
DOS MACROPLANTES SOLARS OCUPARAN 1,6 MILIONS DE 
METRES QUADRATS EN ALBAIDA 

 
–Els interessos d’uns pocs, contra tots i totes!– 

 

 

 

Un nou macroprojecte pretén instal·lar en Albaida (en la partida de l’Asseit, a la zona 

nord del terme) un mar de plaques solars, que ocuparan 158,37 hectàrees de sòl 

agrícola –l’equivalent a 224 camps de Mestalla. El projecte “Albaida I”, anunciat per 

la Conselleria d’Economia Sostenible, se suma als quatre que hi ha projectats en Aielo, 

Castelló de Rugat i el Palomar. 
 

A més a més d’aquestes macroinstal·lacions hi ha programada, també, una nova 

subestació elèctrica –pagada amb diners de tothom–, que junt amb les corresponents 

línies d’alta tensió, s'encarregarà d’evacuar l’energia. 

 

Si aquests projectes es porten a terme, els albaidins i albaidines serem els 

principals afectats i afectades.  Una vegada més, els mateixos oligarques de l'energia –

ara disfressats de “verd”–, pretenen fer l’agost amb el parany d’una crisi ecològica que 

ja comença a ser irreversible. 
 

Ens han preguntat si estem d’acord, a les persones que habitem el territori? 

 

Dues dècades després del PAI, del Centre d'Alt Rendiment Esportiu, de la pista d’esquí 

a la Covalta... –i d’altres barrabassades!–, torna l'amenaça d'un Projecte Faraònic que, 

de fer-se realitat, acabaria definitivament amb l’ús tradicional de les terres 

(condemnant-les a l’esterilitat, al desinterés i a l’oblit). És a dir, un negoci privat que 

transformarà de manera radical el nostre paisatge, hipotecant les opcions a l’abast 

de les generacions futures. 

 

Els pobles de l'interior no volem carregar amb l’abastiment energètic ni amb els residus 

que genera el model turístic de sol i platja! Tampoc amb les repercussions d’un model 

de vida urbanita, fortament malgastador i consumista. Existeixen alternatives molt més 

respectuoses que no tenen per què basar-se en la construcció de noves infraestructures. 

Malgrat això, les polítiques de la Conselleria –què ha anunciat el projecte– continuen 

repetint la lògica depredadora, centralista i industrial, que tants problemes ens està 

ocasionant. 



 

Així les coses, recollint el relleu de les lluites comarcals contra el PAI, l’Alta Tensió, la 

Planta de Residus Animals, i contra els innumerables projectes que han volgut omplir el 

territori valencià amb formigó, cables i deixalles, us volem convidar a tots/es a 

participar –el dilluns dia 11 d'abril, a les 18:30h– d’una reunió a la Biblioteca Social 

el Rebrot Bord (C/Arqueòleg Ballester, núm. 42 d’Albaida, enfront l’antic institut). 

Volem informar-nos de què significa el projecte “Albaida I” i organitzar-nos davant 

l’amenaça que suposen, per a la nostra comarca, aquest tipus d'instal·lacions. Una 

vegada més: 
 

SOLS EL POBLE, SALVA AL POBLE! 


