CARTA DE SUPORT AL PARC DE COLLSEROLA;
SI A LES RENOVABLES, PERÒ AL PARC NATURAL DE COLLSEROLA AIXÍ NO.
De nou hem de dir renovables sí, però així no. Com arribem a aquesta conclusió amb el
projecte comunitari Viure de l'Aire d’ubicar dos aerogeneradors a la serra de Collserola?
Ens hem fet ressò del projecte Viure de l'Aire que proposa instal·lar aerogeneradors
comunitaris a Collserola. D'entrada hauríem de dir “així sí”, un projecte ciutadà sense
ànim de lucre que impulsa energies renovables pel seu consum de proximitat. A més a més,
seria un projecte de consum local que podria servir per conscienciar a la ciutat de Barcelona.
De fet aquest projecte s'hi vincula perfectament de les comarques gironines en ser un
projecte que impulsa la sobirania energètica per mitjà de comunitats energètiques tenint
present la participació ciutadana.
Però analitzem les causes. Els mateixos promotors admeten que les condicions no són
òptimes ja que la força del vent en aquests punts no és prou important, així doncs la
producció energètica seria baixa i no s’estudia que hi podrien haver-hi fonts renovables
més adequades, eficients i exemplars en el sentit de la seva imitació pel territori metropolità
de Barcelona. No obstant, s'hi destaca, tot i el seu alt cost econòmic d’instal·lació, el valor
per la conscienciació i el valor simbòlic que pot suposar per la ciutadania de Barcelona,
però realment estem conscienciant de forma correcta a la societat?
El pla especial de protecció del medi natural i del paisatge-PEPNAT.
Amb projectes com aquest mostrem el valor de l'energia renovable que tant necessitem,
però cal vigilar, la complexitat de la crisi ambiental a nivell global és gran, i a l'hora si
donarien altres missatges, com que el medi natural es un valor secundari. Collserola des
del passat abril 2021 compta amb un nou pla especial de protecció del medi natural i del
paisatge-PEPNAT, un document que regula la gestió i els usos dins de l'espai protegit. Entre
els seus objectius principals hi consta la preservació dels seus valors naturals de vegetació
i fauna, la millora de la connectivitat, conservació dels ecosistemes de vàlua ecològica i
disminució de les pertorbacions, a l'hora que s'aposta per minimitzar l’alteració i la
fragmentació dels espais lliures del Parc de Collserola, així com es determina que no
s'admetin noves edificacions i usos urbans. Ara bé, sembla que a nivell polític es pot opinar
sense cap criteri científic, i projectes com “Viure de l'Aire” es projecten com missatges
atractius i innovadors, tant és així que l’alcaldessa Ada Colau ho ha recolzat públicament
de forma irresponsable sense esperar els informes dels experts del mateix Parc Natural de
Collserola, i al mateix temps la consellera Teresa Jordà ha indicat que caldrà sacrificar
espais naturals protegits, quan abans no hem vist “sacrificar” o destinar infraestructures,
ports, polígons industrials i sostres residencials de moltes ciutats metropolitanes per part
dels ajuntaments a l’obligació d’implantació de renovables en els edificis.

Per fer possible un projecte així, caldria modificar o fer una excepció al recentment aprovat
pla especial-PEPNAT, ja que aquest prohibeix la instal·lació d'aerogeneradors en el
parc en les zones de pas d’avifauna-ZEPA. Cal dir que són pocs els parcs naturals sortits
de la Llei d’Espais Naturals-LEN, que compten amb un Pla Especial de Protecció, tot i el
seu caràcter legal obligatori i la importància cabdal de comptar amb una normativa
específica per gestionar cadascun dels parcs naturals de Catalunya. Llavors, iniciar la
gestió ambiental del PEPNAT-2020 fent ja una excepció i modificar un pla recentment
aprovat que ha de vetllar prioritàriament per la conservació de la biodiversitat i la qualitat
ambiental del medi ambient i la qualitat de l’aire per un projecte de producció energètica,
que afecti a la biodiversitat de l’avifauna, no sembla adequat. Per la seva implantació, el
projecte s’ha de posar allunyat dels edificis i habitatges del Parc en els llocs de carena més
preservats, i per la seva instal·lació s’han de fer desmunts importants, camins i accessos,
per instal·lar-los i pel seu manteniment.
A més, quin és el límit i la capacitat de Collserola? Es un límit d’impacte ambiental o
només es un límit del paisatge urbà que pot suportar la marca Barcelona. Si per un projecte
que no sembla suficientment rendible a nivell energètic, podem modificar un pla especial de
protecció, per quines altres coses també el podem modificar? Per l’explotació forestal i
la biomassa, per la construcció d’infraestructures de transport, per les antenes de telefonia
mòbil, per l’abús de la freqüentació esportiva, etc... Donem el missatge a la ciutadania que
els plans de gestió dels espais naturals són paper mullat, que es pot modificar amb funcions
suposadament “pedagògiques” i és més un missatge polític que no pas pel seu benefici
energètic tangible.
Més enllà de si és legítim modificar un pla recentment aprovat, amb avaluació ambiental
inclosa, cal tenir present que el Parc Natural de Collserola és un espai natural important
per la migració d'aus. En aquest sentit la preocupació de la Plataforma Cívica de
Collserola formada per vàries entitats ecologistes perd la coherència de necessitat
ambiental del projecte. Un projecte que es diu comunitari amb una finalitat de conscienciació,
no hauria d’anar contra els estudis del Parc Natural, de posar en risc la biodiversitat d'un
espai natural situat en el cor de l'àrea metropolitana de Barcelona. El Parc de Collserola és
el nostre pulmó ambiental en mig d'una massa urbana de cinc milions d'habitants al seu
entorn. Hem de preservar la biodiversitat de Collserola que a més de ser natura és salut,
per una població que s'ofega en la contaminació de l’aire.
Creiem que des de la base social i després de les crítiques del mon ecologista que s'ha
fet al desenvolupament sense una planificació efectiva de les energies renovables i la seva
recent modificació del decret cal ser especialment curosos en aquests projectes
ciutadans que cerquen suports i finançaments públics, i que aquests siguin coherents en
tots els seus sentits: social, ambiental i econòmic. Hem de fer compatible l'energia
renovable amb la preservació de la biodiversitat i una conscienciació a la ciutadania que
sigui rellevant.

En aquest sentit volem ajudar, i tot i les nostres crítiques, volem recolzar “Viure de l'Aire”
perquè necessitem energies renovables i d’aquest tipus de iniciatives per una transició
ecosocial justa. Compartim la lluita per una societat més responsable, saludable i més
ecosocial i biodiversa. Pensem que pot ser un projecte que es pot desenvolupar en altres
indrets de Barcelona, i es pot estudiar la seva ubicació a la costa, al port, al polígon de
la Zona Franca o al mar de Barcelona sense impacte en l’avifauna. També aquest seria
un projecte amb una forta component simbòlica i de conscienciació. No obstant som
conscients que aquest tipus d'instal·lacions d'aerogeneradors, i en especial els marins,
tenen uns costos que són d'un altre ordre de magnitud. Per això incentivem a Viure de l'Aire
a pressionar perquè l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya cofinancin un
projecte en un indret raonable de Barcelona, pel qual han mostrat el seu recolzament públic.
Des de la Plataforma Cívica per la Defensa de Collserola donem suport a les posicions
dels tècnics del Parc Natural per posar en dubte la idoneïtat del Parc de Collserola per
encabir aerogeneradors d’energia eòlica renovable.
https://www.totbarcelona.cat/societat/joan-vilamu-barcelona-aprofitar-sol-vent-154563/
https://www.naciodigital.cat/noticia/226713/teresa-jorda-molins-vent-collserola
https://www.naciodigital.cat/santcugat/noticia/6867/societat/colau-veu-amb-bons-ullsinstallar-molins-de-vent-a-collserola
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