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Patim una contaminació invisible 
 
 
 
 

 

Catalunya importa el 95% de l’energia i els excedents de 

la generació domèstica es paguen al preu del mercat 

majorista. En aquest context, creixen les iniciatives cap 

a la sobirania energètica.  

 

 

 

 

 

 

 

Stadtwerke, és a dir, les entitats que gestionen l’aigua, la llum i el gas. 

La reconversió d’àtoms d’urani a molins de vent fa que el país teutó 

dediqui un 20% del PIB a inversions pel canvi de model energètic, que 

finalitzarà el 2022 amb el tancament de la darrera central nuclear del 

país. De fet, el procés germànic s’inspira amb els viscuts als Estats de 

Califòrnia o Colorado. A Sacramento, per exemple, una junta escollida 

pels ciutadans de cada districte, gestiona els serveis públics d’energia, 

d’aigua, de gas i de transport.  
 

L’any 1997 a l’Estat espanyol es va iniciar un procés de liberalització per 

adaptar-se al marc europeu. Des d’aleshores, el cost de l’electricitat i de 

les taxes compensatòries han augmentat tant que Espanya té 

l’electricitat més cara d’Europa i mai no havíem generat una part tan 

petita de l’energia que consumim. La mercantilització de l’energia –cinc 

grans empreses concentren el 98% del mercat- i la crisi econòmica han 

propiciat que almenys un 13% de la població catalana visqui en situació 

de pobresa energètica. 
 

Davant la creixent vulnerabilitat dels consumidors, diferents iniciatives de 

la societat civil impulsen campanyes, jornades i cicles de debat per tot el 

país per iniciar la transició cap a un model energètic que permeti l’accés 

a l’energia i que la generació depengui de criteris i necessitats 

identificades col·lectivament. A l’estiu naixia la Xarxa per la Sobirania 

Energètica, formada per més d’una vintena d’entitats. La cooperativa 

d’energia verda Som Energia segueix creixent i ja supera els 11.000 

socis. La campanya “Bájate la potencia” impulsada per Greenpeace i 

Ecoserveis, promou la disminució de la potència de llum contractada a 

les llars –el pic de consum més elevat durant els darrers cinc anys ha 

estat de 45.000 Mw mentre l’Estat espanyol compta amb 110.000 Mw de 

potència instal·lada–.  
 

El setembre de 2013, coincidint amb les eleccions federals 

alemanyes, els ciutadans d’Hamburg van votar en referèndum que la 

xarxa de gas i electricitat tornés a ser pública. La proposta, 

promoguda per la plataforma ciutadana Unser Hamburg-unser Netz, 

va ser aprovada pel 50,9% dels votants. A Alemanya la xarxa local 

d’energia era de propietat municipal fins que fa més de vint anys, la 

reunificació encapçalada per Helmut Kohl va dur a la venda o la gestió 

per concessions de les xarxes elèctriques per grans energètiques. No 

obstant això, fa una dècada que va començar a canviar la tendència a 

través de consultes ciutadanes. La llei alemanya permet convocar 

referèndums impulsats per la ciutadania a nivell regional. Això no 

passa a nivell federal, tot i haver-hi fortes pressions per canviar-ho. 

Mitjançant la democràcia directa municipal, Berlín –que al novembre 

va estar apunt també de remunicipalitzar la seva xarxa energètica-, 

Stuttgart i Munic han retornat a l’administració local la gestió del servei 

d’aigua. De fet, són 170 ciutats alemanyes les que han recuperat les 
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Racionalitza la teva factura. Compara Tarifa, Comparador o Elige tu 

energia et permeten escollir la tarifa que s’adapta millor al teu 

consum energètic. Fes-te client d’una comercialitzadora 

d’energia verda, com Som Energia. Sigues un “guerriller solar”, 

la Fundació Terra i Som Energia disposen de petits equips solars 

domèstics llestos per instal·lar a casa. Participa en un projecte 

d’energies renovables de propietat col·lectiva, com Eolpop. 

Uneix-te a la Xarxa per la Sobirania Energètica. 

 

 

 

 

 
 

 

  

http://www.comparatarifasenergia.es/
http://www.comparador.cne.es/comparador/index.cfm?js=1&e=N%20o
http://eligetuenergia.com/
http://eligetuenergia.com/
http://xse.cat/
http://www.bajatelapotencia.org/
http://www.somenergia.coop/
http://www.nuevomodeloenergetico.org
http://www.elpreudelabundancia.org/
http://www.quieroauditoriaenergetica.org
http://desolbediencia.org/
http://www.ecoserveis.net
http://www.terra.org/
http://www.energiasostenible.org/ca/
http://www.viuredelaire.cat/
http://www.seba.es
http://www.solarweb.net/
http://crashoil.blogspot.com.es/
http://www.ecooo.es/
http://cat.quenergia.com/

