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El passat 8 de juliol la Diputació de Lleida va presentar a les entitats locals el projecte 

tractor número 6, denominat “Energia i Món Local”. Aquest és un dels 8 projectes tractor 

que, amb el suport dels fons europeus de recuperació,  han de permetre accelerar la 

transformació econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran cap a l’assoliment de la 

visió de futur consensuada i compartida amb les principals institucions de la demarcació. 

L’objectiu principal d’aquest projecte tractor és empoderar món local per tal que tingui un 

rol protagonista en la definició i desenvolupament d’un model de transició energètica 

justa i descentralitzada, generadora de valor pel territori i la seva població.  

La necessària descarbonització del sistema energètic és un repte global amb importants 

derivades locals, sobretot en un territori com el lleidatà, ric en recursos com el sol, l’aigua, 

la biomassa o el vent, tots ells necessaris per fer efectiu aquest canvi de paradigma.  

La transició energètica, i d’altres transicions que cal abordar per tal de donar resposta 

als reptes globals,  generen noves oportunitats pel que fa a la creació de llocs de treball, 

a l’aparició de nous models de negoci i a la millora de la qualitat de vida.  

Des d’aquesta perspectiva, la transició energètica és considerada un àmbit prioritari en 

el marc del Projecte Estratègic per la Transformació Econòmica de les Terres de 

Lleida, Pirineu i Aran i dona lloc a la identificació del projecte tractor “Energia i Món 

Local”.  

L’eficiència energètica i generació d’energies renovables han d’esdevenir factors de 

competitivitat territorial, d’eficiència en l’ús dels recursos i de contribució a la neutralitat 

climàtica, motor de desenvolupament d’un model energètic just, descentralitzat i 

compatible amb el desenvolupament dels altres àmbits estratègics. 

 

Cal, però, consensuar i desenvolupar com volem que sigui aquesta transició energètica, 

per tal que generi el valor afegit desitjat sense distorsionar altres vectors de competitivitat 

territorial, com l’agroalimentari o el turístic, i òbviament sense perjudicar la preservació 

del medi natural. En aquest sentit és clau empoderar el món local per tal de generar i fer 

efectius aquests consensos, en el marc del que hem denominat Pacte Territorial per 

l’Energia . Per això aquest és el principal objectiu del projecte “Energia i Món Local”· 

 

Per tal d’assolir 

aquest objectiu 

general, s’han fixat 5 

objectius específics 

(Figura1)  i un total 

de 20 actuacions, 

moltes de les quals 

ja estan en curs o bé 

planificades en el 

curt i mig termini.  

 

Figura 1. Objectius específics del projecte tractor “Energia i Món Local” 



 

En el marc del tercer objectiu específic, la generació de coneixement compartit , una de 

les actuacions previstes, en concret la número 5, era la realització d’un estudi per tal de 

conèixer el potencial de generació elèctrica (solar i fotovoltaica), així com els 

balanços elèctrics i identificació del llindar necessari per assolir autosuficiència 

energètica a nivell de demarcació. 

Aquest estudi s’ha realitzat entre els mesos de març i juny d’aquest mateix any i ha de 

servir de base per definir el model de desenvolupament adaptat al territori per la 

generació renovable a les Terres de Lleida, Pirineu i Aran. Amb aquesta finalitat, l’estudi 

s’ha estructurat en dues vessants: per una banda, l’anàlisi del potencial de generació 

fotovoltaica sobre terreny (espais oberts amb determinació de criteris específics per 

determinar la seva òptima idoneïtat) i sobre teulades (sòl  urbà) i el potencial de generació 

eòlic; d’altra banda s’ha posat en comparació aquest potencial de generació amb les 

necessitats de consum actuals i futures, fet que ens permet conèixer la capacitat de 

cobertura i el potencial d’exportació d’aquest nou vector de competitivitat territorial.  

A través d’aquest butlletí informatiu us fem arribar els enllaços per accedir a l’informe 

complert i a la presentació gràfica dels resultats. Reiterem que aquest estudi forma part 

d’un ambiciós projecte tractor i que considerem necessari precisament en el procés de 

construcció del Pacte Territorial per l’Energia, que ha de marcar el full de ruta per a que 

la transició energètica impulsada a nivell global esdevingui generadora de valor afegit 

social, econòmic i ambiental a les Terres de Lleida, Pirineu i Aran.   

Enllaç informe complert: Cliqueu aquí 

Enllaç presentació gràfica: Cliqueu aquí 

Esperem que la informació continguda en aquest butlletí informatiu sigui del vostre 

interès i posem a la vostra disposició el següent correu electrònic per fer-nos arribar 

qualsevol dubte relatiu al seu contingut: 

oficinatecnica@transformacioeconomica.cat  

http://promocioeconomica.cat/wp-content/uploads/2021/07/Informe2_Estudi-potencial-renovable-Terres-de-Lleida-Pirineu-i-Aran.pdf
http://promocioeconomica.cat/wp-content/uploads/2021/07/Resultats-Finals_Estudi-Potencial-Terres-de-Lleida-Pirineu-i-Aran.pdf
mailto:oficinatecnica@transformacioeconomica.cat

