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La Demarcació de Tarragona del COAC us convida a la presentació de la Tesi Doctoral “Paisatge i conflictes territorials
a les comarques meridionals de Catalunya” de Sergi Saladié Gil, Dr. Geògraf per la Universitat Rovira i Virgili, i
professor a la mateixa escola.
Aquesta tesi doctoral analitza el paper del
paisatge en els conflictes territorials que
els darrers quinze anys han tingut lloc a les
comarques meridionals de Catalunya, i reflexiona
sobre la seva capacitat com a condicionador
dels conflictes. Per assolir aquest objectiu, la
investigació s’ha centrat en diversos aspectes
clau. Primer, la tesi fa un repàs teòric als
conceptes de conflicte territorial i paisatge, així
com a les polítiques de paisatge desplegades
a Catalunya els darrers anys. En segon lloc, la
tesi analitza tots els conflictes territorials que
han tingut lloc a les comarques meridionals de
Catalunya, i en destria aquells on el paisatge
ha aparegut com a element de conflicte o
reivindicació per part de diversos moviments
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socials de defensa del territori. La recerca permet
constatar que el conflicte on més intensament
i durant més temps apareix el paisatge com a
font de reivindicació, és en el desplegament
de l’energia eòlica. I és aquí on es centra la
investigació, analitzant el paper que ha tingut
el paisatge en els diversos instruments de
planificació territorial i sectorial de l’energia
eòlica, el context socioeconòmic i polític del
desplegament eòlic, i analitzant el conflicte entre
el paisatge i l’energia eòlica, especialment en
dos casos rellevants, al Priorat i a la Terra Alta.
Tot plegat per reflexionar si el paisatge ha tingut
incidència o no en el desplegament de l’energia
eòlica, i quin paper han tingut els conflictes en la
posada en valor dels diversos paisatges implicats

en aquest desplegament. S’analitzen, doncs,
els factors que contribueixen a l’aparició dels
conflictes en relació al paisatge i l’energia eòlica,
els diversos agents que en formen part i quines
són les seves estratègies i arguments, i es fa un
balanç final del procés d’implantació de l’energia
eòlica. La metodologia emprada és bàsicament
de caire qualitatiu, basada sobretot en un extens
i detallat buidatge bibliogràfic dels diversos
conflictes territorials, especialment els relacionats
amb el paisatge i l’energia eòlica, amb la
descripció d’un parell d’estudis de cas. Igualment
s’utilitza el mètode de l’enquesta per determinar
el balanç de la implantació de l’energia eòlica.
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Al finalitzar la conferència es farà un
sopar-col·loqui amb el conferenciant al
restaurant Barhaus.
Si esteu interessats en assistir-hi, us podeu
adreçar a tarragona@coac.cat. Preu 18€.
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