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Cooperant pots generar molta energia 

 

Hi ha iniciatives locals forjades per no dependre de 

grans companyies elèctriques, estalviar part de la 

factura de la llum i produir energia neta de manera 

descentralitzada.  

 

en estalvi i diversificació energètica. L’any 1990, ja hi havia 3.000 

cooperatives que gestionaven parcs eòlics. El projecte més important, 

caracteritzat per la cooperació entre societat civil, administració i 

empreses, és el de Middelgrunden, un parc que integra vint 

aerogeneradors, té una potència de 40.000 kW i hi participen 8.552 

accionistes.  

 

A casa nostra, d’ençà de l’any 2003, en què les consumidores 

catalanes van poder escollir el subministrador elèctric, cinc grans 

empreses concentren el 98% del mercat. Un seguit de petites 

empreses aglutinen el 2% restant. Una d’elles, el Fluid Elèctric de 

Camprodon, compta amb 1.900 socis i dues centrals hidroelèctriques 

pròpies als cabals dels rius Ter i Riutort, Camprodon i Llanars, cosa 

que permet que des de 1935 sigui l’únic municipi català on el 

subministrament elèctric —la producció, la xarxa de distribució i la 

comercialització— sigui en règim cooperatiu, una fórmula que els 

permet mantenir-se amb una tarifa clarament inferior al preu del 

mercat. 

 

Durant els darrers anys Catalunya ha vist com es creaven 

cooperatives de producció i consum d’energies renovables com Som 

Energia. Una iniciativa que compra energia de la xarxa elèctrica i la 

ven als seus socis, mantenint els preus del mercat convencional i 

finançant projectes de generació elèctrica. També destaca l’Ona 

Solar, impulsada per la Fundació Terra l’any 2007 al mercat del 

Carmel on 200 veïns van aportar almenys 1.000 euros per construir la 

primera central solar finançada a través de la participació popular 

que, només en dos mesos, va cobrir el 70% del cost de la 

construcció.  

 

Després de l’accident nuclear de Txernòbil, l’any 1986, un grup de 

mares i pares de Schönau, una localitat del sud d’Alemanya, van 

crear una associació que tenia com a objectiu fomentar l’estalvi 

energètic dins de la comunitat. La iniciativa va conduir a la formació 

d’EWS, una empresa de serveis energètics destinada a finançar i 

instal·lar petites estacions energètiques descentralitzades. El suport 

de la població i un referèndum va aconseguir que l’empresa 

obtingués la concessió de la distribució elèctrica per un període de 

vint anys. EWS s’ha convertit en el principal agent econòmic del 

programa d’electricitat regional, que fomenta la creació de petites 

centrals tèrmiques de biogàs i ofereix una segona font d’ingressos a 

la pagesia, que es converteix en petita productora d’energia a les 

seves pròpies explotacions. En una línia semblant trobem Dinamarca 

on, des de la crisi energètica dels anys setanta, es va apostar per 

una política activa  

  

 Fes un ús eficient de l’energia que tens a casa. Amb el recurs 

“L’Electricitat a règim!” des de La Fàbrica del Sol et donarem idees i 

recomanacions. Genera la teva pròpia energia, la Fundació Terra 

disposa de la campanya Guerrilla Solar on ofereix un quit format per un 

panell fotovoltaic que incorpora un microinversor per poder injectar energia 

neta a la xarxa elèctrica. Informa’t sobre les condicions de les petites 

empreses energètiques com Som Energia, Tefosol o Azimut 360.   

 

 

 
 

 

 


