
 

 

 

Nota de premsa 

El Comtat, 22 d’octubre del 2009 

  

La Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat és un 
destacat referent de mobilització social en un congrés 

europeu 
 

Aquest estiu, a Finlàndia s'ha celebrat el XXIII Congrés de la Societat Europea per a la 
sociologia rural, en la qual la Universitat Politècnica de València ha acudit amb una ponència 
on la Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat ha estat l'exemple seleccionat com associació 
rural dinamitzadora i vertebradora del territori nascuda com reacció a un projecte promogut 
per l'administració, el Pla Eòlic Valencià (PEV) en la zona 14. 

 

La ponència analitza els processos d'emergència i evolució dels actors col·lectius 
i la seua intervenció en els mecanismes de participació en un context de govern que 
va des de l'àmbit local fins a l'europeu. Així mateix examina la dualitat entre les 
zones costaneres - urbanitzades i poblades - i les zones rurals - muntanyenques i 
escassament poblades - així com els usos del territori, determinats principalment pel 
sistema d'ordenació del govern valencià. Les associacions d'àmbit rural sorgeixen, 
com resposta als mecanismes de govern utilitzats, per a protestar contra un 
desenvolupament específic, preservar l'espai rural i criticar el rol insignificant que la 
societat civil ha tingut en el sistema d'ordenació del territori, convertint-se en part 
del rogle legislatiu. 

El PEV va designar 15 zones per a la instal·lació de centrals eòliques, totes elles 
situades en l'interior muntanyenc de la CV. Com indica la ponència, aquest procés 
d'especificació de recursos eòlics va tenir naturalesa institucional, que no climàtica o 
mediambiental. 

Correspon al govern autonòmic la decisió sobre les zones i els projectes 
presentats, i solament li queda al govern municipal la decisió sobre la concessió de 
llicències d'obra pública. 

L'alta rendibilitat a mig termini de les inversions va atraure a empreses 
elèctriques i constructores que ràpidament van presentar els seus projectes per a la 
construcció de les centrals eòliques planejades, una vegada es va obrir la proposta 
per a licitació d'obres en 2003. 

L'exposició pública dels projectes va ser essencialment la primera font 
d'informació sobre la seua existència per a ciutadans, municipis i organitzacions. A 
més va constituir el punt de partida de mobilització social de protestes en les zones 
locals, mobilització que va variar entre associacions que sorgirien d'altres 
preexistents o de moviments ecologistes i aquelles com la Coordinadora d’Estudis 
Eòlics del Comtat que va nàixer directament de la inquietud de ciutadans afectats.  

La “informalitat” del PEV ha sigut determinant en les accions legals portades a 
terme per les organitzacions en la seua contra. Com exemples destacats s'esmenta a 



les incoherències en el desenvolupament del procediment administratiu o l'absència 
d'un protocol d'acció que establisca les fases legals i administratives per a la 
construcció d’aerogeneradors. 

L’estudi assenyala que la mobilització social contra la instal·lació de centrals 
eòliques en la CV està determinada pel predomini d’objetius col·lectius enfront a 
individuals i la participació no-ideològica. A més destaca la cooperació entre diverses 
identitats d'un mateix moviment, com en el cas dels residents del Nord d'Europa i els 
agricultors del Comtat. 

Després de les entrevistes que va realitzar la UPV a membres de la 
Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat destaquen aspectes de la seua estratègia 
associativa: 

• La perseverança, un dels seus principals recursos: reunions 
pràcticament setmanals dels seus membres, amb els dirigents dels 
municipis afectats i assemblees públiques de caràcter anual, des de 
2004. 

• La signatura i lliurament de 40.000 al·legacions al projecte, el que 
va suposar la seua legitimació com representants de la voluntat dels 
veïns i un millor accés a institucions com el Sindic de Greuges – que va 
declarar aquesta zona com no apta per a la instal·lació 
de’aerogeneradors i va recomanar que se cercara una altra ubicació - o 
el Comitè de peticions de la Unión europea.  

• El flux d’informació a través de freqüents notes de premsa. 

• La intervenció efectiva en el procés de presa de decisions administratiu. 
La Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat que no disposava d'experts 
en el seu si ha arribat a l'especialització destacable, i els seus membres, 
inicialment neòfits en matèries legals han aconseguit un alt grau 
d'especialització assessorant fins i tot en l'actualitat a advocats. 

Com assenyala la ponència, encara que existeixen senyals indicatius que els 
projectes de la zona 14 no seran portats a terme, la Coordinadora d’Estudis Eòlics 
del Comtat continua la seua activitat constituint un referent per a altres 
mobilitzacions sobre usos del sòl no desitjats. 

 

 

 

 

 


