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Amb data de 3 d’octubre de 2007 s’ha publicat en el DOG 
l’anunci d’informació pública sobre l’autorització adminis-
trativa de l’aprovació del Projecte i avaluació de l’Estudi 
d’impacte ambiental del Projecte del parc eòlic Ventalló i de 
la seva línia d’evacuació, als termes municipals de Ventalló, 
Viladamat, Albons, la Tallada i Bellcaire.

Aquest projecte significaria la construcció d’un parc 
eòlic sobre la carena de la serra de Ventalló a Tor, amb la 
instal·lació de 10 molins aerogeneradors d’uns 120 metres 
d’alçada total i 90 metres de diàmetre de pales, creant, entre 
d’altres aspectes, un important impacte estètic, visual i 
paisatgístic sobre un dels pocs punts de gran valor natural 
i connector com és el d’aquesta serra.

La serra, a més, comprèn un gran patrimoni cultural, 
històric i natural, com ho demostra, entre d’altres, l’antic 
monestir i castell de Sant Feliu de la Garriga, els pous de 
glaç i de calç, els jaciments arqueològics, les esglésies pre-
romàniques, algunes fonts emblemàtiques, el veïnat de 
Palauborrell, etc.

Per a la Plataforma Salvem el Terraprim, els parcs eòlics 
s’haurien de construir en zones més degradades i amb 
menys impacte paisatgístic, i més, quan no existeixen dades 
de vent fiables per a poder estimar la producció d’energia 
que generarà el parc. Per una altra part, segons Salvem Ter-

Els molins de la discòrdia
Una nova infraestructura al cor de l’Empordà
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raprim, el parc eòlic afectaria negativament tant a l’avifauna 
que nidifica a la zona i als voltants, com la que s’hi troba de 
pas camí del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, 
a tan sols uns 5 quilòmetres de distància. 

Aquesta plataforma alerta també que la construcció 
dels nous vials d’accés al parc eòlic destruiran patrimoni 
de l’arquitectura rural tradicional de pedra seca i altres 
jaciments arqueològics.

La plataforma incideix en el fet que el parc se situaria en 
una serra que va patir un incendi l’any 2006, de manera que 
vulneraria la llei que impedeix el canvi d’ús de sòl cremat 
fins trenta anys després de l’incendi, com a mínim.

La solució de la construcció de parcs eòlics –com el 
de la serra de Ventalló–, segons els col·lectius de defensa 
del medi ambient, requereix evidentment la potenciació 
d’energies netes que reduïssin el consum d’altres energies 
fòssils, però no pas a qualsevol preu; sobretot per un canvi 
en el model d’energia del país i del consum que en fem 
tots els ciutadans. 

CARLES B. GORBS

PLATAFORMA SALVEM EL TERRAPRIM
A/e: salvemelterraprim@gmail.com
http://salvemelterraprim.blogspot.com
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Hores convingudes

PLAÇA D’ESPANYA, 15, 1r 3a
17257 TORROELLA DE MONTGRÍ

Tel. 972 75 88 54 

· Centre d’estètica i salut
· Tractaments facials
· Tractaments corporals
· Depilacions de tot tipus
· Depilació amb «luz pulsada»
· Endermologia LPG corporal i facial
· Altres




