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El projecte Viure de l’aire del cel

• La màquina eòlica
– Enercon E-103 EP2: 
• Característiques:

– Classe III-A (IEC/EN-61400-1)
– 2,35 MW de potència
– 103 m de diàmetre
– Torre de 85 metres



Antecedents

• 10/3/2009: 25è aniversari de la 
posada en marxa del 1er 
aerogenerador català modern, 
connectat a la xarxa:
– Eurosolar Catalunya llença una 

iniciativa, pionera a casa nostra: 
instal·lació d’un aerogenerador
• en un indret escaient, 
• de propietat compartida entre la 

ciutadania que voluntàriament aporti els 
diners necessaris per poder fer realitat el 
projecte.

– Divulgada a partir de 2009 per 
BarnaGEL – Barcelona Grup d’Energia 
Local



El projecte ‘Viure de l’aire del cel’ va comptar, 
de bon principi, amb el suport de:





El projecte Viure de l’aire del cel

• L’emplaçament
– en el terme municipal de Pujalt (Alta Anoia):
• Bones condicions eòliques, d’acces i de connexió a la 

xarxa de mitja tensió
• Bona disposició de:

– l’Ajuntament
– els propietaris
– els veïns







Com ha estat possible?
• El projecte compta amb:
– 618 partícips
• Persones, famílies, associacions, empreses

– Aportació realitzada 2.800.000 €







Producció prevista











Situació actual

• Aerogenerador en 
funcionament des del dia 10 
de març de 2018, després de 
les feines de construcció i 
instal·lació, i de tota la 
tramitació administrativa i de 
donar d’alta la instal·lació al 
mercat elèctric.

• Actualment en funcionament 
normal. 



Situació actual

• Des de la posada en marxa (març 2018), 
incloent el període de proves, ha generat fins 
a finals de setembre (a les 24 h) un total de 
més de 15.000.000 kWh.
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El projecte Viure de l’aire del cel

• Qui hi participa? 618 partícips
– persones físiques de forma individual, o grups de 

persons (famílies),  
– entitats sense ànim de lucre o petites empreses
– persones que vulguin contribuïr a la democratització

dels sistemes energètics (apropiació social de la 
tecnologia)

• Cóm?
– Aportant la quantitat de diner que correspongui per 

disposar del nombre de participacions que decideixi: 
aportació mitjana: 4.700 €



Entitats partícips



El projecte Viure de l’aire del cel

• Opcions per a la participació
– Qui va poder participar?

• qualsevol persona física de forma individual, o grup de 
persones (família),  

• qualsevol entitat sense ànim de lucre o petites empreses 
• Tot-hom que vulgui contribuir a la democratització dels 

sistemes energètics (apropiació social de la tecnologia)
– Com?

• Aportant la quantitat de diners que correspongui per 
disposar del nombre de participacions que decideixi



Apropiació social de la tecnologia eòlica



Apropiació social de la tecnologia eòlic



Apropiació social de la tecnologia eòlic



El projecte Viure de l’aire del cel

• El projecte VIURE DE L’AIRE DEL CEL és una 
contribució:
– A la Democratització de l’energia
• Un exemple d’apropiació social de la tecnologia

– A la Independència energètica
• Un exemple del nou sistema energètic a construir

– A la reducció de les emissions de CO2
• Un exemple de com la ciutadania pot contribuir a la 

reducció de les emissions de CO2 i de radioactivitat









Qui arriba abans al 
100% renovable?



Altres

Particulars

Agricultors

Negocis

Desenvolupadors
de projectes

Fons/Bancs

Les 3 grans elèctriques

Proveïdors d’energia





L’apropiació social de la tecnologia eòlica



L’apropiació social de la tecnologia eòlica



L’apropiació social de la tecnologia eòlica



L’apropiació social de la tecnologia eòlica



L’apropiació social de la tecnologia eòlica







Pujalt, Alta Anoia, Barcelona, 6 maig 2018: Viure de l’aire del cel 

1er projecte eòlic comunitari a Cat i al sud d’Europa

Fet públic: Març 2009
Mar. 2012: inici procés autorització
Avr. 2016: el govern Català autoritza el projecte
Nov. 2017: inici instal·lació
Gen. 2018: connexió a la xarxa
Mar. 2018: inici operació



1er projecte eòlic comunitari a Cat i al sud d’Europa









Viure de l’aire de Barcelona




