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“VOLEM COMBATRE LA
POBRESA ENERGÈTICA
A CASA NOSTRA,
TAMBÉ DES DE LA
CIÈNCIA I LA RECERCA”
Entrevista a Lluc Canals, investigador sènior al grup d’anàlisi de
sistemes d’energia de l'Institut de Recerca en Energia de
Catalunya (IREC)

T’agrada la teva feina?
Tinc la sort de no avorrir-me mai a la feina.
Sempre has treballat en recerca?
De fet no. Després d’acabar la carrera d’enginyeria vaig treballar
per la indústria. Però en un moment donat vaig fer un viatge per
Sud-Amèrica que em va canviar la perspectiva del món. La recerca
m’encaixa més, especialment si puc dedicar-me a projectes socials.
En quin projecte estàs involucrat ara?
Es diu EmpowerMed. Tracta d’empoderar les persones,
especialment les dones, per a reduir la pobresa energètica al
Mediterrani. És, de fet, un projecte amb finançament europeu i
participen països del Mediterrani amb casuístiques semblants:
França, Itàlia, Albània, Croàcia i Eslovàquia. Cada ciutat té
particularitats concretes, però les posem en comú per intercanviar
idees i crear estratègies comunes.
D’on va néixer la idea?
Jo sóc membre d’Enginyeria Sense Fronteres (ESF), on des de fa
temps treballen per garantir l'accés universal als serveis bàsics,
com són l’aigua o l’energia. L’estratègia de finançament de l’entitat
va fer un gir cap a l’exterior i Europa va concedir un ajut important
a finals de l’any passat, involucrant l’IREC al consorci.
Com us apropeu a les persones afectades?
A Barcelona, mitjançant les assemblees de l’aliança contra la
pobresa energètica (APE), de la que ESF n’és portaveu.
Hi ha algun perfil majoritari?
Sí. Sembla que les dones estan més afectades per la pobresa
energètica que els homes.
Dius que des de la recerca es pot combatre la pobresa energètica.
Com es fa?
Nosaltres només aportem un petit gra de sorra, ja que el paper clau
el tenen els actors socials com l’APE. La recerca aporta coneixement
sobre el mercat i tecnologia. En conjunt, es poden arribar a estalvis
econòmics molt grans, i aconseguir millorar el confort tèrmic, tot
alhora.

Tinc 39 anys.Visc i treballo a
Barcelona. Faig de científic a
l’Institut de Recerca en Energia de
Catalunya (IREC) i sóc activista. La
recerca ha d’estar més enfocada a
les persones i menys a la tècnica i
l’economia. Entenc l’energia com un
dret i crec que desde la recerca en
energia podem ajudar a construir
un futur més digne per tothom.
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De quant estaríem parlant?
La mitjana d’estalvi és de 200 € anuals.
Això és molt! Com s’aconsegueix?
A través d’un procés d’assessoria més o menys personalitzat durant
les reunions de l’APE. Primer són els propis afectats qui donen
consells als usuaris sobre si els convé la tarifa de discriminació
horària, si poden demanar el bons tèrmics o rebaixar la potència
òptima.
Sembla efectiu..
Sí, perquè es parteix de l’experiència i coneixement grupal. No es fa
cap canvi d’hàbits. Hem de pensar que, ja de per si, la gent afectada
per pobresa energètica tendeix a consumir menys que la resta! Tot i
això, els estalvis són significatius i les mesures molt senzilles
d’implementar. Ara es vol millorar l’anàlisi de dades amb
comptadors intel·ligents
Explica’ns més això dels comptadors intel·ligents... com funcionen?
És un petit aparell que recull les dades de consum. És, per
entendre’ns, com una auditoria energètica instantània, sense haver
d’entrar a casa de la gent, ni demanar-los factures de la llum. O
sigui, que és menys intrusiu. Això servirà per donar més precisió als
consells que es fan als assessoraments col·lectius de l’APE.
Quants casos podeu analitzar?
Doncs cada 15 dies podem tractar entre 2 i 7 casos, que és la
freqüència en què es reuneix l’APE amb els afectats.
Algun consell general per possibles afectats?
Doncs que vagin a l’APE d’Enginyeries Sense Fronteres, i allà els
intentaran ajudar amb el que puguin. Nosaltres només aportem un
petit gra de sorra en la metodologia.
I ara en temps de coronavirus, com actuen?
La gent que pateix pobresa energètica està més desemparada que
mai... Les sessions col·lectives no es poden fer de forma presencial,
i ara mateix només poden actuar en casos d'urgència que
solucionen a distància.

A les dones els afecta la pobresa
energètica de forma
desproporcionada. El projecte
EmpowerMed vol empoderar les
dones perquè prenguin mesures al
respecte, sobretot a la regió del
Mediterrani.
EmpowerMed implementarà
mesures i solucions energèticament
sostenibles, a més de promoure
solucions polítiques relacionades
amb la pobresa energètica.

