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MÉS ENLLÀ D’UNA SOLA CONNEXIÓ

 

Les línies de Molt Alta Tensió (MAT) entre Aragó i Barcelona aportaran energia elèctrica als
territoris, però no vindrà sola. Darrere d’aquestes connexions s’amaguen grans impactes
territorials, socials i ambientals. Els deixaràs arribar?

 

13 de juny, 2022. Alex García, Marc Houben, Yasmine Lamaalmi, Arnau Martínez, Ana Martínez, Gerard Toribio i Damià
Virgili.

1. Introducció

Aquest projecte es va iniciar el 28 de juliol de 2021, però el setembre del mateix any es va
paralitzar i, actualment, es troba en disputa.

Està compost per 4 línies de Molt Alta Tensió que tenen origen a la Franja de Ponent, amb
l’objectiu de transportar energia fotovoltaica i eòlica procedent de Terol fins a la subestació de
Begues, i traslladar-la, finalment, fins a l'àrea metropolitana de Barcelona. Per aquest motiu,
s’observa que hi ha un fort interès econòmic d’escala autonòmica. 

La primera línia de 152 km passa per Almudévar-Isona; la segona línia és la de 150 km que uneix
Maials-Rubí fins a Lleida; la tercera i més llarga és la de 182 km Valmuell-Begues; i per últim, la
quarta i més curta de 45 km Mazaleón- Ascó.

2. Què són les MAT? 

Una línia de Molt Alta Tensió o MAT és una línia de transport d'electricitat de llargues distàncies
capaç de traslladar entre 220 a 400 kilovolts. 

La seva infraestructura és molt cara, però té l'avantatge de què es dissipa molta menys energia.

3. Per què són útils?

El principal argument utilitzat per l'empresa aragonesa Forestalia i l'empresa valenciana Green
Capital per justificar la instal·lació d'aquestes línies de Molta Alta Tensió és que Catalunya no
disposa dels recursos i espai per construir noves centrals d'energia renovable per abastir en gran
mesura el seu territori. Això és degut al desmantellament de nuclears i tancament de centrals
elèctriques convencionals. 

Per altra banda, no tenen en compte diversos aspectes que suposarien aquestes línies com podria
ser la gran dependència energètica de Catalunya cap aquestes empreses, o que la pròpia àrea
metropolitana de Barcelona produeix la gran majoria de l’energia que consumeix.



4.Origen del conflicte

En un principi, les línies MAT van ser aprovades l'any 2002 (vegeu apartat de Cronologia) a causa
d'un increment en la demanda d'energia a Espanya i una decisió d'interconnectar les xarxes
elèctriques dels diferents països de la Unió Europea amb l'objectiu de fer que el model elèctric
passés de ser centralista a multicèntric. Malgrat això, és el contrari que s'està aconseguint en
augmentar la dependència energètica de Catalunya a les altres comunitats d'Espanya. 

Com el projecte es va començar a tirar endavant, van començar a aparèixer diferents grups que
s'oposaven a la construcció de la MAT generant un debat important que enfronta els grups
opositors amb l'empresa Forestalia, consellers, ministres i altres polítics a favor. 

5. Cronologia

Setembre 2002: 

Es van aprovar diferents propostes de desenvolupament de les línies d’alta tensió, entre les quals
hi ha la que uneix Terol amb Barcelona.

Març 2006: 

Planificació dels sectors d'electricitat i gas, ratificant la necessitat de la implantació d'un nou circuit
de 220 kV entre Lleida i les proximitats de Barcelona.

Setembre 2007: 

Finalment, destaca la normativa relativa al medi ambient, amb incidència directa en el sector
energètic. 

En relació amb el canvi climàtic, s'ha aprovat la regulació del règim del comerç de drets d'emissió
de gasos d’efecte d'hivernacle i es va aprovar el primer Pla d'Assignació de Drets d'Emissió.

Febrer 2016: 

La instal·lació està justificada per la previsió del creixement mitjà anual de la demanda d'energia
elèctrica a Espanya. També en aquest any s'ha regulat l'obligació de manteniment d'existències
mínimes de seguretat, la diversificació d'abastament de gas natural i Corporació de Reserves
Estratègiques de Productes Petrolífers.

Abril 2019:

L’aprovació del Decret 16/2019, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les
energies renovables. Si els macro-projectes eòlics i fotovoltaics d’aquest model ja tenien greus
conseqüències ambientals, les línies MAT només han fet més que agreujar aquesta situació.

Octubre 2021: 

“Teruel Existe” estarà el 16 d'octubre com a moviment ciutadà en la manifestació convocada per
“Aliente” contra els grans projectes renovables, juntament amb altres 160 plataformes i
associacions. 



El govern de Catalunya s’oposa.

Gener 2022: 

Recentment, des del GEPEC-EdC han elaborat una anàlisi global i exhaustiu del panorama energètic
a Catalunya: fins avui s’han presentat un total de 10 projectes de línies de molt alta tensió.

A continuació es mostrarà l’esquema de la cronologia del conflicte: 

Figura 1. Cronologia dels esdeveniments relacionats amb les línies MAT.

Font: elaboració pròpia a partir del Word.

 

6.Actors i aliances

Les empreses interessades a aconseguir la construcció d'aquestes línies MAT són l'aragonesa
Forestalia i la valenciana Green Capital, ja que seran qui subministraran l’energia a les línies que es
volen construir.

Per altra banda, la Generalitat ha anat paralitzant o promovent el projecte diverses vegades,
impulsats per molts polítics de Convergència i Unió, com Felip Puig, juntament amb el Ministerio
de Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Els grups opositors està format per partits polítics aragonesos i catalans com el PSOE, PSC, ERC,
CUP, Teruel Existe o sectors de Junts. També associacions com EolicCat, que promou la sobirania
energètica de Catalunya, l'eficiència i la sostenibilitat, juntament amb altres grups ambientalistes i
ecologistes com Ecologistas en Acción o Alianza Energía y Territorio (ALIENTE), GEPEC-EdC, Xarxa-
Sud o la Plataforma de los Paisajes de Teruel preocupats pels efectes nocius de les MAT sobre la
salut, el medi ambient, la biodiversitat, les terres agràries o els paisatges.

A més, aquest conflicte ha comportat la constitució de plataformes ciutadanes que lluiten en
contra del projecte, com la Plataforma No a la MAT del Baix Penedès, No a la MAT-Selva o la
Plataforma No a la MAT de les Terres del Ponent, que han organitzat manifestacions al llarg dels
anys buscant paralitzar el projecte. 

Un dels exemples més actius han sigut l'ajuntament i la població de Rubí, al Vallès Occidental, i la
multitud d'ajuntaments d'Osona. Mentre que una manifestació destacable va ser la de Viladasens,



al Gironès l'any 2014, on un home es va enterrar amb el seu cotxe per evitar que els tècnics de la
Red Eléctrica de España construïssin allà una torre d'una línia MAT.

 

7.Problemàtiques associades

Aleshores, les línies MAT comporten una sèrie d’impactes de diferents magnituds. 

Per començar, tenen un impacte paisatgístic, ja que l'estructura travessaria centenars de
quilòmetres de camps, boscos, de zones poblades o ocupades per altres infraestructures
contribuint a degradar més el paisatge i reduir l'espai disponible per altres usos.

El fet que passi per boscos comporta un impacte ambiental i ecològic a causa de la gran quantitat
de vegetació que s'haurà de tal·lar o desbrossar, augmentant el risc d'incendis.

Per altra banda, aquestes xarxes de transport afectarien directament fins a 6 espais naturals
protegits i travessarien més de 30 àrees protegides catalogades com a Xarxa Natura 2000
(integrades sota el Pla d'Espais d'Interès Natural). A més, repercutirien a diversos connectors
ecològics terrestres, ja que es veurien fragmentats per aquestes grans infraestructures, i podria
acabar degenerant el declivi d'aquestes.

Tots aquests espais es troben catalogats com a Zones d’Especial Conservació i, es troben dins d’una
Zona d’Especial Protecció per a les Aus, moltes de les quals estan  classificades com a vulnerables,
espècies en perill o en perill crític, com per exemple l’Aquila fasciata, el Neophron percnopterus, el
Gyps fulvus entre d’altres.

(Per veure els espais naturals juntament amb les poblacions afectades: anar al final de l’article on trobareu un mapa o accedir a
l ’ e n l l a ç d e l m a p a d i n à m i c : https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=13-
hlzmb0CqUJ0qx0gati6ikT7SStmtqu&ll=41.673619170141855%2C0.762799900000033&z=8)

Per altra banda, cal destacar les conseqüències d'àmbit energètic pel fet que aquest projecte no
respectarà el model d'energia distribuïda que es reclama, basat en la producció d'electricitat a
prop dels llocs de consum aprofitant les àrees industrialitzades. 

No obstant això, aquestes línies subministraran energia a Catalunya de les centrals fotovoltaiques i
dels parcs eòlics que es troben en Aragó. Aleshores, un altre aspecte important a tenir en compte
és la relació entre la proporció d'energia que s'extraurà i les dimensions ocupades d'aquestes
centrals.

Segons el BOE, el projecte de Próxima Centauri y Stigma són parcs eòlics de 49 MW amb 9
aerogeneradors cada un que afecten els municipis d'Almudévar, Alcalá de Gurrea i Gurrea de
Gállego.

El projecte PFot-588 està compost per la infraestructura d'evacuació i el parc fotovoltaic "HEZE", de
42,48 MWp/38 MWn, en que s'instal·laran 90.402 mòduls de 470 Wp/mòdul i es distribuiran 9
Centres de Transformació de Mitjana Tensió. Mentre que l'altre projecte PFot-597 està format pel
parc fotovoltaic "ERSA", de 49,46 MWp/44,2 MWn, i la seva infraestructura d'evacuació. En aquest,

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=13-hlzmb0CqUJ0qx0gati6ikT7SStmtqu&ll=41.673619170141855%2C0.762799900000033&z=8
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=13-hlzmb0CqUJ0qx0gati6ikT7SStmtqu&ll=41.673619170141855%2C0.762799900000033&z=8


s'instal·laran 105.300 mòduls de 470 Wp/mòdul i es distribuiran 10 Centres de Transformació de
Mitjana Tensió.

A més, tots els projectes tenen el permís d'accés a la xarxa de transport en la subestació elèctrica
Isona 220 kV, propietat de Red Eléctrica de España S.A., i la tensió de sortida dels Centres de
transformació serà de 30 kV i la freqüència de 50 Hz. La resta d'infraestructura d'evacuació fins a la
xarxa de transport és tramitada per Energía Inagotable de Kappa S.L.

 

D'aquesta forma, aquestes centrals i parcs eòlics ocuparan grans hectàrees mentre que la quantitat
d'energia que aportaran no arribarà ni al 10% de la seva capacitat. 

 

També s'ha observat que aquestes línies augmenten la incidència de leucèmia i càncers degut a
l'emissió de radiacions electromagnètiques comportant un impacte en la salut de la població que
es troba prop.

Per acabar, aquest projecte és un conflicte polític, en el qual trobem partits, grups, plataformes,
institucions, empreses i associacions situant-se a favor o en contra degut, no només als riscos i
avantatges que tenen les MAT, sinó al fet que afectarien la sobirania energètica de Catalunya, que
passaria a dependre de l'energia provinent de l'exterior per poder subsistir.

 

8.Conclusió

Com hem vist, les línies MAT suposen diverses problemàtiques ambientals, socials, econòmiques i
paisatgístiques.

Per tal de solucionar aquest conflicte les possibles opcions són molt diverses, però les més
acceptades per la població serien unacombinació entre la producció localitzada i pròxima als
centres de consum, i la utilització d'estructures ja existents que tinguin un impacte menor sobre la
fauna i el territori.

T ot i això, a causa de la complexitat del conflicte i els diversos interessos implicats, el futur
d'aquest és encara una mica incert.

 

9. Mapa dinàmic 



Figura 2. Mapa dels territoris i poblacions afectades per on passarien les 4 línies MAT.

Font: elaboració pròpia a partir de google.

Enllaç mapa dinàmic: 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=13-

hlzmb0CqUJ0qx0gati6ikT7SStmtqu&ll=41.673619170141855%2C0.762799900000033&z=8 
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LA PROCESSIONÀRIA

Conflicte generat entre la població catalana

1-Introducció

La processionària del pi, Thaumetopoea pituocampa, és considerada un dels insectes defoliadors
més importants de les pinedes d’Espanya. Com tots els lepidòpters té un desenvolupament
holometabòlic, amb fases d’embrió (ous), larva (eruga), crisàlide (pupa) i papallona (adult).

El naixement de l’adult  té lloc durant els mesos de juny, s’inicia a mitjans de juny als llocs freds i a
mitjans de juliol als càlids, i acaba durant el setembre. En un període de 3 dies les papallones 
efectuen la posta i al cap de 5 setmanes, de cada ou neix una eruga, formant colònies d’uns 100-130
individus. Aquests viuen de forma gregària i s’alimenten de les fulles i branquillons del pi.
 
Des del primer estadi de larvària, les colònies d’erugues construeixen un niu de pèls sedosos de 
color blanc a la part més assolellada de l’arbre per protegir-se del fred. Generalment desenvolupen 
tota la vida larvària en un mateix arbre, encara que es pot donar el cas que per esgotament 
d’aliments canviïn a un pi proper.
A  partir del tercer estat larvari, amb una mitjana de 30 dies, desenvolupen pèls urticants i 
construeixen unes bosses més denses per passar l’hivern resguardades de les baixes temperatures. 
 
Cap als mesos de febrer i març, un cop es troben al cinquè i últim estadi, baixen dels pins formant 
les característiques processions. Quan es desplacen van seguint un fil de seda que elles mateixes 
segreguen, dirigides per una eruga femella que busca el lloc idoni per a l’enterrament. Cada una es 
transforma en una crisàlide que queda tancada dins d’un capoll enterrat. Als mesos d’estiu una part 
d’aquestes crisàlides completaran la metamorfosi i es transformaran en papallones, començant de 
nou el cicle biològic. No totes les papallones neixen al mateix any, sinó que la gran majoria ho fa 
als 2 o 3 anys, ja que poden romandre en fase crisàlide fins a 6 anys.

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Cicle biològic de la processionària
Font: Elaboració pròpia



2-Relació entre la temperatura i l’augment de la processionària

Durant els darrers anys ha augmentat el nombre d’individus degut a l’increment de la temperatura,
cosa que està generant una gran controversia entre la població.

Entre els anys 1950-2008, la temperatura mitjana anual ha incrementat a Catalunya a un ritme de
+0,21ºC/dècada, i la precipitació anual ha baixat un 1%, accentuant-se la disminució de pluges
sobretot a la primavera. Actualment, l’aparició de la primavera s’ha avançat, mentre que l’arribada
de l’hivern s’ha retardat.

La processionària del pi és una de les espècies que més clarament ha experimentat canvis pel que fa
a la seva distribució i expansió en les últimes dues dècades, com a resposta al canvi climàtic. A
Catalunya, l’any 1895, aquest animal no es trobava més amunt dels 1500 m d’alçada i, en canvi, ara
ja s’observen defoliacions importants en altituds de fins a 1800 m, produïdes per aquest lepidòpter. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Relació entre la temperatura i el desenvolupament de les larves

El canvi climàtic permet l’establiment de la processionària en llocs que abans no eren al seu abast i
on la manca de depredadors i parasitoides específics permeten un creixement vertiginós de les
poblacions de la processionària del pi, trencant l’equilibri dels ecosistemes.

Com a conseqüència del canvi climàtic, la distribució de la processionària s’està estenent no només
en altitud, sinó també en latitud, cap al nord.

L’augment en el nombre d’individus que ha patit l’espècie durant els darrers anys, és el que inicia el
conflicte de la processionària. Per culpa dels pèls urticants que contenen, són causants de problemes
de salut tant en persones com en animals, cosa que ha despertat nombroses queixes entre la
població. A partir d’aquí, sobre l’any 2016, es comença a fer ús de diferents tècniques per tal
d’exterminar-la. Això divideix a la societat en grups: els que estan a favor de la seva eliminació
(com ho serien nombroses associacions d’Agroturisme) i els que opten per preservar-la (com ara els
grups Ecologistes en acció, SEO Birdlife o Coordinadora per la salvaguarda del Montseny).



3- És la processionària del pi una plaga?

Només un tant per cent petit de papallones forestals tenen una dinàmica poblacional eruptiva i 
provoquen defoliacions massives als boscos, és a dir que poden ser considerades com a plagues.

Segons una recerca científica realitzada a Estats Units (Hunter, 1991) es va veure que hi havia certs 
trets ecològics que fan que una espècie pugui considerar-se plaga. Seguint el fil d’aquest estudi 
podríem dir que actualment a Catalunya hi ha una plaga de la Processionària del pi.

No obstant, no tots els autors consideren que aquest lepidòpter és una plaga:
“Des d’un punt de vista més ecològic, es pot considerar que la processionària no és una plaga. La 
pròpia natura, amb els seus mecanismes ecològics, acabarà regulant l’excedent de processionària i 
deixarà el bosc en millors condicions per a un futur creixement (a vegades cal que se’ns cremi un 
bosc per millorar-lo o que una explosió demogràfica de processionària el defoliï). El problema és 
que el temps humà i el temps ecològic no són comparables, i s'està intentant accelerar aquest procés
per al nostre propi benefici, perjudicant a tots els ecosistemes que ens envolten.” Declaracions 
extretes d’una entrevista realitzada a Francesc Còrdoba i Monturiol, 2022.

4-Desforestació de les pinedes i lluita contra la processionària

És comú pensar que la processionària mata els arbres de l’ecosistema mediterrani, tot i que, en
realitat, n’és un element principal. Aquesta eruga és endèmica de les pinedes, on hi juga un paper
fonamental, ja que és el consumidor secundari més rellevant de les acícules. Si l’afectació no és
molt important, l’any següent les acícules tornen a sortir i el pi està sa i fort. Les estructures
esmentades es degraden amb dificultat encara que, quan són ingerides i excretades per l’animal,
generen una aportació de nitrogen. Per tant, també són importants en el cicle de la matèria.  

“Podem dir sense cap mena de dubte, que la processionària afebleix els pins davant d’altres agents
parasitants o infecciosos reduint la seva probabilitat de supervivència.  Però, a vegades, l’estructura
forestal pot estar tan deteriorada que la purga provocada per la processionària pot resultar ser un
fenomen sanejador.” Còrdoba, 2022.

Per decidir si es du a terme o no un tractament, es realitza un model predictiu i a partir d’aquí
s’estableixen una sèrie de llindars segons l’impacte causat. Normalment es fa una gestió preventiva,
és a dir, s’intenta no sobrepassar la fase explosiva de l’eruga (defoliacions), perquè sinó els
tractaments són inofensius i és molt difícil reduir-la.

Hi ha diferents maneres de lluitar contra la processionària entre les quals trobem l’ús
d’entomopatògens o l’ús de productes químics. Un exemple d’entopmopatògen n’és el Bacillus
thuringensis, un bacteri que tot i ser molt efectiu, té diversos problemes a l’hora d’utilitzar-se: 



- L’ús d’aquests bacteris està autoritzat en agricultura, zones forestals i jardins privats, però no ho 
està en espais públics.
- El producte aplicat és potencialment sensibilitzant per via cutània i via inhalatòria i pot causar 
múltiples afectes a les persones amb sensibilitat química.
-S’ha de vigilar no matar altres éssers vius, ja que el Bacillus no és específic de l’espècie, però si de 
l’ordre.
-No hi ha bases científiques que sigui beneficiós pels pins, sinó tot el contrari. 
Posant un exemple, al Parc del Corredor-Montnegre es va voler actuar contra una plaga d’una eruga
(Lymantria dispar, una espècie de papallona defoliadora i també endèmica com la processionària) 
que afecta a les sureres i a les alzines  per evitar les pèrdues en la pela del suro, mitjançant un 
tractament aeri amb el Bacillus thuringiensis. Segons els resultats d’un estudi posterior (Stefanescu,
2020. Butll. ICHN, 84), les parcel·les que no es van tractar van tenir una millor resposta ecològica, 
major resiliència davant la L.dispar, que les parcel·les tractades.

Respecte als productes químics, només es poden aplicar mitjançant l’endoteràpia, és a dir, amb una 
aplicació directa i localitzada en què s'introdueix el producte dins l’arbre, per tant, no hi ha pèrdues 
a l’exterior i així no es contamina l’ecosistema. Aquest mètode, però, només està dirigit cap a les 
erugues joves. 

Per altra banda, científics: ecòlegs i zoòlegs i ecologistes entre d’altres, són partidaris de no realitzar
aquest tipus de tractaments i emprar altres mètodes més ecològicament correctes. Entre aquests,
trobem enemics naturals que fan un control biològic natural i que aconsegueixen que la població
col·lapsi, i amb un període d’1 a 4 anys retorni a uns nivells estàndards.

Aquests solen ser organismes parasitoids tot i que també n’hi ha d’altres com són rat-penats, la 
Mallerenga carbonera (Parus major), la Puput (Upupa epops) i la Merla (Turdus merula).

A l’any 2016, els següents ocells depredadors de processionària es trobaven a les zones indicades:
  Puput              Mallerenga carbonera                              Merla
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Són animals que no es poden alliberar a l’entorn, però si que es pot afavorir el seu establiment a les 
zones on hi ha pins mitjançant caixes niu.

El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) ha estat un dels impulsors 
d’aquesta iniciativa, i ha habilitat un búnquer perquè serveixi com a refugi de ratpenats al Solsonès. 
Amb això, es vol potenciar que a dins s’hi estableixin colònies i criïn, de manera que puguin ajudar 
a controlar la processionària del pi, però també altres tipus d’insectes (Guixé, 2020).
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En els darrers anys la processionària ocupa principalment aquestes zones: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: http://www.alertaforestal.com/es/alertas/procesionaria/

Per concloure, considerem que actuar sobre l’eruga és una visió reduccionista. S’ha d’enfocar la 
visió en la massa forestal, ampliant-la així fins un punt més ecosistèmic, ja que sinó, en comptes de 
curar l’afectació de la processionària, n’agreujarem els símptomes. 
Finalment, com ja s’ha esmentat anteriorment, cal considerar la processionària en tots els seus 
estadis (papallona, pupa i posta), ja que en cada fase del seu cicle biològic juga un paper diferent al 
bosc, i sempre és un paper important. Per tant, la seva exterminació altera els ecosistemes 
negativament.
Per acabar “podem dir que la gran majoria dels tractaments que es fan en pins no estan enfocats per 
salvar aquests, sinó per evitar les urticàries que provoquen les erugues a la població així com a les 
mascotes. Majoritàriament els tractaments es realitzen per a protegir arbres i plantes, i en aquest cas 
no sol ser així.”  Declaració extreta d’una entrevista realitzada a Aida Carbonell i Crobella.
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Granja de pops

Ajuda a l’economia, però a quin cost?

 

1.   Introducció

Al port de “la Luz de Las Palmas de Gran Canaria” s’està pensant a fer una innovadora
piscifactoria on es criaran pops tot posant en risc la seva salut i més factors com poden
ser els ambientals, econòmics, polítics i legals.

Això està generant un conflicte entre diverses organitzacions animalistes, la població,
l’empresa privada que vol dur a terme aquest projecte i les administracions públiques, ja
que, hi ha estudis científics que demostren que els pops tenen la capacitat de percebre i
sentir dolor, entre altres emocions que de vegades es troben desvinculades d’animals
com aquests.

Aquest projecte pertany a l’empresa grup Nova Pescanova, una de les empreses més
influents  del sector alimentari actualment, tant a Espanya com a Europa, en quant a
productes congelats i refrigerats. L’empresa va aconseguir la patent d’aquest projecte
l’any 2019, després de que l’Institut Espanyol d’Oceanografia descobrís la manera de criar
pops en captivitat. L’alicient per poder dur a terme aquesta cria va ser l’alt percentatge de
consum que hi ha d’aquesta espècie i, en conseqüència, la sobrepesca a nivell mundial.
Actualment, més del 80% del pop que es consumeix a Espanya (unes 60 - 70 tonelades) 
és importat d’altres països, fet que està comportant l’escassetat d’aquest animal. 

Al nostre país és ben sabut que un dels ingredients gastronòmics més característics i
típics, sobretot a Galícia, és el pop. No obstant això, contràriament al que es pensa, el
consum d’aquest animal a Espanya no es pot assolir a partir només de les captures
nacionals com ja hem dit, de fet el pop que es va consumir a Galícia l’any 2019 van ser
unes 2.129,57 tones un 3,5% del consum van provenir de les mateixes costes nacionals,
el que  significa que es va importar un 96,5% del producte fent així que el pop gallec no
fos ni de la pròpia Galícia.



Figura 1: Pop consumit  anualment  a Espanya entre el 2008 i el 2019.  Font: https://es.statista.com 

 

Figura 2: Mapa amb els valor de les exportacions de Pop des de Espanya.  Font: Elaboració propia 

 

Per tant, d’on prové tot aquest pop imporat?  Majoritàriament del Marroc, Portugal  i de
Mauritània, encara que també en menor quantitat de Mèxic, Senegal i Indonèsia. Aquest
producte també és més econòmic per les baixes nòmines que tenen els treballadors
d'aquests països, el que suposa una clara explotació per part dels intermediaris cap als
pescadors.  

 

https://es.statista.com/


2.   Cronologia i context

Figura 3  : Cronologia del conflicte  Font: Creació pròpia 

 

Aquest conflicte no és actual, des de fa anys que es porta plantejant la cria massiva
d’organismes marins. En aquest cas en concret es tracta d’una granja de pops. La primera
vegada que es va començar a parlar de fer aquests tipus de projectes va ser l’any 2018,
quan L’Institut Espanyol d’Oceanografia va trobar la manera de fer un cultiu larvari viable
per a la indústria de les piscifactories com ja hem comentat anteriorment.

 

A partir d’aquí, l’any 2019 l’empresa grup Nova Pescanova va aconseguir la patent
d’aquest protocol i a partir de juliol de 2021 es va planejar i sol·licitar la construcció de la
primera granja de pops a Espanya, concretament va demanar fer-la al Port de la Luz, a
Las Palmas. Per part del govern de Gran Canaria s’ha donat una concessió temporal  a
l’empresa per ocupar 52.692,51m² de superfície, 713 m² de subsòl i 517,68 m² d'espais
submergits del port per tal de poder dur a terme aquesta nova activitat.  

L’inici de la construcció d’aquesta granja es planteja per 2023, però d’ençà que es va
mencionar la possibilitat de fer-la, moltes associacions mediambientals i animalistes es
van posar en contra del projecte mobilitzant-se a favor del benestar animal i recollint
firmes per evitar que aquest pugui continuar donant passes cap endavant.

 

 

 

 

 

Figura 4: Zona destinada a la piscifactoria

Font : Extreta d’un article de  https://www.spanishports.es/ 
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3.   Els pilars de la problemàtica

Uns dels principals problemes que està afectant la creació d’aquesta macrogranja de pops
són els estudis fets sobre el comportament i les emocions que pateixen els cefalòpodes
esmentats a l’estar sotmesos a aquests tipus de situacions de captivitat i estrès. Tot
sumat a les activitats que estan duent a terme importants agrupacions ambientals i
animalistes. 

Els estudis han demostrat que aquests animals poden tenir sentiments. Això els capacitat
per sentir un rang d’emocions tan negatives (com l’ansietat, l'estrès, l’angoixa, o el dolor),
com positives (sigui la comoditat, el plaer o l’excitació). Dotant-los d’un nivell de
consciència bàsic, però suficient per a experimentar els horrors de viure tancats en
situacions que disten de ser les ideals.

Figura 5 : Fotografia de pops.                                                              Figura 6 : Fotografia d’un pop. 

Font : Extreta d’un article de   https://www.eulixe.com/      i         https://www.anthropocenemagazine.org/ 

També s’ha demostrat que tenen mecanismes per defensar-se davant d’una situació que
els causa patiment, mitjançant comportaments de defensa com llençar aigua als seus
captadors i intents d’escapar-se contínuament de llocs tancats. En espais tancats,
mostren accions violentes dins la mateixa espècie com llençar-se objectes i exerceixen
dinàmiques de poder que comporten al canibalisme.

Es parla de sacrificar a aquests tipus d’animals tan sensibles als estímuls externs amb
tècniques que evitin el dolor innecessari, en canvi, encara sent animals sensibles, com
que no són vertebrats, la UE no els recull a la seva política sobre el benestar dels animals
de granja, essent possible que rebessin maltractaments i poca protecció sota la llei
europea. 

Però aquest tipus d’infraestructures no només afecten els pops, sinó que també en cas
d’un possible tancament d’aquesta, l’alliberament dels cefalòpodes, pot provocar greus
conseqüències sobre l’ecosistema i la biodiversitat de la zona marítima en qüestió. En ser
animals criats en condicions de captivitat, o els seria impossible sobreviure al medi
natural, o bé podrien esdevenir una espècie invasora i acabar amb d’altres autòctones.

https://www.anthropocenemagazine.org/
https://www.eulixe.com/


També s’hauria de tenir en compte el fet que aquests animals només consumeixen
presses vives, per tant, s’haurien d'invertir molts recursos, no només del manteniment de
les instal·lacions, sinó que també en la pesca d’altres organismes per tal d’alimentar als
pops, que podria afectar un altre cop als ecosistemes i alterar la xarxa tròfica del territori.

Els resultats obtinguts han portat a molts animalistes i científics a lluitar per la prohibició
d’aquest projecte i a fer campanyes contra aquests tipus d’explotació, que no sols afecta
els animals sinó també al medi ambient.

 

Destacar que el lloc on es vol construir el nou port no només és de domini públic per
reglament i és per això que treballaran amb una concessió com ja hem dit, sinó que a
més, la zona a ocupar és actualment un pàrquing, per tant, totes les persones que
treballin o es trobin en la necessitat d’anar al port es veuran també afectades, ja que es
perdrà aquest espai.

4.   Conclusió

Aquest tema pot donar per un debat molt llarg per tots els temes que abarca i tots els
arguments en contra i a favor que hi ha. Dur a terme aquest innovador projecte donaria
peu a la creació de nous llocs de treball a l’illa de Gran Canaria (construcció de la
piscifactoria, manteniment de la piscifactoria, transport de productes de venda i consum,
etc.), hi hauria una disminució de la dependència d’altres nacions i un augment dels
beneficis per part dels organismes regidors i l’empresa privada.

D’altra banda, existeix la possibilitat de no crear aquesta infraestructura per tal d’evitar la
problemàtica animal i ambiental, el patiment dels invertebrats, la contaminació que
produiria el transport dels productes, el manteniment i la contracció de la piscifactoria. 

El que és inevitable és la problemàtica social i les divisions d’opinions les quals son
defensades a partir d’arguments i raonaments per part de la població i les entitats. 

És per això que, el nostre objectiu és conscienciar al major nombre de persones possibles
per tal d’ exercir pressió sobre l’ajuntament de Gran Canaria i veure si es pot parar aquest
projecte abans de que esdevingui un problema real. El fet de que serà la primera granja
de cria de pops ens dóna l'oportunitat d’evitar una nova sobreexplotació a base d’aquests
animals els quals, com ja hem dit, patirien molt.

És veritat que donará certs beneficis economics suposadament, però creiem que aquests
no haurien de ser a costa de la vida i la salut dels animals, que a més a més no son
realment necessaris en la nostra dieta, de fet no son res més que un caprici dels humans .



Finalment dir que si algú a més d’informar i conscienciar-se també vol ajudar activament,
hi han diverses recollides de firmes per tal d’aturar el projecte, a continuació us en deixem
una ;

 https://www.change.org/NOgranjaPulposCanarias
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Megaprojecte energia solar

La gran quantitat de macro plantes solars té en alerta a ecologistes,
agricultors i veïns

Adrián León Colmenero, Juan Ramón Escribano Ruiz, Sergi Sánchez León

1. Granja solar 

1.Introducció

Al Pallars Jussà ha sorgit una

problemàtica que afecta tant a
agricultors com a veïns i que
beneficia a grans empreses i al

govern, on el tema principal es una instal·lació d’un parc solar, que consisteix en la instal·lació
massiva de plaques fotovoltaiques als terrenys dels pobles petits del Pallars Jussà  per a
subministrar energia als grans territoris.

Ens trobem davant un conflicte a nivell local en quant a la problemàtica de la ocupació del territori
ja que s’ocupa el territori dels pobles com Tremp, Isona, Talarn o Castell de Mur.

2.Demandes

Els veïns de tremp van crear una plataforma anomenada “Salvem Lo Pallars” on fan demandes com
"aturar aquests projectes, i pensar quin model de territori volem no a curt termini, sinó a mig i llarg
termini". En aquest sentit, reclamen als consistoris de la comarca "que s’impliquin i s’informin bé
de quines són les repercussions i afectacions d’aquest model abans d’oferir la nostra terra a
empreses sense que hi hagi una regulació territorial que protegeixi el valor ambiental, cultural i
social de la nostra comarca".



Consideren que aquests projectes no incentiven el desenvolupament de les persones sinó que
limiten el futur del Pallars Jussà en altres àmbits: "s’hipoteca la terra durant trenta anys,
menystenint l'alt valor productiu i de l'agricultura i la ramaderia".

2.Xarxes socials Salvem lo Pallars 

Per tot això, han demanat un
estudi que reguli i ordeni el
t e r r i t o r i e n f r o n t a l a
i m p l e m e n t a c i ó d e c a m p s
fotovoltaics i solars per tal de
"transformar aquesta amenaça pel

territori en una oportunitat on es tingui en compte l’autoconsum i l’autoproducció".

3.Cronologia

 

3. Cronologia dels fets 

2019 Comença aquest projecte on la federació d’ecologistes denuncia segons el Reial decret
16/2019.

2020 Els veïns de Tremp creen la plataforma “Salvem lo Pallars”, que es una plataforma destinada a
lluitar contra aquesta proposta de construir el Parc Solar al Pallars. També redacten un manifest.

Novembre 2020 El govern llança un missatge destinat als habitants del Pallars on comuniquen que
no es realitzarà una instal·lació incontrolada i no afecta a tant territori com en un principi es
pensava.

2021 Dona lloc a una manifestació on es concentren tots els pobles del Pallars per protestar per la
instal·lació del parc solar.

4.Marea de projectes

 

4. Percentatges projectes 

https://t.co/MoUnvMMT23


Al municipi d'Isona i Conca Dellà està previst instal·lar-hi 460 de les 700 hectàrees al terme
municipal de Basturs a sota la muntanya de Sant Corneli, a l'anomenat Pla de Viu, hi estan previstes
unes 50 hectàrees.

La plataforma ha comunicat que la construcció d'un macro projecte de 700 hectàrees produiria 350
megawatts (per hora) de potència amb capacitat per abastir més de 150.000 llars i ha manifestat que
l'aportació històrica del Pallars Jussà tant en la producció com en el transport d'energia és més que
notable. El Pallars Jussà contribueix activament en l'electrificació de Catalunya.

5.Població

Fixant-nos en el creixement de la població de les 4 localitats on es volen instal·lar les plaques
solars, podem veure diferències significatives en la població de Talarn des de 2015.

Tot i haver crescut molt, sobretot en la franja d’homes dels 20 als 40 anys, la veritat es que no té res
a veure amb la instal·lació de les plaques solars, sinó més bé amb la base militar que hi ha en
aquesta zona.

5. Gràfics població Talarn 

La investigació sobre les altres tres poblacions, van
revelar dades interessants. Tot i no haver grans
canvis a primera vista, si que podem veure com les
poblacions tenen una tendència a disminuir des de fa
uns 10 anys, sobretot en Isona, que és el lloc on es
volen instal·lar la major quantitat de plaques solars.,
Tot i així, els últims anys a remuntat aquesta

tendència, donant lloc a sospita de que ara si que podria ser causa de l’augment del treball degut a
de les instal·lacions.

6. Gràfics població Isona 

 

 

Acabant de veure totes les poblacions, podem veure
com la població de Tremp és una població molt
envellida i orientada al sector agrícola. És per això
que es sospita que s’han volgut aprofitar de la gent
gran que potser no oposarien resistència ja que els hi

poden parlar de què aquestes instal·lacions serien per a afavorir les energies renovables. Tot i

https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/13459/empresa-energies-renovables-busca-700-hectarees-al-jussa-fer-hi-grans-centrals-solars


sembla que els habitant de Tremp s’han adonat de que els i estarien traient terreny per a ells
mateixos i que aquesta energia no seria per a ells.

7.Gràfics població Tremp 

  

6.Conclusió

  

Al Pajars Jussà es va
proposar la construcció
d e g r a n g e s

fotovoltaiques gegants les quals ocupaven part del terreny de pobles petits per a subministrar
energia a grans territoris causant un gran impacte social i paisatgístic a la zona.

 

Aquesta és la forma adequada d'introduir sistemes energètics renovables?

Des de el nostre punt de vista no és la millor forma, ja que s'està fent un impacte cultural molt gran i
paisatgístic, tot i que sabem que s’han de començar a introduir noves energies renovables i aquestes
sempre tindran un impacte, creiem que aquest impacte pot ser reduït i en aquest cas podria haver
sigut reduït.
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