
CAMPANYA D'ADHESIONS "SI A LA ENERGIA SOLAR; NO A LES MACROPLANTES" 

 

Les entintats, col·lectius i persones sotasignants volem manifestar el següent: 

Estem a favor de les energies renovables i, com no podria ser d'altra manera, també de 

la utilització de les plaques fotovoltaiques, però no estem gens d'acord amb el model 

de producció energètica que es vol implementar a la nostra comarca.  

En pocs mesos ja són més d'11 les macroplantes que hi ha en tramitació a la Vall 

d'Albaida, a les que caldria afegir les infraestructures similars ja construïdes i les 

desestimades. Per tant, observem amb preocupació la falta de planificació i consens, 

per part de representats públics locals i autonòmics a l'hora de portar endavant 

l'anomenada transició cap a les energies verdes. Contràriament al discurs falsari que 

s’ha extés per a justificar aquests projectes, considerem que aquest tipus 

d'instal·lacions no contemplen cap dels principis elementals de la sostenibilitat com 

són la proximitat, l'autoabastiment, l'estalvi i el respecte cap al territori. A més a més, 

l'opacitat amb la qual s'estan tramitant la majoria d’ells confirma les nostres sospites.  

És per això que demanem de manera urgent: 

1. La paralització immediata dels tràmits per a la instal·lació de les macroplantes 

als termes de’Albaida, Bufali, el Palomar, l'Olleria, La Pobla del Duc, Castelló de 

Rugat, Otos, Alfarrasí, Aielo de Malferit i Agullent. 

 

2. La transparència de les institucions públiques per a la informació, i la implicació 

d’aquestes en la conscienciació del veïnat sobre les nefastes conseqüències 

d'aquests macroprojectes. 

 

3. L'obertura d'un debat públic i multidisciplinari sobre el model d'implantació a la 

comarca d'aquest tipus d'energies, on la gent que habitem el territori puguem 

tindre l'última paraula. 

 

4. Una anàlisi profunda i honesta sobre les causes de l'abandonament de l'espai 

rural i del camp valencià, que ens permeta deixar de pensar-ho com una excusa 

per a implantar-hi projectes especulatius i desgavells ambientals. 

 

Escriu-nos  a l’adreça: unacomarcaunaforca@gmail.com 


