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Les persones amb 
menys recursos 
econòmics són les 
més perjudicades per 

l’increment de preus dels subministraments 
bàsics i les que tenen menys eines per intentar 
pal·liar la situació. Les mesures que s’han 
pres per contenir els preus i protegir els 
usuaris són temporals i amb mirada curta. 
L’estratègia a llarg termini demana reduir la 
dependència exterior de combustibles fòssils 
i apostar per una generació 
d’energia més local i amb fonts 
no contaminants. Aquesta 
transició energètica, perquè 
sigui efectiva, no ha de deixar 
ningú enrere.

Crisi energètica 
i vulnerabilitat
Marta García París

“Aquest mes no puc fer front a la factura de l’electricitat”. Aquesta és una 
de les frases que més se senten en els Punts d’Assessorament Energètic de 
la ciutat de Barcelona, un servei universal de detecció de situacions 
de pobresa energètica que fa gairebé 3.000 assessoraments mensuals i que, 
des de la seva creació el 2017, ha atès prop de 200.000 persones, moltes 
d’elles en situació de vulnerabilitat.

La situació per a les famílies és crítica perquè el cost dels 
subministraments energètics com l’electricitat o el gas natural s’ha 
disparat en els últims temps. Per posar un exemple, l’electricitat costava 

Marta García París
Ambientòloga amb un màster en 
Energies Renovables i Eficiència 
Energètica, treballa per promoure 
una transició energètica justa i 
combina la gestió de projectes 
amb la coordinació de l’associació 
Ecoserveis. Actualment gestiona 
part de l’Energy Poverty Advisory 
Hub, el servei de la Comissió 
Europea per a l’abordatge de la 
pobresa energètica a Europa, 
i forma part del grup d’experts de 
l’Urban Innovative Actions (UIA) 
acompanyant projectes de temàtica 
energètica. Des d’Ecoserveis 
participa en la gestió dels Punts 
d’Assessorament Energètic de la 
ciutat de Barcelona.
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al voltant de 60 €/MWh el febrer del 2012 i, deu anys més tard, superava 
els 300 €/MWh1. Mesures com la reducció de l’IVA en els subministraments 
energètics o l’increment en els descomptes per als beneficiaris del bo social 
han esmorteït l’impacte en les butxaques dels usuaris, però són mesures 
temporals que no resolen el problema de fons.

La crisi energètica actual, de dimensions geopolítiques 
extraordinàries, té un impacte real en la vida de les persones i afecta 
sobretot els coŀ lectius en situació de vulnerabilitat; fa que el cost en 
subministraments tingui una càrrega més gran en la “cistella” bàsica de 
les llars. A la llar s’utilitza l’energia per iŀ luminar, escalfar i refrigerar les 
estances i els aliments, i per fer funcionar diferents equipaments. Quan les 
factures dels subministraments energètics s’incrementen tant, les famílies 
en situació de vulnerabilitat han d’escollir entre comprometre el seu confort 
tèrmic a la llar, comprometre altres necessitats bàsiques o endeutar-se.

Quan el preu de l’electricitat o del gas s’apuja, moltes famílies 
decideixen reduir altres elements també necessaris per al seu benestar, com, 
per exemple, la despesa en alimentació. De fet, és conegut el dilema del 
heat or eat, en referència a la necessitat d’escollir entre escalfar-se o menjar. 
Una altra opció implica disminuir l’ús d’energia quan hi ha un increment 
en el preu dels subministraments energètics. És freqüent trobar-se amb 
persones que redueixen les hores de calefacció a l’hivern o de climatització 
a l’estiu per rebaixar l’import de les factures. Però en aquest context de 
“reduir per estalviar” es dona una paradoxa que cal posar de manifest. 
Per exemple, una nevera és un electrodomèstic que trobem a totes les llars 
i que està sempre connectat. Mentre que els frigor ífics més antics tenen un 
consum de 1.000 kWh/any, els més nous i eficients del mercat no arriben 
als 300 kWh/any. La qüestió és: qui té accés a una nevera moderna i eficient 
energèticament? Segur que les persones en situació precària, no. Aquest 
fet es relaciona amb el concepte de prima de pobresa (poverty premium), 
que representa el cost extra que les persones amb baixos ingressos i en situació 
de pobresa paguen pels productes i serveis essencials, la qual cosa 
fa empitjorar la seva situació de pobresa energètica.

A grans trets, s’entén que la pobresa energètica és la dificultat 
o la incapacitat d’accedir als serveis essencials bàsics. Aquestes situacions 
depenen de factors d’exposició, però també personals i de la capacitat 
de resposta. Pel que fa a necessitats energètiques, no és el mateix viure 
a prop del mar que en un municipi d’interior, ni tampoc és equiparable 

viure en un habitatge amb un bon 
aïllament i una bona orientació que 
en habitatges amb altres condicions. 
L’estat de salut o l’edat també són 
factors que agreugen les situacions 
de vulnerabilitat energètica. I la 
resiliència, la capacitat de resposta 
en cada cas, fa que la situació de 
vulnerabilitat energètica se superi 

Quan el preu de l’electricitat o del gas 
s’apuja, moltes famílies decideixen 
comprometre elements necessaris 
per al seu benestar. És el conegut 
dilema del heat or eat.

Nota
1. Evolució del mercat d’electricitat. 
CNMC. http://ow.ly/i82H50LENaO.
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fàcilment o no: una persona amb una malaltia crònica que es pugui 
permetre un canvi d’habitatge per millorar el confort tèrmic no patirà una 
situació de precarietat energètica.

La situació, en números
Gràcies als indicadors oficials de pobresa energètica establerts pel Ministeri 
per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) i les darreres 
dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), sabem que el 
15,9% de la població catalana no pot mantenir l’habitatge a una temperatura 
adequada i un 10,8% de la població triga a pagar les factures dels 
subministraments de la llar, en comparació amb el 6,6% del 2017. També és 
rellevant la dada que indica que el 23,1% de la població catalana viu en llars 
amb goteres, humitats o amb sòls, finestres o portes en mal estat.

Aquestes dades generals 
mostren diferències en funció de si 
analitzem zones d’interior o properes 
al litoral, amb un clima més amable, 
però també divergeixen els contextos 
urbans dels rurals. Tot i que el preu 
de l’energia és igual en tot el 
territori estatal, hi ha factors 

específicament urbans que influeixen en l’extensió i les característiques 
de la pobresa energètica. Un exemple d’això és el preu de l’habitatge, molt 
més elevat en contextos urbans i que afecta el pressupost de les famílies. 
També la configuració arquitectònica de les ciutats, centrada en edificis 
multihabitatge, afecta la demanda d’energia necessària per a la climatització.

Dins dels nuclis urbans també trobem diferències en l’afectació 
de la pobresa energètica. Per exemple, és molt visual el mapa resultant de 
l’estudi que van fer investigadors de l’Agència de Salut Pública de Barcelona 
comparant sis indicadors de pobresa energètica en els 73 barris de 
Barcelona2 i en el qual es mostren diferències importants entre barris.

Cap a una transició energètica efectivament justa
Com a ciutadania hem relacionat la crisi energètica actual amb l’increment 
de preus de l’electricitat i el gas perquè ens afecta directament. Però la 
causa de fons de la situació actual dels preus tan elevats en els mercats 
europeus és la dependència energètica que la Unió Europea té dels 
combustibles fòssils, com el gas. Les mesures que s’han pres per contenir 
els preus i protegir els usuaris són temporals i amb mirada curta. 
L’estratègia a llarg termini demana reduir aquesta dependència exterior de 
combustibles fòssils i apostar per una transició energètica que permeti una 
generació d’energia més local i amb fonts no contaminants. Ara bé, aquesta 
transició energètica, perquè sigui una aposta efectiva, no hauria de deixar 
ningú enrere.

Segurament la majoria de lectors coneixen algú que té o 
està en procés d’instaŀ lar plaques solars fotovoltaiques a la teulada. 

Nota
2. Marí-Dell’Olmo, 
M. Oliveras L., Vergara-Hernández C.
i altres. “Geographical
inequalities in energy poverty
in a Mediterranean city: Using
small-area Bayesian spatial
models”. Science Direct, 2022.
http://ow.ly/eBN050Lue0t.

Tot i que el preu de l’energia és igual en 
tot el territori, hi ha factors específicament 
urbans que influeixen en l’extensió de la 
pobresa energètica.



Però la veritat és que, en la majoria dels casos, només aquelles persones 
amb recursos o accés a la informació són les que tenen la possibilitat de 
reduir la dependència de combustibles fòssils i abaratir les factures de 
subministraments. A més, en el context urbà, s’afegeix la complexitat 
d’haver-se de posar d’acord entre veïns per poder utilitzar les cobertes dels 
edificis per generar energia. Els coŀ lectius en situació de vulnerabilitat 
tenen, sens dubte, més dificultat per aconseguir no només finançament 
sinó també informació, i fins i tot a vegades no es poden beneficiar de 
les mesures de promoció a les energies renovables. Aquest és el cas de les 
subvencions: es penalitzen aquelles persones que, per ingressos baixos, no 

estan obligades a realitzar l’impost 
sobre la renda de les persones físiques 
(IRPF) o les famílies acollides a algun 
tipus de bonificació d’impostos, 
com l’IBI, que ja no poden optar 
a bonificacions específiques per a la 
instaŀ lació d’energies renovables 
a la llar.

La crisi energètica serà endèmica mentre no aconseguim 
un subministrament energètic net tan independent de tercers com sigui 
possible, especialment d’aquells països geopolíticament inestables. 
La reducció de la demanda energètica, la millora de l’eficiència i l’accés 
a les energies renovables donaran resposta al repte energètic amb el doble 
valor de sostenibilitat ambiental i independència energètica. Sempre que, 
això sí, no deixi ningú enrere.

Atlas of Energy Poverty 
Initiatives in Europe

Diversos autors
Ecoserveis, 2017

+

Sovint, només aquelles persones amb 
recursos o accés a la informació tenen 
la possibilitat de reduir la dependència 
dels combustibles fòssils.
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La ciutat, com 
a gran devoradora 
d’energia 
produïda fora 
del seu territori, 

està abocada a una transició energètica que 
en permeti la descarbonització. El primer 
puntal és el canvi de model de mobilitat cap 
a un sistema de vehicle elèctric compartit. 
Però cal, a més, modificar el consum 
energètic dels edificis i deixar el gas en 
un paper marginal com a proveïdor de calor. 
Les solucions passen per un desplegament 
massiu de la fotovoltaica en les 
teulades i, sobretot, dels sistemes 
d’aerotèrmia, que serien 
possibles amb propostes 
d’economia d’escala com les 
comunitats ciutadanes d’energia 
(CCE), figura ja recollida en 
una directiva europea.

L’energia, el vector 
de canvi de les ciutats 
en el segle ⅩⅩ   
Joan Herrera
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Advocat especialista en dret 
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Ciutat i energia. Aquest ha estat un binomi de dos factors que, des que 
el temps és temps, mai han anat de bracet. Les ciutats sempre han estat 
forats que devoraven l’energia produïda fora. Des dels cereals portats 
d’Egipte a l’antiga Roma, passant pel Londres industrial, que consumia 
el carbó extret de les mines de tot Anglaterra i generava greus problemes 
de qualitat de l’aire en ple segle XIX, fins a les ciutats contemporànies, que 
consumeixen energia portada d’arreu per fer funcionar les calefaccions 
o garantir la mobilitat. Les ciutats, sinònim de civilització i cultura, són 
també l’expressió de la distància entre la biosfera i la humanitat, amb la 
seva capacitat per engolir recursos naturals. La pregunta que cal que ens 
fem és si la ciutat podria passar a ser un espai físic de retrobament amb 
la natura. Més enllà de la necessitat de guanyar espais per al lleure i la 
introducció de la biodiversitat, podria ser capaç de generar la seva pròpia 
energia per funcionar?

Al segle XX, la transició energètica no formava part de l’agenda 
municipal, perquè no era un repte que es pogués encarar. Es disposava de 
recursos, pensament i propostes per a les polítiques educatives i culturals, 
i es pensava i repensava el model urbanístic. Però ara han de tenir també una 
estratègia de transició energètica perquè l’escenari climàtic ho exigeix 
(les ciutats generen el 70% de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle 
(GEI)), i, per primer cop, poden proveir-se a si mateixes d’una part 
important de l’energia que consumeixen. No tota ni en tot moment, però sí 
en una proporció rellevant.

El primer que cal tenir present és que la mobilitat consumeix 
una gran quantitat d’energia i genera la major part de les emissions que 
es produeixen a la ciutat. D’acord amb l’estudi Ciudades energéticamente 
sostenibles: la transición energética urbana a 2030 1, publicat per Deloitte el 
març del 2019, en una ciutat mediterrània com Barcelona, el 62% dels GEI 
provenen de la mobilitat, mentre que el consum energètic es distribueix en 
un 40% en mobilitat i un 60% en el sector residencial.

La conclusió és força evident: no és possible la descarbonització 
de la ciutat sense una estratègia valenta a favor de la pacificació del trànsit, 
estenent el verd en la trama urbana i, a la vegada, establint propostes 
d’accés a la ciutat que en permetin l’entrada i sortida de manera sostenible. 
A aquestes mesures cal sumar-hi una proposta que articuli un canvi cultural 
necessari respecte de l’ús del vehicle privat. Al llarg del segle XX, les societats 
occidentals han associat una pretesa llibertat amb el fet de disposar d’un 
cotxe en propietat. Aquests vehicles, que només s’utilitzen un 2% del temps, 
ocupen el 70% de l’espai públic. Però la realitat és que els habitants 
de les grans ciutats no necessiten un cotxe per al seu dia a dia, sinó només 
per a moments puntuals.

És necessari, per tant, el desplegament massiu d’una proposta 
que permeti passar de la cultura de la propietat a la del servei, on el vehicle 
privat s’utilitzi com un mitjà que es retorna un cop s’ha acabat la necessitat. 
Sens dubte, aquest model suposaria un ús més intensiu del vehicle i una 
menor ocupació de l’espai públic, i hauria d’anar vinculat a un sistema de 

Nota
1.  Ciudades energéticamente 
sostenibles: la transición energética 
urbana a 2030. 
http://ow.ly/l16n50LvM9k.
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mobilitat elèctrica compartida. La lluita per les superilles i per un canvi de 
model de ciutat és, per damunt de tot, una batalla cultural; per fer-la possible 
és determinant la millora dels carrers i els barris que la protagonitzen. 
Ha d’anar acompanyada d’una proposta que permeti passar de la cultura 
de la propietat del vehicle a la proposta del servei del vehicle.

El desplegament fotovoltaic a les teulades
L’altre element que cal destacar és el consum energètic dels edificis. 
Les ciutats necessiten electricitat, que fins ara s’ha portat de fora, i gas per 
escalfar les llars i fer funcionar les indústries. Aquesta font representa 
més d’un terç del consum energètic en el sector residencial, una dada que 
evidencia que és necessari reduir-ne el consum i que cal transitar cap a un 
escenari d’electrificació que elimini el gas de les llars. Avui, l’eficiència més 
gran ve d’opcions com les bombes de calor i fred, i l’aerotèrmia. A la vegada, 
en l’escenari de canvi climàtic, el confort tèrmic anirà destinat cada cop més 
a superar les onades de calor, amb una major necessitat de proveir fred, 
i a millorar els aïllaments per fer front a les altes temperatures.

La pregunta que ens hem 
de fer, però, és si les nostres ciutats 
poden passar d’un escenari d’absoluta 
dependència energètica a un marc en 
el qual el desplegament de renovables 
sigui massiu. És en aquest marc on cal 
dir que necessitem protagonitzar un 
canvi en la fisonomia de les teulades 

i de part dels espais públics. Avui, el kWh més barat és d’origen renovable i, 
particularment, fotovoltaic. El marc normatiu de referència (RD 244/2019) va 
permetre fer autoconsum compartit per xarxa de baixa o mitjana tensió, dins 
d’un radi de 500 metres entre la instaŀ lació i els punts de consum. El Consell de 
Ministres ho va ampliar després a 1.000 metres i al novembre passat la ministra 
Teresa Ribera va anunciar que s’estendria a dos quilòmetres.  S’acosta així a 
normatives més avançades, com la de Portugal, on l’autoconsum compartit 
podrà tenir un radi de dos quilòmetres en baixa tensió, de quatre en mitjana 
tensió i de fins a vint en molt alta tensió.

Aquest autoconsum compartit significa que no es paga o bé que 
es paguen menys càrrecs i peatges. Però el que representa és que, com més 
energia subministrada de proximitat hi hagi, menys pèrdues es produeixen 
en la distribució de l’electricitat. El marc normatiu és rellevant, perquè 
aquest escenari ens hauria de comprometre a mobilitzar totes les teulades 
aptes, especialment les de gran volum, per aconseguir la màxima producció 
en horari solar. Avui, pensar en l’autoconsum com un exercici individual 
porta a una situació en la qual només aquells que tenen les millors teulades 
(normalment, les classes altes) poden desplegar l’energia que necessiten. 
És, per tant, una responsabilitat del conjunt de la ciutadania fer un desplegament 
massiu de la fotovoltaica a les teulades de la ciutat, començant per les 
públiques, continuant per espais públics on es pugui produir i, a més, donar 

El marc normatiu ens hauria de comprometre 
a mobilitzar totes les teulades aptes, 
especialment les de gran volum, per aconseguir 
la màxima producció en horari solar.



ombra, i acabant per les teulades del sector industrial i logístic. El detall de 
la distància és rellevant, ja que en radis amplis permetria la interacció entre la 
ciutat i els àmbits industrials i logístics. Aquests segons, amb major consum de 
dilluns a divendres, tenen una extraordinària complementarietat amb l’àmbit 
residencial, que registra majors consums durant els caps de setmana.

El desplegament fotovoltaic també té un altre factor 
determinant: l’educació energètica. És a dir, una major consciència del que 
costa la producció d’un kWh. La digitalització i desplaçar al màxim els 
consums cap a les hores de producció autoconsumida ens introdueixen en 
una cultura on el millor kWh és aquell que no es consumeix i el següent 
millor kWh és el que té un origen renovable, la qual cosa obre la porta 
a l’electrificació d’allò que consumeix més energia en una llar: el clima.

Aquest desplegament massiu de les renovables a la ciutat també 
és important per poder articular un pacte amb el territori. La transició cap a 
un model basat en les renovables té la virtut d’una major sobirania energètica, 
però què representa el seu desplegament sobre el terreny? A Catalunya, el 
63% de la població viu en un 7% del territori. I, més enllà de la necessitat de 

reduir el consum, és materialment 
impossible que aquest país metropolità 
s’autosubministri. Per fer possible aquest 
pacte, cal que la metròpoli desenvolupi 
el seu potencial renovable amb tota 
l’amplitud mentre, en paraŀ lel, es fa una 
proposta de desplegament territorial.

La ciutat ha de desenvolupar tot el seu 
potencial renovable, però també cal un pacte 
amb el territori. És materialment impossible 
que la metròpoli s’autosubministri.
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Altres eines de transició
Finalment, cal pensar també en 
les figures que poden protagonitzar 
aquesta transició a la ciutat. 
La directiva europea sobre el mercat 
interior d’electricitat ha proposat la 

creació d’un nou actor energètic, les comunitats ciutadanes d’energia (CCE), 
que estarien formades per la ciutadania, ens locals i pimes, i hi podrien 
participar grans empreses sempre que no en tinguin un control efectiu. 
Els beneficis han de repercutir en les sòcies i els socis, i en el territori on 
es despleguen. Que la directiva i la figura siguin tan innovadores no és 
casual. S’ha entès que, per protagonitzar la transició energètica, cal que es 
recuperi un factor de confiança entre consumidors i energia, que s’ha trencat 
radicalment els darrers anys.

Les CCE poden ser l’eina sobre la qual s’aglutini aquesta transició 
energètica a les ciutats; el clar avantatge que té aquesta figura és que li 
han reservat tots els papers de l’auca en el sector energètic: generació, 
comercialització i agregació, i, fins i tot, podria operar en la distribució. 
En aquest context, l’autoconsum compartit de la comunitat energètica 
és molt més que això: si realment es vol que jugui un paper determinant 
en l’escenari de transició energètica, cal que aquestes comunitats tinguin 
dimensió i força, que no siguin petits “falansteris” que interactuïn amb 
un grup reduït de ciutadans conscienciats, sinó que adoptin la dimensió 
de barri, districte o ciutat.

És a l’agenda d’aquestes comunitats on caldria fer un autèntic 
avenç de la transició energètica de les ciutats. Sens dubte, cal una instaŀ lació 
massiva de la fotovoltaica a les teulades urbanes, però no només això. Avui, 
les ciutats mediterrànies tenen el repte de deixar el gas en un paper marginal 
com a proveïdor de calor a les llars. A més, per fer un desplegament massiu 
de l’aerotèrmia, necessitem propostes que, amb economia d’escala, permetin 
abaixar preus i, a la vegada, adquireixin una dimensió de comunitats de 
veïns. Aquesta mesura no és només rellevant en termes de descarbonitzar 
i abaratir la factura energètica, sinó que també és especialment significativa 
a l’hora de convertir en inèrcies tèrmiques de fred o calor els moments 
de producció fotovoltaica propera. Les comunitats energètiques de 
l’àmbit metropolità són el millor instrument per protagonitzar el pacte 
amb el territori, on caldrà fer una compra agregada d’energia renovable, 
especialment eòlica, que permeti proveir-se d’electricitat renovable fora 
de l’horari solar.

Les ciutats mediterrànies tenen el repte 
de deixar el gas en un paper marginal 
com a proveïdor de calor a les llars.

Fraternidad y ecología
Joan Herrera
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Al preu de 
l’energia, una 
de les principals 
preocupacions 
de la ciutadania, 

s’hi suma un altre front obert: el rebuig que 
genera l’emplaçament d’infraestructures 
energètiques, en particular, de renovables. 
Si, com sembla, els motius descansen en 
preocupacions per formes de vida amenaçades, 
greuges comparatius entre territoris o pèrdua 
de confiança en les institucions, la resolució 
és molt complexa i requereix un procés de 
construcció de vincles per bastir projectes en 
els quals tothom s’hi pugui sentir reconegut.

Percepcions 
i conflictes al voltant 
de l’ús de l’energia
Josep Espluga



17
Josep Espluga

En les enquestes de l’Eurobaròmetre, que es fan cada sis mesos a la 
població europea, s’hi inclou la següent pregunta: “Quins són els dos 
problemes més importants que afronta el seu país en aquest moment?”. 
Una de les respostes més habituals és la preocupació pels “problemes 
energètics, climàtics i ambientals”. Les enquestes del 2015 al 2022 
revelen un augment de persones afectades per aquesta inquietud, 
que va disminuir lleument l’any de la pandèmia (quan les jerarquies 
de preocupacions van modificar-se), però que s’ha reprès amb força 
els dos darrers anys. A partir del 2020, la presentació de dades de 
l’Eurobaròmetre es desglossa entre “problemes ambientals i de canvi 
climàtic” i “problemes d’abastiment energètic”, fet que permet observar 
el pes diferent d’ambdues qüestions. Durant els anys 2021 i 2022, 
les preocupacions per l’abastiment energètic han superat de lluny les 
altres i, en el cas espanyol, les doblen: un 12% de persones preocupades 
pel medi ambient i el canvi climàtic i un 25% de persones amoïnades per 
l’abastiment energètic. Les proporcions encara són més elevades per al 
conjunt de la població europea.

A partir d’aquestes dades, podem plantejar la hipòtesi que les 
preocupacions ambientals (incloent-hi el canvi climàtic) i les d’accés a 
l’energia són dos fenòmens regits per lògiques socials diferents. S’observa que 
les primeres es mantenen com un dels problemes importants (el 20% de la 
població europea ho considera així, el 12% en el cas d’Espanya, segons dades 
del 2022). No obstant això, cal tenir present que una cosa és el que la gent 
pensa; una altra, el que diu, i, una altra, el que fa. Que la població europea 
expressi aquesta opinió no vol dir necessàriament que s’hagi de traduir en 
accions o comportaments coherents amb aquella preocupació.

Per exemple, un estudi recent sobre l’estructura de les percepcions 
sobre el canvi climàtic a Catalunya (Espluga Trenc, 2019) a partir d’una 
comparació dels arguments entre persones conscienciades/preocupades pel 
canvi climàtic i persones escèptiques/negacionistes demostra que es basen en 
estereotips que difícilment resisteixen una deliberació sistemàtica. Tal com 
ha estat presentat pels mitjans de comunicació, el canvi climàtic rarament 
interpeŀ la persones, sinó entitats abstractes (i percebudes com a llunyanes), 
com països, estats, governs, corporacions, ONG internacionals…, la qual cosa 
dificulta que la gent el pugui percebre com quelcom que forma part de la 
seva vida quotidiana. La població observa, a més, una incongruència entre la 
urgència amb què es planteja el problema i la lentitud de les respostes polítiques, 
fet que suposa una certa desconfiança respecte de la versemblança del problema 
i, especialment, de les institucions encarregades de gestionar-ne les solucions.

S’observa també que definir-lo en termes de “catàstrofe” per 
intentar subratllar-ne la urgència pot derivar en actituds de fatalisme i passivitat 
entre la població. Es produeix una situació que els estudis de percepció de 
riscos han definit com “ignorància activa”, un concepte que remet a aquelles 
situacions en què la manca de capacitat per actuar, o l’excessiva dependència 
respecte d’altres actors, fa que la gent prefereixi no tenir més informació sobre 
un risc, desentendre-se’n i assumir l’exposició al risc com una fatalitat davant la 
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qual no val la pena fer res. D’aquí que un pot estar molt preocupat i no fer res 
per posar-hi solució.

No passa el mateix amb les percepcions sobre la crisi 
energètica. A diferència del canvi climàtic, el consum d’energia és 
quelcom molt més concret, del qual tothom té una experiència directa, 
i forma part indissoluble de la nostra vida quotidiana.

La creixent pobresa energètica
Segons dades de l’Enquesta de condicions de vida 2021 publicades 
per l’Idescat, a Catalunya, la proporció de persones que no poden 
mantenir casa seva a una temperatura adequada va passar del 9,4% el 
2020 al 15,9% el 2021. Tot i ser una problemàtica que ja venia d’abans, 
a Catalunya i Espanya, a diferència de la resta d’Europa, la situació 
s’agreuja considerablement a partir de la pandèmia i fins avui.

La preocupació social que suposa aquesta situació es detecta 
també en els baròmetres d’opinió del Centro de Estudios Sociológicos 
(CIS), on periòdicament s’acostuma a preguntar quins són els tres 
problemes que preocupen més la població. Es tracta d’una pregunta 
oberta, per no condicionar la resposta, que es codifica a posteriori. 

L’evolució històrica d’aquesta 
pregunta mostra que una de les 
preocupacions creixents és l’apujada 
de les tarifes elèctriques, que ara 
mateix se situa per sobre de les 
preocupacions per problemes 
polítics, d’habitatge o educatius. 
Només els problemes econòmics, 
d’atur, sanitat, medi ambient i 
qualitat d’ocupació passen per 

davant de la preocupació per l’accés a l’energia (en un llarg llistat de 
68 problemes percebuts), la qual cosa dona una idea de la rellevància que 
ha adquirit el tema. En els dos darrers anys, la proporció de persones 
que pensa que és un tema preocupant ha passat de ser molt minoritària 
(0,1%) a ser d’un 9%-11%.

El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible va fer 
un informe (CADS 3/2014) en el qual s’identificaven tres causes de les 
situacions de pobresa energètica: els alts preus de l’energia (electricitat, 
gas, etc.), la qualitat insuficient dels habitatges i la reducció dels nivells de 
renda. Potser caldria afegir-hi també un marc legal advers que afavoreix 
els oligopolis elèctrics.

Els estudis sobre pobresa energètica mostren com les persones 
exposades a aquest risc sí que actuen en conseqüència i posen en pràctica 
comportaments d’estalvi molt elaborats (Delgado i López, 2020). En 
aquest context, les mesures polítiques encaminades a facilitar l’accés a 
l’energia esdevenen un tipus de política social indispensable, amb uns 
beneficiaris molt clars.

Si davant el canvi climàtic la ciutadania 
pot tenir una actitud “d’ignorància activa” 
(estar molt preocupada, però no fer res 
per posar-hi solució), no passa el mateix 
amb la crisi energètica.
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L’atzucac de les infraestructures
L’altre front obert de conflicte és el de les infraestructures. Qualsevol 
sistema energètic necessita desplegar-ne sobre el territori en forma 
de plantes generadores, cables, canonades, torres, magatzems… 
Són habitualment elements poc visibles per a la ciutadania en general, 
situats en terrenys poc habitats o perifèrics, la qual cosa facilita que 
passin desapercebuts excepte per a les poblacions afectades, que solen 
ser minories amb poc poder de decisió. Des de fa anys, els mapes 
de conflictes ambientals publicats a Catalunya (el de la Federació 
d’Ecologistes de Catalunya del 2009, el del Centre per a la Sostenibilitat 
Territorial del 2016, el publicat pel diari Crític el 2020 o el mapa 
permanent de justícia ambiental de l’Institut de Ciència i Tecnologia 
Ambientals (ICTA-UAB)) mostren que una part important d’aquests 
conflictes tenen a veure amb l’emplaçament d’infraestructures 
energètiques, en particular, de renovables.

D’acord amb les teories de percepció del risc, l’oposició 
o rebuig a una tecnologia, activitat o infraestructura rau en un conjunt 
de factors. Una part té a veure amb la percepció de possibles danys per 
a la salut, la biodiversitat o el medi ambient en general; una altra està 
relacionada amb la percepció de potencials pèrdues econòmiques; un 
tercer conjunt de motius té a veure amb la percepció d’amenaces a les 
xarxes de relacions socials de la població afectada, a les seves formes 
de vida, paisatges, identitats locals…, i, finalment, un quart conjunt de 
factors inclouria la percepció de situacions d’injustícia o iniquitat, 
de greuges comparatius amb altres territoris o poblacions, i, sobretot, 
la pèrdua de confiança en les institucions que promouen, gestionen 
o regulen aquelles tecnologies, activitats o infraestructures.

Per entendre les protestes davant les infraestructures 
d’energies renovables a Catalunya, caldria tenir en compte quina 
d’aquestes quatre dimensions predomina en cada cas. Si els motius del 
conflicte fossin principalment preocupacions pel medi ambient o per 
pèrdues econòmiques, aquest es podria intentar mitigar mitjançant la 
provisió de majors garanties de respecte ambiental o de compensacions 
més beneficioses per a les poblacions afectades. Però si, com sembla, els 
motius descansen predominantment en preocupacions per formes de 
vida amenaçades, per percepcions de greuges comparatius entre territoris 
o per pèrdua de confiança en les institucions, aleshores la resolució és 
molt més complexa i requeriria un procés de construcció de vincles per 
bastir projectes en els quals tothom es pugui sentir reconegut.

La forma com s’han dissenyat i presentat molts dels projectes 
energètics renovables comparteix massa característiques amb models 
“extractivistes”, consistents a prendre un recurs d’un territori sense 
deixar-hi gaires beneficis, però sí molts problemes i riscos. Alguns 
estudis han mostrat que, tal com s’han desplegat els projectes d’energies 
renovables fins ara, la proporció de beneficis que es queden al territori 
és mínima (Saladié, 2018) i, en canvi, les opcions de desenvolupament 
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endogen es veuen limitades i hipotecades a llarg termini. La història de 
les infraestructures energètiques a Catalunya va plena de casos similars. 
La gestió d’aquests conflictes requeriria uns tempos a llarg termini i 
uns procediments d’implicació ciutadana més integradors. De moment, 
probablement no tenim ni una cosa ni l’altra.

Conclusió
Tendim a pensar que la transició energètica consisteix a substituir 
combustibles fòssils per fonts renovables. Però l’energia no és únicament 
una mercaderia que podem comprar i vendre, sinó un prerequisit que 
fa possible tota la resta d’activitats socials i econòmiques. Per això la 
transició energètica no es pot pensar sense la transició envers models de 
producció i consum diferents dels actuals.

Aquí rau un dels nuclis més potents del conflicte 
socioideològic vinculat a l’energia. Per exemple, en l’estudi esmentat 
més amunt sobre percepció del canvi climàtic, el que semblava 
diferenciar més els dos grups, escèptics i preocupats, és que aquests 
últims estarien disposats a canviar de forma de vida, mentre que els 
primers preferirien no fer-ho (alguns, per clara adhesió ideològica al 
model socioeconòmic actual; d’altres, perquè percebien els costos de 
transició com a inassumibles per les seves possibilitats). Si no volem que 
el desenvolupament de les energies renovables suposi problemes similars 
als dels combustibles fòssils, necessitarem sistemes polítics capaços de 
facilitar deliberacions i consensos, formes de cooperació social inèdites, 
noves tecnologies i, sobretot, noves formes de pensar i d’actuar, noves 
narratives que ens permetin redefinir els models socioeconòmics de 
manera més justa i sostenible.
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Després 
de 30 anys 
de polítiques 
per reduir 

les emissions, es comencen a veure resultats. 
La desinversió en combustibles fòssils és 
una realitat, malgrat que la inversió en 
renovables no és suficient. Ara, però, el que 
cal és posar el focus en qui controlarà el 
futur emmagatzematge elèctric i com són 
les concessions hidroelèctriques, necessari 
per garantir la flexibilitat en un entorn 
de generació de forta penetració d’electricitat 
renovable, que depèn dels fluxos atmosfèrics, 
el vent i el sol.

Accelerar els canvis per
a un nou model energètic  
Assumpta Farran
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Si hem de posar una data d’inici a les polítiques climàtiques amb visualització 
mediàtica, possiblement tots estarem d’acord que va ser l’any 1992 amb 
la Cimera de la Terra a Rio de Janeiro. D’allí en sortirien els primers 
compromisos per reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, 
com ara el Protocol de Kyoto i el mercat d’emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle. Pocs anys després, el Canadà trencaria els seus compromisos 
quan va decidir prioritzar l’explotació de les terres bituminoses d’Alberta, 
un petroli tipus chapapote que, per a la seva obtenció, va requerir una 
destrossa de la biodiversitat sense paŀ liatius. El 2015, a la Conferència de les 
Parts a París es van renovar els compromisos per una major ambició climàtica, 
signats per prop de 200 estats. Poc temps després, l’Administració Trump 
dels Estats Units, de la mateixa manera que havia fet el Canadà anys abans, 
se’n desdeia, amb el principal argument d’“Energy First” [l’energia, primer].

Aquestes decisions de països democràtics ens assenyalen l’estret 
lligam entre la descarbonització de l’economia, la seguretat energètica 
i l’energia a preus competitius imprescindible per garantir la viabilitat de les 
empreses, els llocs de feina i l’estat del benestar.

No és casual l’intent de la Comissió Europea de liderar les 
energies renovables, quan la Unió Europea té una dependència energètica 
de l’exterior de prop del 80% dels recursos que li calen per fer moure la seva 
economia i garantir les polítiques socials. Els estats de la Unió no tenen petroli 
ni gas, i el carbó s’ha de deixar enterrat sota terra per evitar l’acceleració de 
l’escalfament global.

Amb aquest escenari de dependència energètica externa, no 
hauríem d’esperar trobar gaires polítics europeus mínimament informats que, 
seguint la moda negacionista, trenquin els seus compromisos climàtics en pro 
de la seguretat energètica. No sembla del tot inteŀ ligent defensar els interessos 
dels països productors de combustibles fòssils forans a la Unió Europea que, 
quan els convé, tanquen l’aixeta o fan pagar el gas i el petroli a preus que 
deixen Europa fora de joc.

Val a dir que, després de 30 anys de polítiques de compromisos per 
reduir les emissions, cimeres climàtiques, assemblees pel clima amb lideratges 
polítics i mediàtics…, es comencen a veure resultats. La desinversió en 
combustibles fòssils —i no només en el carbó, també en gas i petroli— és una 
realitat. Malauradament, la inversió en renovables, tot i que elevada, no va a 
un ritme suficient. Amb el ràpid increment de la demanda energètica per a la 
recuperació de l’activitat econòmica després de la covid-19, s’ha desequilibrat 
la balança de l’oferta i la demanda de recursos energètics.

Aquesta escassetat s’evidencià per primer cop l’estiu del 2021, 
quan els telenotícies ens informaven diàriament de l’escalada del preu 
del mercat majorista de l’electricitat. En menys d’un mes, es van situar 
en els valors rècord que s’havien assolit el gener del 2021, associats a la 
forta depressió atmosfèrica Filomena, succeïda en un llarg període 
de temperatures molt baixes, nevades i absència de vent. L’escalada 
dels preus del mes d’agost del 2022 per l’escassetat de gas natural 
en els mercats s’ha vist acompanyada de les imatges de pantans que, 
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en ple estiu, s’han buidat per turbinar 
aigua cap a la generació d’electricitat. 
El que s’anomenen “costos 
d’oportunitat” suposen uns ingressos 
desorbitats per als propietaris de 
centrals hidroelèctriques, que 
utilitzen un bé públic (l’aigua) per 
fer pujar els preus de l’electricitat.

Els beneficis caiguts del cel han estat àmpliament denunciats 
per think tanks, com Economistas Frente a la Crisis o la Fundación 
Renovables des de fa temps, però sense que arribés als mitjans ni al 
coneixement del gran públic. Ara han passat a estar en boca de tothom, 
fins i tot un any després que la Comissió Europea en negués l’existència. 
En la comunicació del mes de maig passat REPowerEU: per una energia 
assequible, segura i sostenible, es reconeix obertament l’existència de 
“beneficis caiguts del cel” i de sobrerretribucions milionàries, amb un 
traspàs de rendes de la ciutadania cap a les grans empreses energètiques 
que ostenten un fort poder de mercat.

Diuen que de tota crisi en neix una oportunitat. Els embassaments 
d’aigua suposen el principal sistema d’emmagatzematge de l’electricitat. 
La lògica diu que l’ús d’un bé públic com és l’aigua s’hauria d’utilitzar per 
fer abaixar els preus de l’electricitat, un servei essencial per a la ciutadania. 
Però ara ja sabem que no és així. La discussió sobre què cal fer amb les 
concessions hidroelèctriques ha tornat a guanyar rellevància, però, 
malauradament —i no entraré a valorar els allargaments de concessions a 
dit del passat recent—, la major part de les grans centrals hidroelèctriques 
restaran en mans de les grans elèctriques encara durant molts anys.

Tanmateix, on cal posar el focus és en qui controlarà el futur 
emmagatzematge elèctric que ens caldrà per garantir la flexibilitat 
necessària en un entorn de generació de forta penetració d’electricitat 
renovable, que depèn dels fluxos atmosfèrics, el vent i el sol.

De fet, ja s’estan veient iniciatives privades per obtenir 
concessions per a la construcció de futurs embassaments reversibles. 
Bombaran aigua quan l’electricitat sigui molt barata —en moments de més 
oferta que demanda— i la turbinaran quan els convingui per guanyar més 
diners? O bé, quan sigui necessari per abaixar el preu de l’electricitat? És 
aquí on ve el moment de la política.

Dubto que, en el seu programa electoral, cap dels partits que es 
presenten a les properes eleccions estatals es posicioni respecte al control 
de l’emmagatzematge elèctric. I, en realitat, es tracta d’una decisió que 
marcarà la competitivitat de l’economia en un futur no gaire llunyà, quan 
el 60% de l’electricitat generada sigui eòlica o fotovoltaica. Això podria ser 
abans que acabi la dècada actual. La decisió cal prendre-la ben aviat perquè 
es tracta de projectes amb un fort impacte en el territori, que requeriran 
anys per ser autoritzats i construïts. Els seus inversors i la societat hauríem 
de conèixer les regles del joc.

La decisió sobre qui controlarà el futur 
emmagatzematge elèctric cal prendre-la 
ben aviat perquè es tracta de projectes 
amb un fort impacte en el territori.
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El Govern de Catalunya ja s’ha manifestat. Aquest mes d’octubre 
s’han aprovat els estatuts de l’energètica pública Energies Renovables 
Públiques de Catalunya, on es contempla la inversió, la gestió i el control de 
l’emmagatzematge, així com la conducció de les concessions hidroelèctriques 
de les conques internes que caduquin cap a l’energètica pública. En altres 
paraules: el Govern ha aprovat que les instaŀ lacions d’emmagatzematge 
elèctric, absolutament estratègiques, puguin estar sota el control públic.

Malauradament, si de les crisis en surten oportunitats, sovint encara 
en surten més oportunistes, que aprofiten els moments de desconcert per 
generar el dubte. De fet, gairebé tothom està d’acord amb els objectius climàtics 
a molt llarg termini. Ara bé, per al present i el futur immediat hi ha força més 
discrepància. Avui són moltes les veus que diuen que cal tornar a invertir en 
petroli, gas i carbó, però evidentment no utilitzen els clàssics arguments dels 
negacionistes climàtics. Ara es llencen missatges com que la ciència encara ha 
de fer molta feina, que no cal invertir els recursos públics en noves tecnologies 
encara no provades i que resten molt lluny de ser comercials… En definitiva, 
arguments per invertir en tecnologies de combustibles fòssils no en faltaran i, 
a més, el terreny s’ha ben adobat amb la guerra d’Ucraïna. Tenim al davant una 
nova onada de negacionistes climàtics, els anomenats retardistes.
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Mentre ens convencen que cal invertir sumes astronòmiques 
en la captura del CO2 de l’atmosfera, i mentre fem recerca en tecnologies 
de futur (un futur que sempre és 50 anys més enllà) com la fusió nuclear, 
pel món passen coses molt interessants que ens indiquen que el camí a 
seguir és el d’accelerar la transició energètica cap a les energies renovables 
i l’electrificació del transport. A més, aquesta aposta també dona 
resposta a la crisi més gran de l’espècie humana, el canvi climàtic, 
que malauradament ara ha passat a un segon pla.

De fet, la reflexió que cal fer-se és la contrària. Si no haguéssim 
aturat l’aposta per les renovables a inicis de la dècada del 2010, algú dubta 
que ara afrontaríem millor la crisi energètica? Jo no en tinc cap dubte. 
De fet, ara són moltes les administracions que, estupefactes per la necessitat 
de triplicar el pressupost de l’any 2023 per a la compra d’energia, volen 
solucions de xoc immediates. Però tenim mala peça al teler. Ni la llei de 
contractació del sector públic és àgil ni els que en supervisen l’aplicació són 
proclius a les innovacions legislatives a cop de Real decreto ley. Quelcom 
semblant podríem dir amb les ordenances municipals que no permeten els 
sostres solars “perquè fan lleig”, i obvien que és més “lleig” passar gana 
per haver de fer front al rebut de la llum.

Més enllà que hi hagi 
qui aprofiti la turbulència de tota 
transició per intentar abraçar 
de nou els combustibles fòssils, 
pel món —i també a casa nostra— 
passen coses molt interessants 
i engrescadores que ens allunyen 
de l’apocalipsi i el coŀ lapse que alguns 

proclamen, i que ens apropen a una transformació del model energètic. 
Més enllà de passar dels combustibles fòssils a les renovables, permeten 
un gir copernicà en el control i la propietat de l’energia, empoderen la 
ciutadania i les pimes, redueixen el preu de l’energia i ens fan independents 
de països de fora de la Unió Europea. Aquesta aposta, a més, va en el mateix 
sentit que la lluita contra el canvi climàtic i la millora de la qualitat de l’aire 
que respirem, ja que elimina la combustió de combustibles fòssils.

Coses que passen: sostres solars
L’any 2018, l’autoconsum compartit, o els sostres solars fotovoltaics 
coŀ lectius, estaven prohibits a l’Estat espanyol i els sostres solars individuals 
havien de fer front a l’amenaça d’un impost al sol. La tramitació administrativa 
per obtenir un permís per a un parell de plaques solars a la teulada tendia 
a l’aberració. Si es tenia la intenció de connectar la instaŀ lació a la xarxa 
elèctrica, ja es podia anar esperant.

En acabar el mes de novembre del 2022, a Catalunya hi havia 
50.000 sostres solars, la meitat dels quals s’han instaŀ lat al llarg d’aquest 
any. Sostres amb prop de 400 MW instaŀ lats —una central nuclear té 
1.000 MW— que, a terra, ocuparien 700 hectàrees de sòl no urbanitzable 

Estan passant coses molt interessants, 
que ens allunyen de l’apocalipsi i el coŀ lapse 
que alguns proclamen, i que ens apropen 
a una transformació del model energètic.
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que entraria en competència amb l’activitat agrària. Un total de 400 MW 
de generació elèctrica sota el control de la ciutadania i de les petites 
i mitjanes empreses, sense ineficiències per la pèrdua del transport i la 
distribució de l’electricitat. De fet, 400 MW és la potència d’una central 
de cicle combinat, com les del Port de Barcelona o del Fòrum, però els 
cicles combinats només utilitzen el 50% de l’energia per fer electricitat, 
ja que la resta es perd en calor (coses de les lleis de la termodinàmica). 
En canvi, els sostres solars no tenen pèrdues de transformació (coses de 
l’efecte fotoelèctric). Ara caldrà posar l’atenció a l’autoconsum coŀ lectiu, 
eina clau en entorns urbans d’alta densitat de població, on els blocs de 
pisos amb sostre limitat són freqüents.

Coses que passen: els parcs solars i eòlics sobre el terreny
A Catalunya, el novembre del 2022 hi havia 90,4 MW de potència fotovoltaica 
instaŀ lada sobre el terreny, una xifra a la qual s’ha arribat des que l’any 2004 
s’aprovà el primer Reial decret d’impuls d’aquesta tecnologia renovable de 
generació elèctrica. Fins al mes de novembre del 2022, la Direcció General 
d’Energia del Govern de Catalunya havia autoritzat 32 nous parcs fotovoltaics 
amb una potència de 80,5 MW: en menys d’un any, s’ha autoritzat el 85% de tota 
la potència acumulada en els darrers vint anys.

Són projectes petits i mitjans (de 2 a 8 ha de terreny de sòl no 
urbanitzable) connectats a la mitjana tensió, que apropen el consum a la 
generació reduint les pèrdues i les inversions en xarxa de transport. Projectes 
que incrementen la resiliència de la xarxa i la qualitat del subministrament 
elèctric i que permeten mallar una xarxa de municipis interconnectats amb 
generació renovable. A més, per a les inversions necessàries, assumibles 
de manera coŀ lectiva per ciutadans i petites i mitjanes empreses, aquests 
projectes seran la base de les comunitats d’energies renovables.

Coses que passen: el cotxe elèctric
El cotxe elèctric és molt més que un mitjà de transport; és també una 
manera d’emmagatzemar electricitat i d’introduir flexibilitat a un sistema 
elèctric que té cada cop més presència de fonts de generació dependents 
de la meteorologia. Els aparcaments comunitaris de les ciutats, si es doten 
d’infraestructura de recàrrega inteŀ ligent, poden esdevenir una gran bateria 
virtual de gestió d’energies renovables. Aquesta necessitat d’aportar flexibilitat 
esdevé essencial. A la ciutat de Barcelona, avui ho fan els cicles combinats 
de gas natural fòssil.

Les ciutats i les zones metropolitanes denses ho tenen molt 
difícil per generar energia de quilòmetre zero, senzillament perquè no hi ha 
prou espai. Tanmateix, el gran volum de cotxes aparcats, si els endrecem en 
aparcaments amb recàrrega inteŀ ligent, esdevindran un actiu de flexibilitat 
tant o més important que la generació renovable local.
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L’energia és un dret. 
I malgrat que 
l’administració local 
no té competències 

en els grans àmbits de la regulació energètica, 
sí que té capacitat d’influir sobre els eixos de 
la gestió energètica per garantir-ne un accés 
just i universal. Cal prioritzar accions per 
contraure la demanda, millorar l’eficiència 
i reduir la dependència dels recursos fòssils i la 
pobresa energètica, protegint els més vulnerables.

La ciutat i el repte 
d’una transició justa
Cristina Castells
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La situació energètica actual és força complicada. Depenem d’unes fonts 
d’energia fòssils, finites i geolocalitzades, i d’una manera de produir 
l’electricitat basada en un sistema de subhasta energètica maximalista, 
totalment insostenible. El mix elèctric actual està trencat i el model de 
fixació de preus per subhasta marginal de la Unió Europea provoca que tota 
l’energia generada que entra al mercat es pagui al preu de l’energia més cara, 
que normalment és el gas. La guerra d’Ucraïna ha agreujat la situació i ha 
portat aquest combustible a preus desorbitats.

L’energia és una indústria molt especial: hi ha molt pocs 
competidors, que tenen venut absolutament tot el que produeixen, 
mentre que els clients no tenen l’opció de no consumir. Està clar que el 
model energètic vigent té uns límits de tipus econòmic (alts preus de 
l’energia i recursos limitats), social (desigualtat i pobresa energètica) 
i ambiental (emissió de gasos amb efecte d'hivernacle i contaminació de 
l’aire). Decididament, el sistema no funciona, i, per tant, res és ara més urgent 
que canviar aquest mercat i fer realitat la transició energètica.

Per transició energètica entenem els canvis estructurals 
necessaris per passar d’un sistema dominat per l’energia d’origen fòssil a un 
altre que utilitzi majoritàriament fonts d’energia netes i renovables. Aquesta 
reestructuració ha de canviar significativament els patrons de generació 
i consum d’energia, i promoure un desenvolupament sostenible sobre 
bases d’equitat i justícia social. La transició abasta aspectes tecnològics, 
ambientals, econòmics, socials i culturals, incloent-hi un paper més actiu 
dels ciutadans. Garantir el futur vol dir produir a prop i de manera neta, 
apostar per les energies renovables i aprofitar tots els recursos locals, 
gestionar-los bé per ser més eficients i gastar menys per tenir els mateixos 
serveis i el mateix confort. En un sentit més ampli, la transició energètica 
també implica una democratització de l’energia, ja que les d’origen 
renovable poden establir-se de manera descentralitzada i beneficiar el 
conjunt de la ciutadania.

Canviar el model i fer-ho ràpid
A les ciutats és on es pot fer un progrés més important en la transició 
energètica, ja que representen el 75% del consum mundial d’energia i 
el 80% de les emissions de CO2. Per tant, tenen un paper clau en aquest 
repte. Barcelona vol estar-hi al capdavant i, des de fa anys, forma part del 
grup de ciutats que impulsa projectes innovadors en matèria d’energia 
sostenible. Ara, la ciutat vol crear el seu propi futur energètic desenvolupant 
paraŀ lelament l’eficiència energètica, la producció neta i renovable, i una 
mentalitat coŀ lectiva que el faci possible. Aquest canvi exigeix determinació, 
implicar i capacitar la ciutadania, repensar les solucions de finançament, 
dissenyar nous models de governança i entendre la planificació urbana com 
una eina per avançar cap a un model sostenible i baix en carboni. I tot això, 
a més, cal fer-ho ràpid.

L’administració local no té competències en els grans àmbits 
de la regulació energètica, com la planificació, l’execució i l’explotació 
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d’infraestructures, però sí que té capacitat d’influir sobre els grans eixos de 
la gestió energètica. Pot actuar sobre l’accés a l’energia, amb projectes 
de generació, compra i subministrament a escala local; pot estalviar, 
aplicant eines de gestió de la demanda i d’eficiència energètica, i pot 
incidir en el coneixement, la conscienciació i l’extensió d’una nova cultura 
energètica. També pot treballar en l’educació i la comunicació ambiental, 
i en l’assessorament tècnic, tant en l’àmbit intern del mateix ajuntament 
com en la ciutadania; en la creació de normativa energètica pròpia, i en la 
promoció i execució d’inversions de gran abast per promoure les energies 
renovables i l’eficiència energètica. I pot treballar per garantir-ne un accés 
just i universal.

L’energia ha deixat de ser un àmbit sectorial de treball per 
esdevenir una política estructural que ha de reunir sota un mateix objectiu 
totes les actuacions relacionades, com també els seus responsables. El 
treball coordinat en tots els àmbits relacionats permetrà generar sinergies 
d’un valor incalculable, amb la corresponsabilització del sector privat i de 
la ciutadania. Els problemes energètics, com passa també amb la qualitat 
ambiental, no es limiten a les fronteres municipals, sinó que comprenen 
una escala més gran, com a mínim metropolitana, la qual cosa exigeix crear 
sinergies i coŀ laboracions entre les diverses administracions.

Però ara el problema 
és d’emergència climàtica, i les 
emergències requereixen solucions 
d’emergència. Requereixen actuar de 
manera contundent, ràpida i sense 
deixar ningú enrere. L’Ajuntament de 
Barcelona va presentar el 15 de gener 

Els problemes energètics no es limiten 
a les fronteres municipals, sinó que 
comprenen una escala més gran, 
com a mínim metropolitana.
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del 2020 la Declaració d'Emergència Climàtica, que té com a fita la reducció, 
l’any 2030, d’un 50% de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle 
respecte dels valors del 1992 i la neutralitat del carboni l’any 2050.

La declaració d’emergència implica un seguit de reptes. 
El primer és normalitzar la presència d’instaŀ lacions de generació a la ciutat 
i incrementar la demanda d’instaŀ lacions d’autoconsum solar en els edificis, 
tant a l’esfera pública com a la privada. Actualment, a la ciutat de Barcelona 
hi ha instaŀ lats 21 megawatts pic (MWp) d’energia solar fotovoltaica, dels 
quals entorn dels 17.000 MWp són privats i uns 4.000 MWp són públics. 
L’objectiu és tenir una ciutat on l’autogeneració i l’autoconsum estiguin 
generalitzats. En el cas de Barcelona, es planteja assolir l’any 2025 un 
total de 6 MWp de generació fotovoltaica als edificis municipals (escoles 
bressol, equipaments culturals i esportius…) i a l’espai públic. I 35 MWp 
de generació fotovoltaica en l’àmbit privat residencial, terciari i industrial. 
Per aconseguir-ho cal promoure l’autoconsum compartit i ajudar al 
desplegament d’instaŀ lacions fotovoltaiques de manera exponencial.

L’any 2020 es va aprovar, via decret, una instrucció per impulsar 
la generació d’energia renovable en els projectes d’obres i en el planejament 
urbanístic municipal. Una altra eina important és facilitar la inversió 
en aquest tipus d’instaŀ lacions, fent que pugui ser rendible com més 
aviat millor. Una de les vies a l’abast de les administracions locals són les 
bonificacions fiscals. Barcelona ofereix una reducció del 50% de l’IBI durant 
tres anys a aquells ciutadans que hagin coŀ locat una instaŀ lació de generació 
en el seu edifici, tant si és residencial com terciari. En el cas d’instaŀ lacions en 
naus industrials, la bonificació és del 30% durant tres anys.

La normativa vigent permet diverses fórmules de gestió de 
l’energia generada. Una d’elles és l’autoconsum compartit, que obre la 
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possibilitat de generar energia allà on tingui el màxim de sentit, sense 
por dels excedents energètics, perquè aquests excedents els podrà gaudir 
algun consumidor proper. L’Ajuntament de Barcelona es planteja posar 
a disposició dels consumidors residencials i terciaris una part de l’energia 
que genera a canvi d’una contraprestació econòmica que permeti recuperar 
la inversió feta dins del període de vida útil de la instaŀ lació. Amb aquesta 
iniciativa es pretén cobrir una part del consum a partir d’energia renovable 
generada a la mateixa ciutat, de manera que tothom pugui gaudir de 
l’autoconsum, independentment de si té o no possibilitats de coŀ locar 
plaques al seu edifici.

L’objectiu és desplegar l’energia solar als terrats de la ciutat 
com més aviat millor. El projecte Moment Solar Barcelona,1 una iniciativa 
compartida amb el Gremi d’Instaŀ ladors de Barcelona i el Coŀ legi 
d’Administradors de Finques, posa a disposició de les comunitats de veïns 
tota la informació i l’assessorament necessaris perquè cada habitatge 
o bloc d’habitatges pugui generar l’energia que necessita. Es vol convèncer 
i acompanyar les comunitats de veïns en tot el procés d’instaŀ lació de 
plaques fotovoltaiques, des de l’estudi previ fins a la posada en marxa, 
així com la tramitació de les subvencions disponibles. Moment Solar 
Barcelona acompanya al llarg de tota l’actuació executiva de la instaŀ lació 
d’autoconsum, gestiona els permisos necessaris i s’ocupa, si cal, del 
manteniment de les plaques fotovoltaiques.

Rehabilitar per estalviar
Tan important és produir energia neta i sostenible com no malbaratar-la. 
Això vol dir actuar també en l’àmbit de l’estalvi energètic, amb la 
rehabilitació dels edificis i fent que els que es construeixen de nou siguin de 
consum quasi zero. En la majoria de les ciutats ja construïdes, la rehabilitació 
energètica és una eina clau per reduir el consum alhora que millora 
el confort. En el cas de Barcelona, l’objectiu és rehabilitar amb criteris 
energètics 10.000 habitatges per any. Actualment, se’n rehabiliten uns 6.000, 
però no sempre amb criteris energètics.

En una ciutat construïda 
de manera tan densa i compacta com 
Barcelona, amb una superfície de 
sostre residencial de 62,7 milions de 
metres quadrats, que representen més 
de la meitat del sostre total de l’urbs, 
el parc residencial és un consumidor 

d’energia molt important. La demanda dels habitatges representa al voltant 
del 28% de l’energia final consumida. Cal tenir en compte, a més, que bona 
part dels edificis tenen una antiguitat superior als 65 anys. Molts d’ells van 
ser construïts abans que existís una normativa sobre qualitat de l’edificació 
i exigències d’aïllament. Per això, més del 70% del parc d’habitatges de la 
ciutat té una certificació energètica molt baixa (majoritàriament de les 
classes E, F i G).

En una ciutat tan densa i compacta com 
Barcelona, la demanda dels habitatges suposa 
al voltant del 28% de l’energia final consumida.

Nota
1. Moment Solar Barcelona: https://
www.energia.barcelona/ca/
moment-solar.
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Per aconseguir els objectius hem de canviar 
les maneres de fer, i això no sempre és fàcil 
ni immediat. Però l’emergència climàtica 
no espera.

Tot plegat fa que la rehabilitació sigui un element clau de la 
política energètica de la ciutat, no sols per la millora en l’eficiència de les 
llars i dels espais de convivència, sinó també per l’impacte positiu que ha 
demostrat tenir en la salut: com millor és l’estat de l’habitatge, més qualitat 
de vida i més confort. Reduir les necessitats energètiques dels edificis és 
també una manera de reduir la despesa de les famílies i, per tant, de reduir les 
desigualtats i les situacions de vulnerabilitat.

Xarxes de calor i fred
Una altra línia important d’actuació és oferir, en determinats entorns en 
procés de transformació urbanística, un sistema de climatització energètica 
el més eficient possible mitjançant xarxes de calor i fred que aprofiten 
recursos residuals, estalviant energia de la xarxa i reduint les emissions 
de gasos amb efecte d’hivernacle.

A Barcelona hi ha 
operatives dues xarxes de calor i fred. 
Districlima, constituïda el 2002, va ser 
la primera xarxa urbana creada 
a Espanya per proporcionar calefacció, 
climatització i aigua calenta sanitària. 
Va començar a operar amb la 
concessió de l’aprofitament de la 

central de producció del Fòrum. En aquests moments, té divuit kilòmetres 
de traçat i cent edificis connectats, i aviat s’hi afegirà una tercera central 
de producció per poder arribar a un milió de metres quadrats de prestació 
potencial de servei a l’àrea del Besòs i el 22@.

La segona xarxa, Ecoenergies, va ser fundada el 2009 i opera 
amb una licitació dels ajuntaments de Barcelona i de l’Hospitalet de 
Llobregat. El projecte preveu tres centrals de producció. A les dues que ja 
operen s’hi afegirà l’aprofitament del fred residual de la regasificadora del 
Port. Aquesta xarxa de calor-fred està preparada per abastir 15.000 m2 de la 
Zona Franca i la Marina del Port Vell. La central de la Zona Franca, sobre 
la qual pivota el projecte, compta, a més, amb una planta de biomassa que 
permet generar electricitat i calor a partir de les restes de la poda dels parcs 
i jardins de la ciutat i altres residus forestals.

L’energia és un dret. Prioritzar accions per reduir la demanda, 
millorar l’eficiència i reduir la dependència dels recursos fòssils i la pobresa 
energètica, protegint els més vulnerables, són els pilars sobre els quals hem 
d’actuar i fer possible actuar. La ciutat vol donar facilitats perquè es pugui 
fer la transició energètica, però cal fer-la. Cal voler-la fer. Tots aquests canvis 
s’han de fer ja. L’emergència climàtica no espera. Sabem que per aconseguir 
els objectius hem de canviar les maneres de fer, i això no sempre és fàcil ni 
immediat. Però les millores i els avantatges només vindran si aconseguim fer 
un canvi coŀ lectiu sense deixar ningú enrere.
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Davant l’increment desorbitat 
del preu de l’energia, 
les comercialitzadores 
cooperatives i públiques tenen 
molt a dir en la transició 
energètica cap a un model 
sostenible, transparent 
i just. Sense ànim de lucre, 
promouen eines per consumir 
menys i millor, mitjançant 
la sobirania energètica, 
la producció pública 
i ciutadana d’energia, 
la democratització de l’accés 
i la gestió com a servei públic. 
El seu objectiu no és l’obtenció 
d’un benefici econòmic 
sinó una finalitat social 
i comunitària.

Les elèctriques 
públiques, una nova eina 
per al canvi energètic
Iu Gallart
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El continent europeu està vivint una crisi energètica sense precedents 
des del mes de maig passat. Els hidrocarburs, en especial el gas natural, 
han augmentat el preu de manera exponencial. Com que el sistema 
de marcació de preus elèctrics al continent és marginalista —és a dir, 
l’última tecnologia que cobreix la demanda és la que marca el preu de 
totes les altres fonts de producció elèctrica—, el cost al mercat majorista 
d’electricitat ha arribat a ser quinze vegades superior al del 2020.

Aquest fet s’ha traduït en una factura de l’electricitat per a les 
famílies i les empreses que dobla el preu de l’any anterior, tot i les rebaixes 
fiscals i la tarifa regulada impulsades pel govern estatal. L’apujada és 
conseqüència de l’evolució del cost del gas, sobretot des que va començar 
el conflicte entre Rússia i Ucraïna el febrer passat: s’ha retallat l’entrada 
de gas rus a Europa del 40% al 10%, i no s’ha de descartar que arribi a zero. 
Però és important tenir en compte també altres causes que ens han portat 
a l’actual tempesta perfecta dels mercats energètics.

Una tempesta perfecta amb molts factors darrere
En primer lloc, la situació dels preus de l’energia ve de lluny, des de 
l’ascens inflacionista de les matèries primeres en l’àmbit internacional. 
La crisi sanitària per la pandèmia de la covid-19 va provocar una aturada 
global de la producció i l’extracció de matèries primeres —com el gas i el 
petroli— i una reducció de la inversió en l’extracció d’aquestes matèries 
per la davallada sobtada dels preus el 2020, durant el confinament. 
Això es va agreujar amb una sortida de la pandèmia més accelerada de la 
prevista inicialment, i amb una economia sobreestimulada pels baixos 
tipus d’interès i la gran injecció de diners per part dels bancs centrals de 
tot el món.

En segon lloc, el 2022 ha estat un any de molta sequera, amb 
una producció hidràulica molt per sota respecte de la mitjana dels últims 
deu anys i una generació eòlica més baixa del normal. Si, a més, hi afegim 
una grip nuclear a França amb una aturada de més del 30% de la producció 
per problemes de corrosió en els sistemes de refrigeració de 32 centrals, 
ens trobem amb una forta crisi de producció.

Tot i que al mes de setembre i octubre d’aquest any els preus 
s’han relaxat, s’ha de tenir en compte que aquest fet és conjuntural. 
Les temperatures molt per sobre de les normals en aquesta època de 
l’any han propiciat un consum menor de gas de l’habitual, sumat a un 
emmagatzematge per sobre del 90%, ja que els governs europeus han 
fet els deures. Ara bé, si tenim un hivern fred com és esperable, els preus 
previsiblement tornaran a augmentar.

L’Ajuntament de Barcelona en la situació de crisi energètica
L’escalada de preus s’ha tra duït en un augment de més del 50% en la 
factura d’energia de l’Ajuntament de Barcelona. Aquest increment, 
però, ha estat molt per sota de la tònica general, gràcies a les polítiques 
d’eficiència energètica i de consum racional aplicades des de fa anys.
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Concretament, en el subministrament del mateix Ajuntament, 
de juliol del 2018 a l’actualitat, els punts de subministrament gestionats 
s’han incrementat un 33%, i s’ha passat de 3.803 a 5.040, sobretot per 
l’augment de les instaŀ lacions d’autoconsum fotovoltaic, els punts de 
càrrega de vehicle elèctric o les estacions de Bicing. El consum total, però, 
s’ha mantingut a l’entorn dels 165 GWh/any —equivalent al consum 
d’unes 65.000 famílies—, la qual cosa es tradueix en una gran disminució 
del consum per punt de subministrament: una gestió eficient i racional.

L’impacte de les elèctriques públiques i cooperatives
Les comercialitzadores cooperatives i públiques estan treballant 
en tres àmbits molt clars per accelerar la transició energètica cap 
a un model sostenible i més just. El primer és l’eficiència i el consum 
racional de l’energia: s’ha facilitat a les usuàries i usuaris eines per 
poder consumir menys i millor. En són exemples els informes trimestrals 

d’eficiència energètica i tota la 
feina que es fa en l’àmbit pedagògic 
i comunicatiu. A diferència d’altres 
projectes, les comercialitzadores 
públiques i cooperatives no tenen 
ànim de lucre i, per tant, poden 
treballar lliurement per reduir 
el consum.

Dit d’una altra manera, l’objectiu d’aquest tipus de 
comercialitzadores no és l’obtenció d’un benefici econòmic sinó una 
finalitat social i comunitària. Per aquest motiu, preval el fet d’oferir un bon 
servei i de garantir el mínim preu possible d’un subministrament essencial 
com és la llum, per sobre dels beneficis econòmics de l’entitat.

El segon àmbit és l’impuls de la generació d’energia renovable 
local, donant el servei d’instaŀ lació de plaques fotovoltaiques (claus en 
el pany, en el cas de Barcelona Energia (BE)) i assessorant el conjunt de 
la ciutadania i de les empreses. Aquestes dues mesures tenen un impacte 
important, ja que fan que es redueixi la demanda d’energia i que augmenti 
l’oferta de renovables, la qual cosa repercuteix en una reducció del preu 
de l’energia.

El tercer àmbit és la democratització de l’energia mitjançant 
la divulgació del sector i la participació ciutadana i d’entitats a través 
d’assemblees o del Consell de Barcelona Energia, òrgan de participació dels 
seus usuaris i usuàries.

Després d’aquests anys, s’ha demostrat que els models 
de gestió social han estat projectes d’èxit que s’han consolidat. 
Les cooperatives ja estan entre les deu primeres comercialitzadores 
en quota de mercat a l’Estat, i Barcelona Energia s’ha posicionat 
com la vuitena comercialitzadora per quota de mercat a la ciutat de 
Barcelona en només tres anys. I és que el creixement de Barcelona 
Energia ha estat exponencial i sense precedents. Des de la seva creació, 

Les comercialitzadores públiques i 
cooperatives prioritzen un bon servei 
i garantir el mínim preu possible d’un 
subministrament essencial com és la llum.



l’operador metropolità, que ofereix servei als 36 municipis de l’àrea de 
Barcelona, ha doblat la seva cartera d’usuaris privats any rere any, i ara ja 
subministra més punts d’usuaris privats que públics, tot i l’envergadura 
de l’Ajuntament de Barcelona. L’aposta per la comercialitzadora pública 
és especialment important en uns moments de màxima inestabilitat 
i d’escalada de preus del mercat, i n’és una prova l’increment notori 
de soŀ licituds d’informació. La seva proposta d’absorbir gran part de 
l’augment dels costos de l’energia amb el seu marge per minimitzar 
l’impacte d’aquest en la factura final és un dels elements més apreciats.

Cal destacar que, des que la comercialitzadora pública 
va començar a subministrar electricitat verda als edificis públics de 
l’Ajuntament de Barcelona l’1 de juliol del 2018, ha permès estalviar 
més d’1,3 milions d’euros al consistori respecte de l’oferta de les grans 
elèctriques als ajuntaments en només tres anys i mig. I no tan sols s’ha 
aconseguit un estalvi econòmic, sinó que també s’ha evitat l’emissió de 
120.000 tones de CO2, gràcies al fet que només comercialitza energia 
100% renovable.

Arran de l’experiència de Barcelona, un total de setze 
ajuntaments de l’àrea metropolitana han començat els tràmits per 
adherir-s’hi: Castellbisbal, l’Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma 
de Gramenet, el Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de 
Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Torrelles de Llobregat, 
Viladecans, Gavà, Esplugues de Llobregat, Pallejà, Sant Cugat del Vallès, 
el Papiol i Barberà del Vallès. El consum estimat d’aquests ajuntaments 
és, aproximadament, de 137 GWh, l’equivalent al consum de gairebé 
50.000 famílies, i s’estima que tindran un estalvi de més del 2% de la seva 
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despesa elèctrica. També cal destacar que, amb aquest creixement, s’ampliarà 
la possibilitat de donar servei a més llars i empreses, atès que, segons la 
normativa vigent, en les energètiques públiques la demanda privada no pot 
superar el 20% de la xifra de negoci. Com més alta sigui la demanda del sector 
públic, més usuaris privats poden tenir.

Fruit de la seva vocació de servei públic, Barcelona Energia 
presenta un índex de satisfacció de 9,25 sobre 10 entre els usuaris i usuàries 
privats, en un sector on la majoria de companyies són suspeses, i té una 
fidelitat del 91%. Es valora en aquest cas la importància de rebre un servei 
bàsic que compta amb les garanties de la gestió pública. Aquesta acceptació 
s’estén també al món empresarial a través dels autònoms i les pimes, que des 
del juny del 2020 poden contractar Barcelona Energia i beneficiar-se dels 
acords que aquesta té amb diverses associacions i eixos comercials, com la 
Federació de Mercats Municipals de Barcelona (FEMM) o l’Eix Comercial 
del Raval, entre altres.

Això ha permès que 
la companyia pública tingui uns 
comptes de resultats envejables en un 
moment com l’actual, molt crític per 
a les comercialitzadores elèctriques 
independents. Així, té uns beneficis 
acumulats de 800.000 euros en el 
tancament del 2021, com es pot veure 

en la informació publicada al portal de transparència de la web. Tot l’excedent 
es destina a millorar el servei a la ciutadania, atenent els projectes que els 
usuaris proposen a través de la seva assemblea.

Amb aquesta experiència com a estímul, recentment han sorgit 
iniciatives similars a ciutats com Palma o Reus, que ja han començat els 
tràmits per crear les seves elèctriques públiques municipals amb l’ajuda 
i l’assessorament de l’equip operatiu de l’elèctrica de la capital catalana. 
També cal destacar la recent creació d’una elèctrica pública impulsada 
per la Generalitat de Catalunya.

Iniciatives com aquesta ajuden a recuperar la sobirania energètica 
promovent la producció pública i ciutadana d’energia, la democratització 
de l’accés i la gestió com a servei públic. Contribueixen així a accelerar la 
transició energètica cap a un sistema 100% renovable, sostenible i més 
transparent. El fet que la Generalitat de Catalunya plantegi un model com 
l’establert per Barcelona Energia constata l’èxit d’aquest servei i la necessària 
funció social de la comercialitzadora pública. Barcelona Energia ha estat 
pionera i s’està convertint en un referent a reproduir.

Tot l’excedent de Barcelona Energia es 
destina a millorar el servei a la ciutadania, 
atenent els projectes que els usuaris 
proposen a través de la seva assemblea.
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El model econòmic, 
social i polític, construït 
al llarg dels darrers 
150 anys, senzillament, 

no pot continuar per raons físiques, geològiques 
i mediambientals. En conseqüència, el repte 
del nostre temps és imaginar un futur diferent. 
Cal reduir els consums energètics globals fins 
a un nivell que sigui al més sostenible possible 
i revertir el creixement econòmic, almenys tal 
com l’hem conegut i mesurat fins ara.

La fi de l’era 
de l’abundància
Marcel Coderch
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“La idea que el futur serà diferent del passat repugna tant els nostres modes 
convencionals de pensar i comportar-nos que la majoria de nosaltres, a la 
pràctica, ens resistim a actuar”.
 J. M. Keynes (1937)

Mesos enrere, l’enfant terrible del G7, Emmanuel Macron, advertia els 
ciutadans francesos de la “fi de l’abundància i la despreocupació”, els deia 
que “ja no podem donar per bones suposicions anteriors” i afegia que “ens 
trobem en un punt d’inflexió” en el qual “el deure dels governants és parlar 
a la població amb franquesa i claredat, sense catastrofismes”. Així i tot, ni 
ell ni cap altre govern han seguit aquest consell, i han adjudicat a la guerra 
d’Ucraïna tots els mals i les penúries energètiques que patim, com si aquesta 
guerra no fos una expressió més del punt d’inflexió en el qual ens trobem.

El silenci sepulcral amb què van ser rebudes les paraules de 
Macron, i el seu oblit posterior, no són sinó una mostra més que, en els 
cercles de poder econòmic i polític, no es vol acceptar ni es vol transmetre 
a la població una veritat tan senzilla com punyent: el model econòmic, 
social i polític construït al llarg dels darrers 150 anys, senzillament, no pot 
continuar, per raons físiques, geològiques i mediambientals. En conseqüència, 
el repte del nostre temps és imaginar un futur diferent del passat viscut, 
en el qual l’obsessió pel creixement econòmic, continuat i perenne, 
deixi de ser l’objectiu social per exceŀ lència, compartit per gairebé tot 
l’espectre ideològic.

Els economistes convencionals encara intenten aplicar aquesta 
recepta, la de “fer el pastís més gran”, amb el propòsit d’esquivar el problema 
social fonamental: la distribució justa i equitativa dels fruits del treball 
coŀ lectiu. Una recepta que certament ha funcionat, si deixem de banda 
les grans desigualtats socials que s’han produït entre països i dins de la 
població de cada país. Ara que cada vegada costa més fer créixer el pastís, 
s’haurà de revisar també tota la teoria econòmica de l’era de l’abundància, 
perquè aquesta teoria mai ha tingut en compte que l’energia i els recursos 
materials són limitats.

L’energia és el motor de l’economia
No hi ha manera possible d’obtenir matèries primeres i transformar-les en 
béns i serveis sense consum energètic. La humanitat, des dels seus orígens 
fins fa gairebé 150 anys, sempre havia viscut del que podia aprofitar en 
forma de collites i ramats, llenya, molins d’aigua o de vent, animals de tir 
i transport marítim o fluvial, aprofitant els corrents d’aire, i també, no ho 
oblidem, l’esclavatge humà. Eren les úniques fonts d’energia disponibles, 
que van poder arribar a mantenir una població humana d’uns pocs centenars 
de milions en tot el planeta en el decurs de desenes de milers d’anys.

Tot això va canviar a mitjan segle XIX amb la descoberta dels 
combustibles fòssils, primer el carbó, seguit del petroli i del gas natural, i, 
recentment, de l’energia nuclear, que també necessita minerals primigenis. 
És evident que l’aprofitament d’aquests recursos naturals va ser possible 
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gràcies als avenços científics 
i tecnològics, però aquests avenços 
només van poder aparèixer 
quan l’excedent energètic va 
generar unes classes socials 
deslliurades dels treballs manuals 
de supervivència. Aquest cercle 
virtuós energia-coneixement és el 

que ha generat el creixement exponencial que es veu en qualsevol gràfica 
de població mundial o de consum energètic i, en última instància, de 
creixement demogràfic i econòmic dels darrers 200 anys. L’energia és, doncs, 
el combustible i la sang que dona vida a l’economia de les nostres societats.

Les energies anomenades renovables en realitat no ho són, 
perquè, si bé l’energia que ens ve del sol sí que ho és (almenys fins que 
l’astre s’extingeixi), no ho són els elements de captació que permeten 
convertir aquesta energia gratuïta en energia utilitzable, ja siguin els 
aerogeneradors, les cèŀ lules fotovoltaiques, els concentradors solars o les 
turbines hidràuliques, que necessiten materials cada cop més escadussers. 
Els avenços científics i tecnològics assolits i que molt probablement 
continuaran, però, no poden canviar les lleis bàsiques que governen 
l’univers en el qual vivim i que ens marquen els límits del que és físicament 
possible: fonamentalment, les lleis de la termodinàmica.

I aquestes lleis bàsiques tenen tres principis fonamentals. 
En primer lloc, l’energia no es crea ni es destrueix, només es transforma. En 
segon lloc, que qualsevol transformació energètica implica una pèrdua 
d’energia útil. I, finalment, la quantitat d’energia útil en un sistema tancat, 
com és la Terra, disminueix al llarg del temps fins a esgotar-se. Aquestes lleis 
també governen el canvi climàtic, l’altra cara del dilema energètic en el qual 
ens trobem. L’energia fòssil és energia solar captada per organismes vius 
i emmagatzemada en temps geològicament remots: una gran herència de la 
qual han gaudit les generacions actuals i precedents, i que s’està dilapidant 
a gran velocitat, com si el demà i les generacions futures no importessin.

Quan es cremen els combustibles fòssils, es retorna a l’atmosfera 
el diòxid de carboni extret en temps remots, i això causa un increment 
de la temperatura del planeta per l’efecte d’hivernacle. Però, és més, fins 
i tot si arribéssim a trobar una font energètica que no generés cap mena 
d’emissions ni d’efecte d’hivernacle, també augmentaria la temperatura 
del planeta, perquè qualsevol energia generada al planeta, sigui pel mitjà 
que sigui, ha d’acabar sent radiada a l’espai exterior en forma de calor, 
i això implica un augment de la temperatura del planeta. Si s’incrementés 
de manera continuada el consum energètic anual en un 2%, per exemple, 
al cap d’uns pocs segles la superfície terrestre i els oceans bullirien. 
Són càlculs estrictament científics.

Davant d’aquest dilema, es pot plantejar el futur de dues 
maneres. Si necessitem cada cop més energia per fer créixer l’economia i 
el nivell de vida de la humanitat, d’on es traurà? O, alternativament, ens 

Les energies anomenades renovables 
en realitat no ho són. Els elements de 
captació necessiten materials cada cop 
més escadussers.
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podem preguntar: amb la quantitat d’energia de què podem disposar 
raonablement, com ens organitzem socialment, políticament i econòmicament 
per viure dignament dins els límits als quals estem sotmesos? La primera 
formulació, més d’hora que tard, no té solució perquè el món és finit. 
La segona sí que té solució, per molt que pugui no agradar, tant en l’àmbit 
individual com social, perquè suposa un canvi tan radical en la manera 
com hem pensat fins ara el futur que, com deia Keynes, ens resistim 
a acceptar-lo i a actuar en conseqüència.

La solució a la segona pregunta és senzilla: hem de reduir els 
consums energètics globals fins a un nivell que sigui al més sostenible 
possible en el temps; un nivell que vindrà determinat pels avenços tècnics 
que, en cada moment, siguem capaços de portar a la pràctica. En la situació 
actual això implica reduir, fins a revertir, el creixement econòmic, almenys 
tal com l’hem conegut i mesurat fins ara. El decreixement és el nom que 
es fa servir per a aquesta solució, un nom que repugna el món econòmic 
i polític, en general, perquè suposa capgirar tots els esquemes mentals 
adquirits i practicats durant dècades o segles.

Fins i tot, si s’acceptés 
el concepte, un canvi d’aquesta 
naturalesa no pot sinó plantejar un 
seguit de qüestions que no són gens 
fàcils de resoldre. Per exemple, qui ha 
de decréixer? Els països que encara 
no han assolit nivells de vida dignes 
també han de decréixer com nosaltres? 

El decreixement repugna el món econòmic
i polític perquè suposa capgirar tots els
esquemes mentals adquirits i practicats
durant dècades o segles.
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Ha de decréixer també la població mundial? En els països més rics, com es 
compensaran els efectes sobre l’atur i la marginació social, que, en el sistema 
econòmic actual, comporta tota contracció econòmica? En els països més 
pobres, com s’aconseguiran reduir les taxes de natalitat que formen part del 
seu bagatge cultural, de manera que es pugui créixer econòmicament fins a 
nivells de vida dignes? Per resoldre totes aquestes qüestions, cal desenvolupar 
una nova economia política1 que lligui els aspectes econòmics al canvi social, 
i sobretot cal redefinir què entenem per progrés i per progressisme2.

Què és, avui, el progrés?
La idea de progrés és tan vella com la civilització humana. Tanmateix, 
no sempre s’ha interpretat de la mateixa manera, i el lligam entre progrés 
i creixement econòmic és relativament recent. Per a Plató, per exemple, 
el progrés era un procés continu que millorava la condició humana des del 
seu estat natural cap a nivells més elevats de cultura, organització econòmica 
i estructura política, en la cerca d’un estadi ideal. Bacon, considerat precursor 
de la idea moderna de progrés, creia que el coneixement havia de servir 
per augmentar la felicitat humana i, per tant, els nous coneixements i les 
noves invencions havien de ser útils per a la realització de les aspiracions 
humanes. Voltaire no veia el progrés lligat a les satisfaccions materials 
sinó al desenvolupament de la ment humana, que es materialitzava amb 
la ciència i les arts.

Per als clàssics, el progrés era el cultiu de les capacitats 
inteŀ lectuals humanes, i no tant un progrés exclusivament material. 
Tot això va canviar amb la interpretació que es va fer de l’obra d’Adam 
Smith, La riquesa de les nacions (1776), oblidant el que el mateix autor havia 
escrit anteriorment a Teoria dels sentiments morals (1759), on defensava 
que la vertadera satisfacció humana no depèn tant de la satisfacció 
individual com del benestar general de la societat en el seu conjunt.

I quina interpretació es pot fer ara, veient que les idees 
econòmiques modernes, lluny de portar-nos a la satisfacció individual i social, 
han generat societats individualistes i desiguals? Societats on uns pocs tenen 
de tot i més, mentre la gran majoria lluita per escalar graons econòmics, tot 
pensant que “tant tens, tant vals”, mentre una gran part d’aquesta societat 
està exclosa de qualsevol possibilitat de realitzar-se inteŀ lectualment? 
Ara ens adonem que, pel camí de l’acumulació de riquesa material i monetària, 
s’ha malmès el planeta i s’ha posat en risc la possibilitat que generacions 
futures puguin gaudir de vides dignes i avançar en la satisfacció de les seves 
aspiracions en la cerca de la vertadera condició humana.

Per paradoxal que pugui semblar, progressar avui significa 
retrocedir en el temps, fins als orígens de la Iŀ lustració, i rellegir 
i interpretar bé tota l’obra d’Adam Smith, perquè les seves idees no eren 
només econòmiques, sinó que estaven amarades de filosofia moral i dels 
principis de justícia social, tolerància i convivència. Han de servir per 
entendre el món en el qual vivim, el lloc que hi ocupem, el propòsit de les 
nostres vides i la responsabilitat que tenim envers els altres.

El miratge nuclear
Núria Almirón i Marcel Coderch

Llibres de l’Índex, 2010
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