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Medi

L'energia eòlica a Catalunya

Energia eòlica és l'energia obtinguda del vent, és a 
dir, l'energia cinètica l'efecte dels corrents d'aire, i 
que és transformada en d'altres formes útils per a 
les activitats humanes. 

Les  primeres  iniciatives  de  construcció  de  parcs 
eòlics a Catalunya es van produir l’any 1984, amb la 
construcció del parc eòlic de Garriguella (el primer 
parc  eòlic  connectat  a  xarxa  de  l’Estat  espanyol), 
que tenia cinc aerogeneradors de 24 kW cadascun. 
Una  vegada  cobertes  les  expectatives  de 
demostració  de  la  tecnologia  d’aquest  parc,  es  va 
desmantellar l’any 1988.

L’any 1991 va entrar en funcionament el parc eòlic 
de Roses, dissenyat també com a banc de proves 
d’aquesta forma renovable d’energia. Aquest parc té 
una potència de 590 kW, amb sis aerogeneradors, 
quatre de 110 kW i dos de 75 kW. En la mateixa 
línia,  l’any  1994, tot  just  a  les  portes  de  l’eclosió 
eòlica,  a  Tortosa  es va construir  el  Parc  Eòlic  del 
Baix  Ebre.  Aquest  parc  té  una potència  global  de 
4.050 kW, construït amb 27 generadors de 150 kW 
de potència unitària.

No és fins la segona meitat dels anys noranta que 
l’energia  eòlica  assoleix  la  majoria  d’edat  amb 
l’aparició  dels  aerogeneradors  de  600  kW  i  el 
manteniment  d’una  remuneració  suficient  per  a 
l’electricitat  generada,  que  converteix  en 
econòmicament  viable  bona  part  dels  projectes 
potencials.

L’any 1999 es va produir un gran salt pel que fa a la 
potència  eòlica  instal·lada,  amb  l’entrada  en 
funcionament del parc eòlic del Trucafort situat en 
els municipis de Pradell de la Teixeta, l’Argentera, la 
Torre  de  Fontaubella  i  Colldejou,  que  té  una 
potència total de 29,85 MW amb 66 aerogeneradors 
de 225 kW i 25 de 600 kW.

Els anys 1999 i 2000 es va posar en funcionament la 
primera i la segona fase del parc eòlic Colladetes, en 
el  municipi del  Perelló, amb una potència total  de 
36,63 MW que li proporcionen 54 aerogeneradors.

Posteriorment, l’any 2001 va entrar en servei un nou 
parc  eòlic  en  el  municipi  del  Perelló.  És  el  parc 
anomenat  de  les  Calobres,  que  amb  17 
aerogeneradors de 750 kW té una potència total de 
12,75 MW i va fer augmentar la potència instal·lada 
a Catalunya fins als 83,9 MW.

L’any 2002 va entrar en servei el parc eòlic Mas de 
la  Potra  als  municipis  de  Pradell  de  la  Teixeta  i 

Duesaigües, amb dos aerogeneradors de 1.300 kW 
amb una potència total de 2,3 MW.

Finalment,  l’any 2004 van entrar  en funcionament 
7,92  MW,  corresponents  als  6  aerogeneradors  de 
1.320  kW  del  parc  eòlic  Collet  dels  Feixos,  al 
municipi  de  Duesaigües.  D’aquesta  manera,  la 
potència eòlica instal·lada a Catalunya a l’any 2004 
es va situar als 94,4 MW.

El futur de l´energia eòlica a Catalunya

El  Pla  de  l’energia  de  Catalunya  2006-2015  ha 
establert  un  sostre  eòlic,  tenint  en  compte  el 
potencial  existent  i  les  zones  incompatibles  amb 
l’energia  eòlica  per  qüestions  ambientals  i  de 
protecció del patrimoni cultural. Així s’ha estimat que 
s’assolirà una potència de 3.300 MW l’any 2015 que 
suposarà una producció de 7.921 GWh. 
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