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JORNADA DE SOBIRANIA ENERGÈTICA

MATERIALS I TEXTOS PER AL DEBAT
Tot seguit us presentem un seguit de textos i materials amb la intenció que ajudin a reflexionar
i a treballar prèviament els continguts de la jornada de sobirania energètica. L’objectiu
d’aquesta jornada va molt més enllà de l’intercanvi d’experiències, pretén reflexionar sobre
les propostes que es poden desplegar des de les institucions, els límits d’aquestes i com
sobrepassar-los i tot això traslladar-ho a propostes concretes que puguin ser aplicables en
els propers mesos i/o anys a la nostra ciutat, tant des del carrer com des de la institució.
Per fer-ho possible us presentem un recull de textos sobre les propostes i projectes de la
Crida i els projectes en els que participen les ponents de la jornada.

- Una crida per la sobirania energètic.
Grup de Sobirania Energètica de la Crida per Sabadell (pàg. 3)
- Programa sobre sobirania energètica de la Crida per Sabadell
a les eleccions municipals de 2015 (pàg. 5)
- Manifest per la sobirania energètica.
Xarxa per la sobirania energètica (Xse) (pàg. 8)
- Proposta energètica municipalista (Xse) (pàg. 11)
- Rubí Brilla. Ajuntament de Rubí (pàg. 13)
				
- La cooperativa d’habitatges La Borda. Can Batlló (pàg. 14)
- Aliança contra la pobresa energètica (APE) (pàg. 16)
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Una crida per la sobirania energètica

Grup de Sobirania Energètica de la Crida per Sabadell

El sistema energètic actual està controlat per un grup reduït de grans corporacions que basa
el seu poder en l’apropiació d’uns recursos naturals emmagatzemats durant milers d’anys sota
l’escorça de la terra. En el cas de l’Estat espanyol, la creació d’aquestes grans corporacions va
anar completament lligada als processos de privatització d’aquests sectors estratègics. Aquests
processos s’emmarcaven dins d’un discurs ideològic hegemònic que pretenia -i pretén encaradesregular i privatitzar cada vegada més àmbits de les nostres vides, mercantilitzant-los i
permeten l’entrada de capitals privats en la lluita per apropiar-se dels beneficis generats en
aquests sectors.
En aquest procés es va produir la reestructuració de sectors econòmics sencers creant grans
grups empresarials de titularitat pública a qui se’ls hi atorgava una posició dominant en el
mercat intern. Una vegada consolidats es van privatitzar, transferint a capitals privats aquesta
posició de domini i la capacitat d’influència en el sector, fet que ha permès a aquestes grans
corporacions apropiar-se dels suculents beneficis del sector. Una conseqüència directa d’aquests
processos a l’Estat espanyol és el conegut Oligopoli energètic que, amb la complicitat de la
classe política i a través de les portes giratòries, exerceix una gran influència respecte tot el què
fa referència a l’àmbit energètic.
Ens trobem doncs que el sector energètic a l’Estat espanyol s’ha desenvolupat a partir de
processos d’espoli i enriquiment privat de les grans corporacions energètiques generant, com
a contrapartida, una creixent despossessió i empobriment energètic al conjunt de la població.
A Catalunya, mentre que les empreses que distribueixen en règim de monopoli la llum (FecsaEndesa) i el gas (Gas Natural Fenosa) obtenen beneficis milionaris (1.879 M€ i 1.445 M€
respectivament el 2013) han incrementat de manera dramàtica els talls de subministrament i
les famílies que tenen dificultats per accedir al subministrament energètic a les seves llars. (a
l’octubre 2013 a Catalunya hi havia 193.000 llars que no podien assumir la despesa de mantenir
l’habitatge a una temperatura adequada).
Davant d’aquesta situació d’emergència social es fa imprescindible reivindicar el subministrament
d’energia com un servei bàsic per a tota la ciutadania i les fonts energètiques com un bé comú
del qual n’ha de poder gaudir el conjunt de la població, inclòs les futures generacions. Hem
de ser conscients, però, que aquestes reivindicacions representen una contradicció insalvable
pel model energètic actual que, com hem comentat, es basa en l’apropiació privada d’aquests
recursos i en obtenir la màxima rendibilitat econòmica en el subministrament energètic. Per
tant, és impossible garantir el subministrament d’energia al conjunt de la població i acabar
amb els processos de despossessió energètica i d’empobriment generalitzat sense transformar
el model actual. És necessari modificar d’arrel els requisits que marquen el seu desplegament i
superar qualsevol legislació o limitació que pretengui impedir aquest canvi.
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Així doncs, és imprescindible recuperar la sobirania energètica entesa com la possibilitat
del conjunt de la població d’utilitzar els recursos del planeta per aconseguir autoabastir-se
col·lectivament de l’energia necessària per satisfer els objectius i les necessitats de la comunitat.
És a dir, que el conjunt de la població participi activament en els processos per subministrar
a la societat l’energia que necessita. En aquests processos, els subjectes deixen de ser simples
consumidors i es converteixen en subjectes actius i conscients; passen a participar activament
en els processos de generació d’aquesta energia i en la planificació i gestió del model energètic
mitjançant processos de presa de decisions col·lectives i horitzontals, que fan que el model
respongui a les necessitats col·lectives i no a interessos privats.
Es tracta, doncs, de superar el model energètic actual, basat en energies fòssils i nuclears,
centralitzat, ineficient, contaminant i perillós, per construir un model eficient, a mans de la
ciutadania, democràtic, descentralitzat i 100% renovable. El fet que les energies renovables
es trobin repartides per tot el planeta possibilita que el conjunt de la població pugui accedir
a les fonts energètiques, aconseguint la descentralització del model i una millora de la seva
eficiència. A més a més, un model basat en energies renovables no contamina i permet la seva
reproducció al llarg del temps.

4

Programa sobre sobirania energètica de la Crida per Sabadell
a les eleccions municipals de 2015

3.9 Cap a la sobirania energètica i de l’aigua
L’assoliment d’aquestes sobiranies passa perquè sigui la població qui, a través de la utilització
sostenible dels recursos del planeta, aconsegueixi autoabastir-se col·lectivament de l’energia
i l’aigua necessàries per satisfer les necessitats de la comunitat. Això passa per deixar de
mercantilitzar la naturalesa i considerar els seus recursos com un bé comú al qual hi ha de
tenir accés tota la ciutadania. Amb la intenció de tendir cap a aquestes sobiranies proposem les
següents línies de treball i propostes concretes.
3.9.1 Acabar amb la despossessió de recursos naturals
Recuperar l’accés a l’energia i l’aigua com a dret fonamental. Els recursos naturals no poden ser
apropiats amb una finalitat lucrativa per satisfer els interessos d’empreses privades. Són béns
comunitaris la gestió dels quals ha d’estar encaminada a satisfer els objectius i les necessitats del
conjunt de la societat.
n Acabar amb els talls de subministrament i declarar Sabadell “ciutat lliure de talls de
subministraments” estudiant vies per obligar les companyies a assumir la responsabilitat de la
seva activitat.
n Vetllar perquè aquests processos no suposin una estigmatització de les persones
afectades. Impulsar processos de resolució d’aquesta emergència social que impliquin i apoderin
la ciutadania, evitant respostes assistencials que fomenten la passivitat de les persones afectades.
n Aprofitar els recursos naturals de la ciutat en benefici de la comunitat. Preservar aquests
recursos (aqüífers, boscos, rius...) i aprofitar-los per cobrir les necessitats de la ciutadania sense
comprometre el benestar d’altres poblacions ni de les futures generacions.
3.9.2 Divulgació i promoció d’un nou model
La participació activa del conjunt de la ciutadania és imprescindible per a la construcció d’una
nova cultura de l’aigua i d’un nou model energètic.
n Impulsar una taula local per la sobirania energètica com a espai de discussió i de treball
al voltant de l’àmbit energètic constituït per agents involucrats en aquest àmbit i que treballin
per aconseguir la sobirania energètica.
n Dotar de recursos l’Oficina Municipal de l’Energia, un instrument que ha d’executar
part del treball desenvolupat per la taula local per a la sobirania energètica i vetllar per avançar
cap a un nou model energètic.
n Redefinir el centre de divulgació ambiental de la Granja del Pas com un espai que
esdevingui un centre especialitzat en la promoció, divulgació, foment i recerca de les energies
renovables i d’un nou model energètic.
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Elaborar campanyes de sensibilització per a l’abandonament de la utilització de les
energies fòssils i nuclear. Informar la ciutadania dels problemes que comporta el model energètic
actual i de les possibilitats que ofereix un nou model basat en energies renovables.
n Promoure la facturació elèctrica certificada d’origen 100% renovable i gestionada per
empreses de l’economia social i compromeses amb el territori.
n Incorporar criteris energètics (mínim consum i emissions, residu 0, reutilització,
responsabilitat social,...) en els concursos públics incorporant aquests requisits en els processos
de licitació municipal.
n

3.9.3 Millorar l’eficiència
Una societat que pretengui ser autosuficient en termes energètics, de recursos i de residus ha de
caminar cap a processos eficients que permetin reduir l’ús intensiu d’aquests i evitar-ne el seu
malbaratament.
n Elaborar un pla d’autonomia energètica en els edificis i espais municipals; aquests plans
han de fomentar l’eficiència energètica i la reducció de residus i s’han de desenvolupar a partir
de processos participatius amb les persones que utilitzen aquests espais, ja siguin usuàries o
treballadores.
n Potenciar les auditories energètiques a l’abast de tota la ciutadania per oferir les solucions
més adequades a cada llar és necessari conèixer amb detall quines són les seves mancances i
les seves potencialitats. És per això que cal oferir serveis i auditories energètiques a preus molt
reduïts i, si cal, de manera gratuïta en el cas de persones amb ingressos baixos i d’entitats sense
ànim de lucre.
n Promoure la rehabilitació energètica dels edificis aplicant criteris d’eficiència energètica
i la utilització de materials que no suposin danys a les persones ni al medi natural.
n Millorar l’eficiència energètica en el sector privat incentivant en aquest sector l’adopció
de mesures d’eficiència energètica.
n Incorporar les tecnologies eficients que substitueixin l’ús de tecnologies poc eficients i
que permetin l’ús més eficient dels recursos (tecnologia led en els fanals i per il·luminar edificis
públics, substitució de sistemes de climatització poc eficients,...).
n Unificar la gestió del cicle integral de l’aigua (captació, proveïment, consum, clavegueram,
control d’abocaments, depuració, reutilització) per permetre una major optimització del servei
i més garanties de qualitat, establint mecanismes de control de les aigües residuals, millorant
els punts de depuració.
3.9.4 Producció d’energia
L’aprofitament de les energies renovables permet aproximar els centres de producció als punts
on s’utilitza aquesta energia. Aquest fet permet produir energia tant a nivell individual com a
través de petites comunitats de ciutadans i obre les portes a la gestió col·lectiva, i converteix la
ciutadania en agent actiu d’aquest procés.
n Aprofitar les energies renovables per a la producció d’energia, amb accions com la
d’instal·lar equips de producció energètica a partir de fonts renovables en els edificis municipals
i de propietat pública (escoles, CAP, biblioteques...) per caminar cap a la seva autosuficiència
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energètica (per exemple, instal·lar equips d’energia fotovoltaica i tèrmica a les cobertes d’aquests
edificis). Aquests processos s’han de desenvolupar a partir de la participació dels i les usuàries
dels centres.
n Mantenir les instal·lacions energètiques mitjançant l’obligació de realitzar els
manteniments de les instal·lacions energètiques per garantir el seu bon funcionament.
n Promoure l’autoproducció d’energia a partir de fonts renovables a les comunitats de
veïns per al seu ús col·lectiu, així com incentivar que el sector privat també incorpori actuacions
per autoproduir l’energia que utilitza.
n Elaborar un pla de gestió sostenible del rodal que permeti un aprofitament de la massa
forestal del rodal per a usos tèrmics sense comprometre aspectes mediambientals, productius
o d’usos.
n Afavorir la creació de cooperatives i agrupacions de ciutadans i ciutadanes que tirin
endavant projectes de producció d’energies renovables.
3.9.5 Xarxes de distribució
És imprescindible recuperar el control ciutadà de les xarxes de distribució i transport d’energia
i aigua per garantir la qualitat del servei i el control de la població sobre la seva gestió i el seu
desenvolupament.
n Remunicipalitzar les xarxes de distribució mitjançant l’estudi de les vies més adequades
per remunicipalitzar aquestes infraestructures.
n Modernitzar les xarxes energètiques per facilitar la incorporació de les fonts renovables,
fer-les més eficients i facilitar la integració de diverses fonts i formes d’energia (electricitat, gas,
calor).
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Manifest per la sobirania energètica

Xarxa per la sobirania energètica (XES)

El model energètic actual es troba estretament vinculat al creixement del PIB i és depenent
dels combustibles fòssils. L’energia està mercantilitzada i deixa de banda aspectes d’equitat o de
justícia social. El control del mercat està en mans dels poders fàctics.
Al voltant d’una vintena de col·lectius i més d’una seixantena de ciutadans i ciutadanes d’arreu
del territori català es trobaren dissabte 8 de juny de 2013 al voltant d’una «Jornada per un
canvi de model cap a la sobirania energètica» amb la intenció de crear un espai de confluència
i establir sinergies que condueixin cap a la formació d’un front polític de transformació en el
camp de l’energia. Reunits al Centre Cívic Pati Llimona de Barcelona, es veu com a necessària
i urgent la transició cap a un model més democràtic, més sostenible, viable en el futur, més
descentralitzat i basat en una cultura del decreixement energètic i adaptat al context i al territori
on es desenvolupa.
En un clima de treball, de bona convivència i d’il·lusió davant el repte, una seixantena de
persones van engegar en aquestes jornades, el procés de construcció col·lectiva del que vol ser
un agent polític de canvi social en el marc energètic. Durant la primera part de la jornada, es va
revisar l’estat de la qüestió, a partir de diferents presentacions com a punt de partida sobre (la fi
de combustibles fòssils, acaparament energètic, transició a energies renovables, o el paper dels
moviments socials. A la tarda, sota treball grupal, es van assentar les bases per encetar el camí.
Per la sobirania energètica
El model econòmic en el que vivim es sosté sobre una base material que consisteix, principalment,
en l’extracció i combustió de recursos fòssils (petroli, gas, urani i carbó), que permeten l’obtenció
del que fins fa poc era energia barata i abundant. Aquest mètode de producció s’ha demostrat
a la vegada insostenible -degut a la no renovabilitat dels recursos que utilitza- i generador de
forts impactes, tant al medi com a les persones.
L’energia, vector satisfacció de les necessitats més indispensables, ha esdevingut un recurs
mercantilitzat, i el seu accés no es basa en criteris d’equitat i justícia social i ambiental sinó
en criteris lucratius. La crisi econòmica que estem vivint, propiciada en bona part pel propi
esgotament dels recursos fòssils, ha visibilitzat els impactes sobre les persones que té aquesta
concepció de l’energia, abocant, només a Catalunya, a més del 13% de la població a viure en
situació de pobresa energètica.
Els mateixos criteris de benefici econòmic són els que expliquen com és que vivim en un territori
amb gran potencial d’aprofitament de fonts energètiques renovables i, en canvi, els recursos que
s’utilitzen són d’aquells racons de la Terra que ofereixen una millor relació cost-benefici per
a les empreses que els exploten, convertint-nos en un país depenent energèticament. A més,
molts costos (monetaris o no) relacionats amb l’extracció d’aquests recursos són externalitzats,
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i sovint deixen una empremta de contaminació, degradació ambiental, explotació laboral,
violència i pobresa als països exportadors.
Avui vivim una nova fase en la que l’encariment dels recursos fòssils i les noves tendències
d’especulació sobre el territori en el context de la crisi financera, promouen l’extracció de les
últimes reserves disponibles, amb noves tècniques d’extracció fins ara inviables. L’aparició del
fracking i l’extensió de les exploracions i explotacions d’hidrocarburs al litoral de casa nostra i
d’urnai a l’Alta Anoia no responen a demandes ciutadanes ni tampoc hi revertiran positivament.
Actualment no tenim capacitat de control ni decisió sobre els mitjans de producció energètics:
enlloc de ser capaços de decidir què, com, quant i per a què volem utilitzar l’energia, a dia d’avui
som mers clients de serveis energètics.
Per la seva banda, el model de desenvolupament que hem estat seguint no és aliè a aquestes
variables. Sota el paradigma de creixement infinit i energia “barata”, la variable de la sostenibilitat
ha tingut un paper residual en les polítiques d’ocupació del territori. La distribució geogràfica de
les activitats productives i les polítiques urbanístiques són totalment contradictòries des d’una
òptica d’estalvi i eficiència energètica. El transport representa un 40% del consum energètic a
Catalunya, i a tot el món és responsable d’una quarta part de les emissions de CO2. D’aquest
transport, la pràctica totalitat es realitza mitjançant la combustió del petroli, recurs que segons
la pròpia Agència Internacional de l’Energia va assolir el seu pic de producció l’any 2006.
Creiem que és no només necessari sinó imperatiu treballar per superar la situació actual. Cal
posar sobre la taula el model social que volem construir per a les properes dècades, ja que això
definirà les necessitats materials associades a ell. Considerant els impactes i les desigualtats que
genera el model de producció actual, apostem per un canvi profund de paradigma, basat en els
següents criteris:
– Democràcia: hem de ser capaços de decidir què produïm, com ho produïm i, sobretot, per a
què ho produïm. La generació d’energia ha de respondre en primer lloc a criteris i necessitats
socials col·lectivament identificats.
– Control social dels mitjans de producció: lluny dels mètodes oligopòlics dominants,
interessats en promoure consums tant elevats com sigui possible, el control de la producció
energètica ha de ser gestionat des d’una òptica no mercantilista, apostant per gestions públiques
i/o comunitàries en la construcció dels béns comuns.
– Sostenibilitat: els recursos fòssils, finits a la vegada que contaminants, no són una opció de
futur. Cal apostar per les energies renovables de manera ferma i considerar les seves capacitats
i característiques, dibuixant el camí cap a la sostenibilitat del sistema. Així mateix cal un
tancament urgent i definitiu de les centrals nuclears del nostre país per tal d’evitar qualsevol
possibilitat de reviure catàstrofes com la de Txernòbil o Fukushima. Les centrals nuclears de
casa nostra es troben envellides i molt degradades: només a Catalunya acumulen més de 221
problemes de funcionament des del 2005, on la majoria corresponen a l’edifici de contenció i a
l’edifici i sala de control.
– Decreixement energètic: Les energies renovables tenen un potencial suficient per cobrir les
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necessitats energètiques bàsiques de la humanitat, però no les de l’actual sistema de producció
i de consum dels països enriquits, molt intensiu en energia en molts sectors que no redunden
en el benestar social i ambiental. Cal canviar radicalment el model de creixement que ens
ha portat a la situació energètica i econòmica actual i apostar per un decreixement energètic
sostenible en aquests països, en el qual les energies renovables poden garantir prioritàriament
les necessitats socials més bàsiques.
– Arrelament al territori / descentralització: com a condició indispensable per al compliment
de tots els criteris anteriors, i en contraposició al model d’acumulació que suposen els mitjans
de producció actuals, el model energètic s’ha d’impulsar des de baix, i això implica defugir de
receptes úniques i de grans solucions màgiques. L’heterogeneïtat i diversitat de propostes locals
adaptades al seu entorn són la millor garantia de transició cap a un nou model energètic.
En definitiva, apostem per caminar cap a una sobirania energètica, concepte que integra tots els
elements anteriors, com a únic camí possible per a avançar cap a la plena igualtat, respecte als
drets humans i harmonia amb el medi.
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Proposta energètica municipalista

Xarxa per la sobirania energètica (XES)

La Xarxa per la sobirania energètica, creada l’any 2013 per diferents entitats i organitzacions,
promou el dret de les persones i dels pobles a decidir sobre les mesures, que des de l’àmbit
energètic, afecten directa o indirectament a les seves vides i a les d’altres territoris.
Des de l’inici, la Xse ha apostat per la relocalització de l’energia entenent que l’escenari municipal,
el més proper a les persones, ha de ser protagonista de la transició cap a un model energètic
democràtic i sostenible.
La proposta que la Xse presenta s’emmarca també en un context de demanda social de l’energia
com a dret humà i d’un control democràtic de les decisions en les qüestions energètiques.
Mostra d’això són iniciatives impulsades des de la ciutadania com l’Aliança contra la pobresa
energètica que el passat 27 de març, va presentar les primeres 70.000 signatures a favor de la
ILP per l’emergència habitacional i contra la pobresa energètica. Així com també ho va ser la
campanya del multireferèndum, en la que el 98% dels 37. 945 participants es va mostrar a favor
d’un control democràtic directe del sector energètic.
Com a resultat d’aquest treball de dos anys, la Xse presenta una proposta en forma de programa
per la sobirania energètica des dels municipis. Es tracta d’una proposta que adreça de manera
especial el sector elèctric dins un marc energètic més general amb l’objectiu de que la població
del municipi sigui sobirana sobre l’energia que necessita i s’aconsegueixin així municipis
energèticament sostenibles.
Primer el més urgent: pobresa energètica
El programa posa el focus en el problema de la pobresa energètica, que requereix una solució
més urgent. La democràcia energètica comença per establir el dret a l’accés a un mínim
d’energia per garantir els drets bàsics de les persones. És prioritària la creació d’una oficina de
pobresa energètica seguint una estratègia de rescat ciutadà, amb l’objectiu de garantir l’accés al
subministrament, prevenir els talls o restablir serveis sense cost per les persones afectades. Les
empreses subministradores s’hauran de responsabilitzar i assumir els costos dels impagaments
i els ocasionats per les gestions que genera el procés.
De l’oligopoli a la democràcia directa
Per garantir la justícia social i ambiental, blindada ara per la situació d’oligopoli al sector energètic,
des de la Xse es veu imprescindible anar avançant cap a un model distribuït i de proximitat
generació-consum basat en renovables. Es proposa realitzar una auditoria de les xarxes de
distribució elèctrica per tal de promoure la creació d’una distribuïdora pública-ciutadana i
la connexió entre usuaris via xarxes interiors veïnals. En l’àmbit de la comercialització una
proposta molt factible és la creació d’una comercialitzadora municipal d’energia verda.
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Autosuficiència. Eficiència i estalvi energètic
Prenent com a model l’experiència de Rubí brilla, la proposta recull la formació d’un organisme
municipal o mancomunat per l’autosuficiència i eficiència energètica. L’organisme s’encarregarà
de promoure una nova cultura de l’energia basada en l’eficiència i l’estalvi. Aquest organisme
treballarà per l’eficiència i rehabilitació d’edificis del sector públic, domèstic, industrial,
agropecuari, serveis i comercial.
Autogeneració
Peça clau de la política de municipalització de l’energia, la proximitat de la generació i el consum
i la utilització de fonts renovables locals fa que el model energètic sigui menys agressiu, més
conscient pels consumidors, més democràtic, alhora que més just social i ambientalment. La
proposta recull un pla d’energies renovables que incentivi l’autogeneració renovable i a més un
sistema de fluxos en teranyina que tingui en compte la creixent aportació de microgeneració
distribuïda.
Per un municipi just i saludable
El municipi s’enfoca en relació als fluxos de matèria i energia que rep i aboca a l’exterior i per
la seva interrelació amb tots els aspectes de la vida del municipi. Des d’aquesta perspectiva és
des d’on es volen adreçar els grans reptes energètics i materials als que ens enfrontem en aquest
segle.
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Rubí Brilla

Ajuntament de Rubí

Rubí Brilla és un dels projectes estratègics impulsat des de l’Ajuntament de Rubí. Amb aquesta
finalitat, s’ha creat un grup de treball i s’ha dotat de recursos amb professionals de diferents
àmbits: gestió de l’empresa privada, sector de les energies renovables, anàlisi de mercat i medi
ambient. Des d’una nova perspectiva treballem per a l’empresa, donant-li suport per ser més
competitiva.
L’objectiu del projecte és que la ciutat de Rubí esdevingui un referent nacional i internacional en
l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables en entorns industrials, comercials i domèstics,
com a factor de millora de la competitivitat i millora ambiental del territori. Aquest objectiu
neix de la voluntat de l’Ajuntament de Rubí de fer extensius al sector industrial els objectius
de reducció d’emissions adquirits amb el compromís del Pacte d’Alcaldes (reduir un 20% les
emissions de CO2 fins el 2020, incrementant un 20% l’ús de renovables i eficiència energètica).
L’inici, o si més no el salt qualitatiu en l’aposta decidida de l’ajuntament de Rubí per l’estalvi
i l’eficiència energètica i les energies renovables el podem situar en la signatura del Pacte
d’Alcaldes (2008) i la posada en marxa de la seva concreció, el Pla d’Acció d’Energia Sostenible
(2010). Paral·lelament es van aprovar les línies mestres de l’estratègia municipal a mig i llarg
termini, l’Acord per al Desenvolupament Econòmic i Social (ADES) (2009)
De l’aplicació exitosa de les nombroses mesures del PAES a l’ajuntament i de l’aposta estratègia
pels sectors econòmics de l’eficiència energètica i les renovables com sectors drivers de creixement
present i futur n’acaba sorgint el projecte Rubí Brilla, que acabarà integrant les accions pròpies
del PAES però que també engegarà noves accions dirigides al mateix ajuntament i les seves
infraestructures i equipaments.
Fruit de tot plegat podem dir que el primer àmbit d’actuació de Rubí Brilla va ser el propi
ajuntament, per tal de predicar amb l’exemple i, després, extendre els mateixs objectius i
mesureses equivalents a tots els altres àmbits de la ciutat: el comerç, la indústria, les llars.
Algunes accions a l’àmbit d’actuació ‘Ajuntament’ doncs:
- Inclusió de clàusules de priorització de l’energia verda en la licitació del subministrament
elèctric global de l’ajuntament
- Política fiscal verda als tributs municipals
- Formació i contractació de dos agents energètiques per revisar tota la comptabilitat energètica
de l’ajuntament i revisar els principals edificis i equipaments consumidors de llum, així com
proposta de mesures d’estalvi
- Promoció de la participació activa de les escoles públiques (equipaments grans consumidors
d’energia) al programa europeu Euronet 50/50
- Substitució de lluminàries i equipaments per d’altres de més eficients
- Instal·lació de reguladors de flux
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La cooperativa d’habitatges La Borda
Can Batlló

Can Batlló és un antic recinte fabril de manufactura industrial tèxtil construït a finals del segle
XIX a la barriada de La Bordeta de la Vila de Sants. Formava junt amb l’Espanya Industrial i el
Vapor Vell el cor industrial del sud de Barcelona, i va arribar a acollir fins a 5.000 treballadores
arran dispossar la familia Batlló de la seva pròpia plataforma logítica al costat: l’estació de
ferrocarril de la Magòria (1912). La superfície amurallada de Can Batlló es comparable avui
amb el Camp Nou o l’Hospital de Sant Pau.
A partir de la dècada de 1940 arran la posguerra algunes de les seves naus es van llogar a
menestrals i petites corporacions, tot i que es va buidar d’activitat progresivament. El 1976 el Pla
General Metropolità va definir el recinte com a zona d’equipaments, habitatges socials i espai
verd. 37 anys després, inclosos els del gran boom immobibliari 2000-2008, la transformació del
recinte no s’ha dut a terme ni per part de la immobiliaria Gaudir (hereva dels Batlló i de Muñoz
i Ramonet), ni per les institucions governamentals gestionades per partits polítics.
Les veïnes i veïns agrupats en la Plataforma Can Batlló és pel barri lluitem amb perseverància
reivindicativa i acció sobre el terreny per a que la transformació de Can Batlló sigui una
realitat. A mitjans del 2009, una vegada l’esclat de la bombolla immobibliària, i prou cansats
de veure com s’incomplia sistemàticament el calendari institucional pactat, vàrem anunciar a
l’Ajuntament de Barcelona que si al juny de 2011 les obres de transformació del recinte encara
no havien començat, els veïns i veïnes del barri entraríem dins Can Batlló per començar a
construir nosaltres mateixes els equipaments que tant necessiten la ciutadania de totes les
generacions. El dia 11 de juny de 2011, gràcies a la mobilització social, vàrem entrar a Can
Batlló i vàrem aconseguir la cessió per temps perpetu d’una nau: el Bloc Onze, que des d’aquell
dia funciona cada dia amb l’esforç voluntari de veïns i veïnes organitzats assambleàriament,
i que ja alberga, entre altres serveis, la Biblioteca Popular Josep Pons, un polivalent Espai de
Trobada, un Auditori, i a la planta primera, tallers d’arts plàstiques, escèniques i audiovisuals, i
un més sales per tallers, representacions i exposicions temporals.
Però tot i aquesta victòria, des de la Plataforma Can Batlló és pel barri seguim amb la
reivindicació. El barri segueix necessitant els equipaments, habitatges i zona verda previstos
des de fa tants anys. Al mateix temps, hem possat en dubte el projecte urbanístic vigent i creiem
important pensar, definir i executar un model alternatiu amb la participació assembleària del
barri i de tota la ciutadania.
Entre d’altres projecte, Can Batlló, està conformat i és part d’altres projectes com el de jardins
i horts comunitaris o el de Cooperatives d’habitatges La Borda dels quals tot seguit us en fem
cinc cèntims:
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La Cooperativa d’habitatges La Borda és una promoció auto-organitzada per les seves futures
usuàries per accedir a un habitatge digne, no especulatiu i que posi en el centre el seu valor d’ús,
a través d’una estructura col.lectiva. La idea d’una cooperativa d’habitatges neix el 2012 com un
projecte més de Can Batlló impulsat per la comunitat en el procés de recuperació del recinte
industrial, i del teixit veïnal i cooperatiu del barri de sants.
El projecte s’emplaçarà a un solar (HPO) cedit per l’ajuntament a 75anys al carrer Constitució,
situat en una posició limítrofa del recinte industrial de Can Batlló amb façana a la trama
històrica del barri de la Bordeta.
Són 3 els principis fonamentals i transversals del projecte,
(1) re-definir el programa de l’habitatge col·lectiu
El programa de l’edifici planteja 28/30 habitatges (40, 55 i 70m2) i espais comunitaris que
han de permetre estirar el fet d’habitar des l’espai privat a l’espai públic per potenciar la vida
comunitària i veïnal. Aquests espais són: cuina-menjador, espai de treball compartit, bugaderia,
espai polivalent, espai per convidats, espai de salut i cures, magatzem per plantes, i espais
exteriors i semi-exteriors com el pati i els terrats. Tots ells articulats al voltant d’un pati central,
un gran espai de relació que recorda a les “corrales”, tipologia d’habitatge social i popular.
(2) sostenibilitat i qualitat ambiental
L’objectiu és construir l’edifici amb el menor impacte ambiental, tant en l’obra com en la seva
vida útil, i sobretot, aconseguir el confort en els habitatges amb el mínim consum per reduir
els costos globals d’accés a l’habitatge i eliminar la possibilitat de pobresa energètica entre les
usuàries. Partim del convenciment que la millor estratègia és reduir la demanda inicial de
tots els vectors ambientals de l’edifici (energia, aigua, materials i residus), especialment a nivell
energètic, on prioritzarem les estratègies passives per aconseguir el màxim aprofitament dels
recursos existents.
(3) participació de les usuàries
L’auto-promoció i la posterior gestió col·lectiva implica que la participació de les futures usuàries
en el procés (disseny, construcció i ús) sigui la variable més important i diferencial del projecte,
generant una oportunitat per a conèixer i projectar amb elles i les seves necessitats concretes.
Durant el disseny, la participació s’articula mitjançant la comissió de arquitectura, que és el vincle
entre l’equip tècnic i l’assemblea general, i l’encarregada de preparar els tallers d’arquitectura.
Fins al moment hem realitzat taller d’imaginari, programa, estratègies de projecte, estratègies
ambientals, tipologia, i per últim, 3 sessions per a la validació de l’avantprojecte.
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Aliança contra la Pobresa Energètica (APE)

L’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) neix per pressionar i denunciar les administracions
públiques pel seu immobilisme davant la usura de les empreses subministradores d’energia i
aigua.
Els exigim:
- Accés universal als serveis bàsics. Tota família, malgrat no pugui pagar, ha de tenir uns serveis
mínims que li permeti viure amb dignitat.
- Aturar els talls indiscriminats. Que les administracions exerceixin el seu paper de garants dels
drets humans i no deixin aquesta decisió a les empreses subministradores.
- Que tots els costos de vetllar per aquests serveis bàsics siguin assumits per les pròpies
companyies: davant de tot hi ha les persones.
- Exigim que es facin públiques les dades de tots els talls que s’han produït des de 2005 i que
aquestes siguin trameses a l’IDESCAT.
Pobresa Energètica
La pobresa energètica a l’Estat espanyol és una realitat que ja ha arrossegat a la mort a més de
7.000 persones. En altres paraules, un 1 7% de la població té dificultats per pagar la llum, el gas
o l’aigua. Els talls d’electricitat, 524.000 dels quals van ser executats per Endesa, van afectar més
de 1,4 milions de famílies en 2012. Els talls d’aigua a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, es van
triplicar respecte al 2011, arribant a més de 72 mil casos.
Són massa les famílies que es veuen obligades a decidir entre pagar la hipoteca, pagar l’energia
i l’aigua o alimentar els seus fills i filles, i això sense comptar el col· lectiu de persones que, per
motius de salut, un tall en el subministrament energètic posa en greu perill la seva vida.
Malgrat tot això, l’oligopoli energètic -Endesa, Gas Natural-Fenosa, Iberdrola, EON Espanya
i EDP- i AGBAR, lluny de patir la crisi, augmenta els seus beneficis i no dubta a incrementar
tarifes: l’electricitat ha pujat un 83% des del 2013 i l’aigua s’ha encarit en un 65% des del 2008.
L’Aliança contra la Pobresa Energètica està formada per: Confederació d’AV de Catalunya,
Coordinadora d’assemblees de treballadors/es en atur de Catalunya, Federació d’AV de
Barcelona, Federació d’AV del Baix Llobregat, Front Cívic de Catalunya, Plataforma Afectats
per la Hipoteca, Plataforma Aigua és Vida, Unió de Consumidors de Catalunya, Xarxa per la
Sobirania Energètica, Observatori del Deute en la Globalització.
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