
El debat

Moderador: Bona nit. Benvinguts a Fòrum, el programa d’opinió i de debat que 

poden veure cada dimecres a TVTRAM. Avui, el tema de debat és “L’energia eòli-

ca”. Per què hi ha entitats i associacions que hi lluiten en contra, si és una ener-

gia neta i renovable? És viable? Per a aclarir-nos una mica aquestes qüestions, 

aquesta nit tenim a la taula la senyora Canaler, presidenta de l’Associació Ecologia 

i Societat; el senyor Pineda, membre de la Plataforma en Defensa de l’Energia neta, 

i, finalment, la senyora Juncal, representant de l’Associació d’Amics d’Oliviu. 

Bona nit a tothom.

ToTs: Bona nit. Hola.

Moderador: Senyora Canaler, sisplau...

sra. CaNaler: Bona nit. Des del meu punt de vista, l’energia eòlica és necessària 

com a energia neta i renovable que és; però penso que hi ha d’haver un debat 

sobre el lloc on cal situar els molins. És injust que la producció energètica de tot 

el país recaigui només sobre algunes comarques, pel fort impacte que això supo-

sa. Penseu que l’agricultura, la ramaderia i el turisme en surten molt perjudicats.

Moderador: Senyor Pineda...

sr. PiNeda: Però, senyora Canaler, no creu que si l’energia eòlica és necessària, 

cal col·locar els parcs eòlics en algun lloc? On se suposa que ha de ser? Perquè...

sra. JuNCal: Al mar, senyor Pineda, al mar! Perquè els dels pobles petits ja n’es-

tem tips, que sempre ens toqui el rebre! Portin el soroll a una altra banda!

sr. PiNeda: Senyora Juncal, vostè sap per-fec-ta-ment que, actualment, els parcs 

eòlics ja no són sorollosos! I pel que fa al tema del mar...

sra. JuNCal: És clar! No són sorollosos, per això tothom se’ls vol treure de sobre! 

Moderador: Sisplau, senyora Juncal, deixi acabar el senyor Pineda.

sra. JuNCal: Perdoni, però penso que també tinc dret a opinar si sento que es 

diuen mitges veritats. El que no pot ser és...

sr. PiNeda: Deixi’m acabar, senyora Juncal! És fals que... 

Moderador: Senyor Pineda i senyora Juncal, els demano que respectin els seus 

torns per tal que pugui avançar el debat. 

sra. CaNaler i sr. PiNeda: Sí, però és que jo... A mi em sembla... No hi ha dret...

Moderador: Anem a publicitat, ara tornem!
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