats en un conjunt ampli de factors que recolzin o 

invalidin la pertinència de llur implantació. Paisatges en conflicte que plantegen 

un necessari debat cívic per la concertació. 
En aquesta Jornada, es pretén aprofundir des del punt de vista tècnic, des d’una reflexió més 

ampla que abasta el “present i el futur de la planificació energètica a Catalunya”. Es vol, a més, 

analitzar la seva incidència en el paisatge i les possibilitats de millorar-la, principalment des de 

la perspectiva professional de la projectació del territori i la intervenció paisatgística, però tenint 

en compte la complexitat del seu context (socio - econòmic, polític - jurídic , eco-ambiental, 

històrico-simbòlica).  

Per incidir des d’aquesta perspectiva polièdrica hem cregut necessari incloure 

en la Jornada una Taula de debat que aculli diversos posicionaments amb 

representants de diverses organitzacions que han expressat llur opinió sobre la 

implantació dels Parcs Eòlics, cercant una síntesi breu de les seves posicions 

al respecte, en el ben entès que les posicions reivindicatives que tal vegada es 

poden plantejar ens han de servir al nostre país per avançar en una millor 

integració de la concertació social en el projectes sobre el territori. 

 

Programa 

 

9’30 hores 
Recepció de participants i lliurament de documentació 

 

10’00 hores 
Presentació de les Jornades 

 

10’15 -11’45 hores  

1a ponència: 
Present i futur de la planificació energètica a Catalunya 

Josep Maria Serena, Dr. Enginyer 

 

11’00 -11’30 hores  

2ona ponència: 



Conviure amb l’energia eòlica 

Pep Puig, Dr. Enginyer 

 

11’30 - 11’45 hores 
Pausa-Café  

 

 11’45 - 12’15 hores 

3era ponència: 
Elements en el paisatge 

Claudia Illanes, arquitecta Master en Arquitectura del Paisatge 

Rodrigo Mena, Enginyer Agrònom Master en Arquitectura del 

Paisatge 

 

12’15 – 13’00 hores 

4arta ponència 
Parcs Eòlics a Itàlia, una experiència de projectació del paisatge 

Daniela Moderini, Arquitecta Professora de Projectació del Paisatge a 

la Facultat d’Arquitectura de Ferrara 

Laura Zampieri, Arquitecta Professora de Projectació del Paisatge a 

la Facultat d’Arquitectura de Venezia 

Giovanni Selano,  Arquitecte 

Michele Raffa, Fortore Energia spa-Italia 

 

13’00 – 13’15 hores 

 Pausa 
 

13’15 – 14’00 hores 

Debat:  
“Les instal·lacions d’infrastructures energètiques i el futur del paisatge a 
Catalunya” 

 
Eduard Soler, Institut Català d’Energia 

Joan Vázquez, Secretari General d’IPCENA   

Pau Batlle, arquitecte paisatgista representant de la Federació 

d’Entitats Ecologistes de Catalunya 



Núria Albà, Plataforma Senan-Coordinadora per la Defensa de la 

terra (Urgell, Conca de Barberà, Segarra, Garrigues) 

Enric Colomé, Paco Gas, Representants de la Plataforma per l’ús 

racional de l’Energia Eòlica, Terres de l’Ebre 

Oscar Romero, Associació de productors d’energies renovables 

 

14’00 – 14’30 hores 
Torn obert de paraules 

Síntesi de continguts i aportacions de la Jornada 

 

Coordinació 

Paco Calbet, arquitecte    

tel: 93 265 82 82    

e-mail: calbet@am2.es    

 

Sebastià Jornet 
tel: 93 207 17 71 (657 87 64 09) 

e-mail: jlp@coac.net 

 

Carles Llop Torné 

tel: 93 401 78 76 (657 87 64 08) 

e-mail: cllop@uot.upc.es 
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