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DESMENTIT A LES DECLARACIONS DEL  

DELEGAT DEL GOVERN A LES TERRES DE L’EBRE 

ENVERS EL PARC EÒLIC “LA FATARELLA NORD” 
 

 

L’Ajuntament de la Fatarella lamenta que comença a ser costum haver de desmentir 

afirmacions envers el parc eòlic “La Fatarella Nord”. Afirmacions que volen perjudicar, 

desconeixent el motiu, al nostre Ajuntament. 

 

El Delegat del Govern a les Terres de l’Ebre, Xavier Pallarès, dimarts 12 de febrer de 

2019, va afirmar: 

 

 

− “Si la Fatarella no vol este parc eòlic, la Fatarella té que dir que no vol este 

parc eòlic, i ja està. Lo que no pot ser és dir “no escolta, és que això depèn de 

la Generalitat”. Bé, depèn de la Generalitat amb una complicitat municipal”.  

 

 

La Generalitat tramita els expedients amb la complicitat de l’Ajuntament? On consta 

aquesta complicitat? Quan ha manifestat l’Ajuntament estar d’acord amb la instal·lació 

del parc eòlic “La Fatarella Nord”? A quina complicitat es refereix?:  

 

- A l’acord de la Junta de Govern Local de 20 de febrer de 2006 informant 

desfavorablement l’atorgament d’autorització administrativa al parc eòlic “Fatarella 

Nord”?  

 

- A l’acord de la Junta de Govern Local de 6 de febrer de 2019 rebutjant el parc eòlic 

“La Fatarella Nord”? Adoptat quan es rep, 13 anys després d’informar 

desfavorablement, escrit de l’Oficina de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre, i 

quan l’Ajuntament entenia, per les resolucions i els acords dictats per diferents 

Departaments de la Generalitat de Catalunya, l’arxiu dels expedients i la declaració 

de desistiment. 

 

Deixem d’enredar que hi ha coses més importants per a aquest territori que intentar 

marejar la perdiu i confondre a la ciutadania.  
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− “Les coses s’han d’explicar al moment, i a les taules de negociació, per lo tant, 

era tant fàcil com explicar-ho al Consell Comarcal, o tant fàcil com explicar-

ho a la taula de negociació. Bé, quan tu amagues informació i llavors surt, 

llavors és molt fàcil repartir culpes, tothom té la culpa de tot”. 

 

Això pensem des de l’Ajuntament de la Fatarella, que la Generalitat de Catalunya havia 

d’explicar les coses al moment. El dia 3 de gener de 2019 el President de la Generalitat 

de Catalunya, la Consellera d’Empresa i Coneixement, el Director General d’Energia, 

Mines i Seguretat Industrial, el Delegat del Govern a les Terres de l’Ebre i el President 

del Consell Comarcal de la Terra Alta es van reunir amb Alcaldes, Associacions,  

Entitats i Col·lectius de la Comarca de la Terra Alta per tractar el tema eòlic, i 

l’oposició del territori a la massificació eòlica.  

 

Per què no van informar el 3 de gener que estaven tramitant el parc eòlic “La Fatarella 

Nord”? Segons l’escrit tramés per l’Oficina de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre, la 

documentació referent al parc eòlic “La Fatarella Nord” la van rebre el 7 DE 

DESEMBRE DE 2018. 

I ara, potser, del que hauria d’informar el Delegat del Govern a les Terres de l’Ebre és 

de la resolució del CONSELLER DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE 7 DE 

FEBRER DE 2019, aprovant definitivament el Pla Especial Urbanístic de les 

infraestructures d’evacuació de la ZDP VII, a Vilalba dels Arcs i la Fatarella, promogut 

per Eòlica Tramuntana, SL. Aquesta tramitació també s’ha fet amb la complicitat de 

l’Ajuntament de la Fatarella? Ja n’hi ha prou. 

 

 

− “I a mi com a persona i com a delegat també em sap greu que hi hagi algun 

ajuntament que aixeca la mà a un lloc i a un altre lloc aixeca l’altra mà, dius 

home, això no s’hi val”. 

 

No és precisament l’Ajuntament de la Fatarella qui vota en contra de la massificació 

eòlica i després manifesta que vol un parc eòlic al seu municipi. L’Ajuntament de la 

Fatarella va rebutjar i rebutja la instal·lació del parc eòlic “La Fatarella Nord” al seu 

terme municipal. Igualment rebutja la implantació de nous parcs eòlics a la Fatarella i a 

la Comarca de la Terra Alta, així ho ha acordat en Junta de Govern Local. A veure si la 

Generalitat, com a administració competent, actua en conseqüència, impedint la 

implantació d’aquest parc a la Fatarella i de la resta dels projectats a la Comarca de la 

Terra Alta. 

 

La Fatarella, 15 de febrer de 2019. 


