POSICIONAMENTS SOBRE FONTS D’ENERGIES RENOVABLES A
EIVISSA
Tenim en compte que l’objectiu principal és el potenciar l’autosuficiència illenca i
familiar i a nivell local.
A FAVOR DE:
1.

Energia solar fotovoltaica autònoma o connectada a la xarxa, als terrats i

superfícies existents.
2.

Energia solar tèrmica a terrats i superfícies existents.

3.

Micro-generadors eòlics a petita escala.
Aquests sistemes, incloses les instal·lacions solars i eòliques no produeixen nous
impactes paisatgístics/ambientals. En el cas dels sistemes autònoms, aquests
depenen en bateries per emmagatzemar l’energia produïda. Per contra els
sistemes que venen a la xarxa tenen l’avantatge econòmic per amortitzar els
costos d’instal·lació. En aquests casos els beneficis van a famílies (més
democràtic) i no a grans empreses.

4.

Biomassa provinent de restes de poda o fustes no tractades.

EN CONTRA:
5.

Energia Nuclear.

6.

Energia fòssil (carbó, petroli, fuel, gas,...)

7.

Parcs d’energia solar fotovoltaica a sòl rústic protegit.

8.

Parcs eòlics terrestres.

A FAVOR AMB CONDICIONANTS:
9.

En principi en contra de parcs d’energia solar fotovoltaica a sòl rústic comú fins
a que estableixin criteris estrictes que vetllin per la conservació i
manteniment del patrimoni rural i natural, garantint que no provoquin cap
impacte paisatgístic, ambiental i patrimonial (les directrius elaborades pel
Consell de Menorca podria ser un interessant punt de partida).

A FAVOR DE
Agrocombustibles fets a partir de residus de difícil gestió (olis usats, oliasses,
closques de taronja ...). Però només per al seu ús "confinat" (flotes d'autobusos,
taxis ...), perquè no pel fet de barrejar gasolina normal amb un percentatge mínim
d'aquests combustibles, puguis legitimar l'ús del transport privat com una cosa
ecològic.
10.

11. Bio combustibles, únicament quan s’obté a partir de residus.

EN CONTRA DE
12. La

producció de combustibles a partir de cultius agraris (colza, palma,...) ni
d’altres cultius que en la seva producció o transformació, tenguin una balança
energètica dubtosa; efectes negatius per a la biodiversitat o qualsevol altra
aspecte relacionat amb la conservació del medi ambient;, per al dret de
sobirania alimentaria; o dels drets humans, com el acaparament de terres,
desforestacions, desplaçaments a comunitats de països empobrits…

