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U napartdel’energiaprimària
generada s’utilitza en for-
mad’electricitat,raóperla

qual és una molt bona notícia que
les fonts d’energia renovables ha-
gin contribuït amb gairebé la mei-
tat del pastís elèctric espanyol du-
ranteldarrertrimestreiquel’eòli-
ca encapçali el llistat (increment
de la potència instal·lada i molts
dies amb vents adequats).

Aquesta és una de les poques
notícies d’aquests dies que, en-
migdelsescàndolsdecorrupciópo-
lítica i de trames mafioses que
s’han incorporat a la ja difícil si-
tuació socioeconòmica del nos-
tre país, fan que quan les escoltes
pensis que no tot va malament.

Ara bé, la mateixa notícia ex-
plicada a la televisió pública de
Catalunya també deia que els ca-
talans no podíem estar tan con-
tents. En el cas del Principat la
contribució dels aerogeneradors
no és tan important. A la notícia
s’indica que tenim poca potèn-
cia eòlica instal·lada en compa-
ració amb la d’altres comunitats
autònomes com ara les dues Cas-
telles, Galícia o Andalusia, tot i
haver estat pioners gairebé fa 30
anys amb el mític molí de vent de
Vilopriu i el parc eòlic de Garri-
guella, ambdues poblacions de
les comarques gironines.

Però compte, quan parlem en
termesrelatiusnoúnicamenthem
de fer referència al paper que ju-
ga un mateix, en aquest cas l’ener-

gia eòlica. També hem de veure el
rol de la resta de participants. I és
clar, Catalunya és l’única comuni-
tat autònoma on hi ha tres reac-
torsnuclearsqueprodueixenmol-
ta energia elèctrica (en teníem
quatre, però el dia 29 d’octubre
de 1989 hi va haver un accident a
Vandellòs I); per cert, tots juntets
a l’extrem meridional del país.

La notícia de la televisió a la
qual faig referència s’acompanya-
vaambunparelld’entrevistesaex-
perts on s’indicaven les bondats
de l’energia eòlica en tant que
energia renovable i que estàvem
perdent moltes oportunitats.

Torno a estar totalment
d’acord. Hem d’augmentar el pes

que tenen les fonts d’energia re-
novables en la generació d’elec-
tricitat i d’energia en general.
Ara bé, hem de tenir clares unes
quantes coses.

Una: que siguin renovables no
vol dir que el cost ambiental si-
gui zero.

Dos: tampoc és qüestió de sem-
brar aerogeneradors a qualsevol

lloc del territori on les condi-
cions eòliques siguin favorables.
Que bufi el vent no ha de ser l’únic
criteri.

Tres: l’ocupació del territori
a Catalunya no s’assembla en res
a la de les dues Castelles, com
tampoc s’assembla a l’ocupació
del territori català amb anterio-
ritat a l’inici del maleït procés
d’especulació urbanística, un
creixement desmesurat sense
cap tipus de planificació, espe-
cialment a l’àrea litoral, que ha
contribuït a la insostenibilitat
del nostre sistema.

I, tornant a la qüestió elèctri-
ca,quatre:siaquestaapostaperles
renovables no va acompanyada

per una disminució del consum
total és que la cosa no va bé. Si sols
és qüestió d’afegir renovables i
no pas substituir les no renova-
bles és que alguna cosa grinyola.

Finalment, on és genera i on es
consumeix l’electricitat? No, no
vull entrar en qüestions territo-
rials, únicament fer notar que hi
ha una distància, un transport i,
en definitiva, una menor eficièn-
cia com més allunyats es troben
els centres de producció dels cen-
tres de consum.

El nostre model de consum
no és sostenible, com tampoc ho
és el model productiu. Hem de
ser conscients d’aquest fet i ac-
tuar en conseqüència.

Energies renovables i sostenibilitat
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L a manipulació de les dades
per part del senyor Rafael
Luna i del Partit Popular

pot arribar al paroxisme. Per ata-
car el procés sobiranista i el dret
a decidir del poble català són ca-
paços de qualsevol cosa. Fins i
tot són capaços de dir que el tu-
risme ha davallat a Catalunya
com a conseqüència del nou pro-
cés que hem endegat entre tots.
Evidentment factors com la cri-
si econòmica són banals i irrelle-
vants per al Partit Popular.

Per moments, la interpreta-
ció del turisme per part del Par-
tit Popular sembla inspirar-se en
aquelles pel·lícules espanyoles
dels anys seixanta més que en la

realitat i en xifres reals contras-
tades. I així els va!

Per contra, si analitzem da-
des oficials com les de l’Institut
d’Estudis Turístics, dependent
del Ministeri d’Indústria, Ener-
gia i Turisme, i les de l’Observa-
tori de la Fundació d’Estudis Tu-
rístics de la Costa Daurada, en
què col·laboren la URV de Tarra-
gona i els patronats de Turisme
de Salou, Cambrils, Vila-seca, Ta-
rragona i el Patronat de Turisme
de la Diputació de Tarragona, i
confrontem les temporades 2011
i 2012 a la Costa Daurada, la con-
clusió és que aquest darrer any
ha estat satisfactori.

Hotels i càmpings han vist in-
crementades les seves xifres
d’ocupació en prop d’un 2 % res-
pecte a l’any anterior, mentre que
apartaments turístics i establi-
ments de turisme rural han man-

tingut xifres d’ocupació pràctica-
ment idèntiques.

A més, si la mitjana de creixe-
ment turístic a Espanya durant
l’any 2012 ha estat del 0,2%, a Ca-
talunya ha estat de l’1,2 %. Són
dadesglobalsqueinclouenallotja-
ment hoteler i extrahoteler. Una
altre dada important és que Ca-
talunya rep més de 14 milions de
viatges i que és la segona desti-
nació preferida d’Espanya, úni-
cament per darrere d’Andalusia.

Així doncs, és evident que el
2012 no ha estat un mal any per al
sector turístic de Catalunya i de
la Costa Daurada, un any en què,
sent d’extrema crisi econòmica,
el sector ha estat capaç de resis-
tir, oferint propostes competi-
tives, repensant les estratègies i
promocionant la marca Catalun-
yaambunaconsistènciaicoherèn-
cia admirables.

Ara bé, el Partit Popular no
vol parlar de política i de lluita
contra la crisi econòmica, el que
vol és manipular i desviar l’aten-
ció. En la seva manipulació, el
Partit Popular de Catalunya afir-
ma que la taxa turística ha com-
portat una dava-
llada en el nom-
bre de turistes
que ens visiten.

Recordem als
senyors i senyo-
res del PP que la
taxa turística ha
estat en la seva
major part assu-
mida pel sector,
que lògicament s’estimaria més
suprimir-la però que n’ha entès
la necessitat com un mal me-
nor, tenint en compte que el
30% del que es recapta amb la ta-
xa a cada municipi revertirà en
els ajuntaments per a promo-
ció turística.

Recordem també als senyors
i senyores del Partit Popular que

la taxa turística va entrar en vigor
el dia 1 de novembre de 2012; per
tant, afirmar que la seva influèn-
cia és significativa en les dades
del 2012 és pura i simplement una
frivolitat malintencionada.

Finalment una darrera qües-
tió. Segons l’Ins-
titut d’Estudis Tu-
rístics –reiterem,
organisme esta-
tal– les comuni-
tats amb major da-
vallada en el nom-
bre de turistes que
els han visitat han
estat les de Ma-
drid, Castella-la

Manxa, Castella i Lleó i Balears,
totes elles comunitats autòno-
mes governades pel Partit Po-
pular on no hi ha cap procés so-
biranista. Esperem amb ànsia
les raons que aportaran per ex-
plicar la davallada del turisme
en aquests llocs. Segur que tam-
bé és culpa de Catalunya i dels
catalans.

Contestant al PP amb dades
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