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INTRODUCCIÓ

El model energètic ha de canviar i volem decidir com
Alimentar-nos; escalfar i il·luminar els espais que ocupem; desplaçar-nos; transformar els recursos i l’entorn per fer-ne objectes
que s’adeqüin a allò que ens cal. Totes elles són necessitats que
la humanitat hem cobert no només gràcies al treball exercit pels
nostres cossos, sinó també amb l’energia provinent de fonts externes a nosaltres. La irrupció de l’ús dels combustibles fòssils,
en aquell moment una font aparentment infinita,1 barata i amb
un elevat retorn energètic, va suposar, en aquest sentit, un gran
canvi d’escala en les possibilitats d’incidir i modelar allò que
ens envolta.
A partir d’aquest fet, i de la mà de la Revolució Industrial,
diversos aspectes clau de les societats i economies occidentals
van prendre tendències exponencials. Com ara l’increment de la
capacitat productiva de tot tipus de béns, també els alimentaris
1. Parlem dels combustibles fòssils com una font d’energia «aparentment
infinita» perquè, quan va començar a explotar-se, semblava inesgotable i no es va
considerar que la seva renovació requereix de processos que es produeixen a escales
de temps geològiques. L’ús desaforat d’aquests combustibles podria provocar que,
després de només dos segles, ens haguem acostat (o superat) al seu pic d’extracció
i que, a partir de llavors, extreure combustibles fòssils sigui cada cop més costós
en termes econòmics, energètics i tecnològics i puguem parlar, doncs, del seu
«esgotament».
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via la tecnificació i fertilització de l’agricultura; o bé la dinàmica
demogràfica, l’extensió de les ciutats i els quilòmetres que recorria, de mitjana, una vida humana. Aquests fenòmens també van
alimentar i deixar-se alimentar per una expansió contínua del
coneixement científic i tècnic, que ampliava les fronteres de les
nostres possibilitats. Tots aquests processos històrics s’han donat
sobre els fonaments del capitalisme i han permès la seva expansió,
globalització dels mercats i desenvolupament de les societats de
consum. Si bé és cert que han suposat un progrés material, amb tot
allò que aquest ofereix, per una part de persones d’aquest planeta,
també ho és que el percentatge que representa aquest subconjunt
en el total de la humanitat segueix tractant-se d’una minoria: el
Nord Global.2 I els preus que s’han pagat i es paguen, humanament
i ambiental, són molt sovint inassumibles.
El benestar d’aquests pocs ha necessitat quantitats ingents
de combustibles fòssils, el producte de la combustió dels quals
s’està acumulant a l’atmosfera i als oceans i està canviant els patrons climàtics del Planeta. També ha requerit depredar de forma
desaforada cada cop més recursos naturals i extensió de terra, amb
la consegüent pèrdua i degradació d’ecosistemes. Fins al punt
que, actualment, encarem un declivi tan abrupte del nombre
d’organismes vius i espècies que habiten la Terra que, des de
diversos sectors de la ciència, es proposa parlar de la sisena gran
extinció. A més, la taxa de consum de molts dels recursos dels
quals ens nodrim supera amb escreix la seva taxa de renovació
(que en alguns casos és nul·la). Això ens ha portat a una situació
d’aproximació (o superació) del pic d’extracció o explotació de
molts d’aquests recursos. Són especialment manifestos els casos
del petroli (peak oil) i de molts minerals (com l’urani), o el fet
que cada any anticipem més el dia en què els humans ja hem
consumit els recursos que la Terra podrà produir al llarg de tot
l’any.
2. Vegeu el capítol IX Alguns aclariments per conèixer l’ús que es fa d’aquest
concepte en el llibre.
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L’estreta vinculació entre el model energètic fòssil i un model
econòmic basat en el creixement és evident a múltiples nivells, entre
d’altres, en la forma paral·lela que segueixen la corba de consum
de petroli i la del pib. Així doncs, és necessari canviar urgentment
aquest sistema energètic, per no dependre econòmicament d’un
recurs cada cop més escàs ni arribar a situacions perilloses per a la
supervivència de moltes espècies de la Terra, entre elles, la nostra.
Però aquesta necessitat topa amb els límits energètics que presenten
les renovables i els límits dels cicles de la matèria d’aquest planeta, i
implica que l’esperat canvi del sistema energètic haurà de plantejar,
ineludiblement, un canvi simultani en el sistema socioeconòmic.
Si bé l’explotació de recursos naturals ha estat un tret característic del desenvolupament material del Nord Global, també
ho és l’abús del temps i dels cossos de moltes vides humanes. El
desenvolupament del capitalisme no hauria estat possible sense els
recursos que albergaven molts dels països colonitzats, però tampoc
sense una mà d’obra abundant obligada a treballar sota condicions
d’esclavitud i semi-esclavitud. Actualment, el capitalisme encara
alimenta la seva generació exponencial de riquesa (i d’empobriment) a costa de feines precàries als països del Nord Global i, de
manera acusada, en els països on el passat colonial encara és vigent
en forma de tractes econòmics abusius, empobridors i condicions
laborals deshumanitzants. Sobre aquesta lògica, va creixent la des
igualtat present en el repartiment dels recursos entre els dos pols
d’aquest sistema globalitzat: entre les minories riques del Nord
Global i els sectors empobrits del Sud Global.
L’enriquiment de les elits extractives del Nord Global s’ha
alimentat, doncs, de l’espoli dels territoris i els col·lectius humans
més vulnerables d’unes societats travessades per múltiples opressions i eixos de desigualtat. En el paràgraf anterior es fa referència,
implícitament, als abusos comesos sobre la base del racisme i el
classisme. Mentre que aquests han estat històricament reconeguts,
encara costa d’identificar aquells que es cometen en el si d’un
sistema patriarcal. Cal tenir present que un dels altres factors que
va permetre al capitalisme desenvolupar-se i sostenir-se ha estat
9
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l’energia que les dones, de forma imposada, han dedicat dia a dia
a aquelles tasques que ens mantenen i ens permeten reproduir
vides dignes.
Les conseqüències de la construcció de l’actual model energètic
sobre fonaments capitalistes són visibles arreu. L’energia té una
dimensió política evident, determina molts aspectes de la nostra
vida quotidiana i de l’organització de les societats on vivim. Accedir-hi amb seguretat és imprescindible per desenvolupar la nostra
vida dignament. Tot i així, el seu control no està en mans de la
població, sinó en les d’un nombre reduït d’empreses transnacionals
que no prioritzen garantir-ne un accés universal sinó lucrar-se a
través del seu subministrament.
En el cas de l’electricitat a l’Estat espanyol, cinc grans grups empresarials acaparen, de forma opaca i de connivència amb el poder
polític i financer, el mercat en totes les activitats que conformen
el sistema elèctric. Aquestes empreses gaudeixen de retribucions
multimilionàries (fins i tot en els anys de major recessió econòmica) i acumulen un historial llarguíssim d’escàndols i abusos, aquí
i arreu, que han perpetrat impunement.3
L’acumulació del poder sobre l’energia en poques mans, que
poden fer i desfer a gust, en part ve promoguda per la necessitat, en un model energètic i socioeconòmic com el nostre, de
centralitzar les activitats energètiques. Per una banda, perquè
el seu disseny persegueix prioritàriament la manera d’abaratir
els costos de la producció industrial. Per altra, perquè les fonts
de les quals ens hem servit fins ara només es poden extreure en
unes zones concretes del planeta i, a partir d’aquí, processar-se
i distribuir-se.
La priorització dels usos productius de l’energia i de la maximització del seu rendiment econòmic, així com la centralització
que requereix un model així, necessita d’unes infraestructures i
projectes energètics de grans dimensions. Aquestes, per poder-se
3. Podeu consultar una breu descripció de l’Oligopoli del mercat elèctric
espanyol al capítol IX Alguns aclariments.
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desenvolupar, demanen d’uns volums enormes d’inversions i
queden al servei d’aparells financers complexos (financerització).4
Construir projectes d’escala tan gran va acompanyat, de forma
quasi insalvable, de múltiples impactes ambientals, socioeconòmics
i d’endeutament, sigui per fallida, mala administració o, fins i tot,
amb el funcionament normal previst del projecte en qüestió. Tot
i el caràcter determinant que tenen aquestes infraestructures en
els territoris, la seva informació sovint queda fora de l’abast que
seria desitjable per permetre una participació i decisió comunitàries reals. Obstrucció, traves i, fins i tot, violència i repressió
policial acaben imposant aquests projectes als territoris que els
han d’acollir, els quals esdevenen unes de les víctimes d’aquest
model energètic.
Si bé aquestes són víctimes del model energètic en les zones
d’extracció, a la banda del consum el tracte de l’energia com un bé
mercantil impedeix a moltes persones accedir a un consum mínim
necessari. La realitat d’aquestes persones en situació de pobresa
energètica contrasta amb el sobreconsum opulent d’altres amb les
que poden estar compartint vila i barri.
Les conseqüències ecològiques i socials d’aquest model energètic fòssil i nuclear han fet que la idea que cal canviar-lo estigui
àmpliament compartida a dia d’avui i es reclami des de sectors
ideològics de la societat ben diversos. Ara bé, el debat neix a l’hora
de discutir l’abast d’aquest canvi, el seu contingut, els objectius que
ha de perseguir i qui ha d’erigir-se com el subjecte protagonista
del nou model.
L’abandó dels combustibles fòssils i la transició a unes fonts
energètiques renovables és l’element del canvi de paradigma més
comunament acceptat. Es tracta d’un consens ja adquirit mundial
ment que xoca amb tots aquells individus i sectors poderosos que
4. Anomenem financerització al procés d’importància creixent de les finances,
els mercats financers, les institucions financeres i les elits financeres en l’esdevenir de
l’economia (Palley, T., (2007). «Financialization: What it is and Why it Matters».
Political Economical Research Institute, University of Massachusetts Amherst, MA).
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encara segueixen obstinats, de forma interessada i condemnable,
en el negacionisme climàtic.
A partir d’aquí, el discurs oficial vira segons el color i signe
de qui el llança, a causa de la complexitat del repte, els interessos
que hi ha en joc i la profunda interrelació que estableix amb el
sistema socioeconòmic. Tant es proposa la substitució renovable,
amb el manteniment de l’energia nuclear i la implementació de
sistemes de captura i emmagatzematge de carboni a gran escala,
com models 100% renovables. Però, en general, acostumen a
referir-se, només, a una substitució tecnològica i no contemplen
introduir cap altre tipus de canvi ni esmenar res més del sistema
actual. L’anomenada descarbonització de les nostres societats és
una condició necessària però, per nosaltres, no suficient per encarar
el canvi global que creiem que cal abordar.
En aquest sentit, manca encara molt coneixement i debat d’abast
social sobre la quantitat d’energia que podrem tenir disponible amb
les noves tecnologies i a quins usos la voldrem destinar. També, sobre la forma de materialitzar la proposta en els diversos territoris, a
causa dels impactes ineludibles que la implantació renovable també
portarà. Aquests fets tindran, de forma inevitable, conseqüències en
la nostra manera de viure. Davant d’això, el diagnòstic i la proposta
de la Xarxa per la sobirania energètica és clara. Cal prendre el poder
a l’Oligopoli energètic per tal que siguem les comunitats les que
decidim per nosaltres mateixes quines necessitats preferim cobrir i
com. Per tal que siguem nosaltres el subjecte que impulsi la transformació de l’actual model energètic amb la celeritat que reclamen
els límits biofísics del Planeta i el compromís i la consciència que ens
demanen els requisits humans d’una vida digna a l’abast de tothom.

La Xarxa per la sobirania energètica
La Xarxa per la sobirania energètica (Xse) va néixer, ara fa més de
quatre anys, amb l’objectiu de crear un front polític de transformació en el camp de l’energia, format per associacions, col·lectius
i més d’una seixantena de persones d’arreu del territori català.
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Moltes de les entitats i plataformes provenen de la lluita local
de resistència a diversos projectes extractivistes planejats sobre el
territori, amb una important presència de la Plataforma Aturem
el Fracking. Amb la finalitat d’anar un pas més enllà, es va generar
una xarxa de persones, associacions i col·lectius d’arreu que tingués
propostes concretes sobre la transformació del model energètic i
que fes incidència per a posar-les al centre de l’agenda política
del moment.
La primera trobada de la Xse va tenir lloc el 8 de juny de 2013
amb la «Jornada per un canvi de model cap a la sobirania energètica», i va néixer definitivament a Girona el 5 d’octubre de 2013.5
Des de llavors ha impulsat diverses campanyes, iniciatives i línies de
treball. En primer lloc es va treballar per a desenvolupar el concepte
de «sobirania energètica», inspirat en el concepte de «sobirania alimentària» de La Vía Campesina. Paral·lelament, es va participar en
la iniciativa del Multireferèndum, en el qual es van incloure dues
preguntes: l’una relativa a la construcció de línies de Molt Alta Tensió
(mat) a les comarques gironines; i l’altra, al control de l’energia i a
l’acostament de la presa de decisions sobre aquesta a la ciutadania.
Es va iniciar també el treball sobre la localització de l’energia,
abraçant lògiques més àmplies com la (re)localització de l’economia, i entenent la necessària interrelació entre àmbits com l’alimentació, el transport, l’habitatge, l’oci i el treball, entre d’altres.
En aquesta línia, i emmarcada en les eleccions municipals del
maig de 2015, la Xse va presentar una «Proposta energètica municipalista». La proposta nasqué del convenciment que l’escenari
municipal, el més proper a les persones, ha de ser protagonista de
la transició cap a un model energètic just socialment i ambiental
i arrelat al territori.
Altres qüestions, com el finançament o la «governança»6 del
model energètic, també han estat l’objectiu d’altres jornades i
5. Consultable a www.xse.cat/manifest/
6. Per a una reflexió sobre l’ús que fem del terme en aquest llibre vegeu el
capítol I Per la sobirania energètica des d’una democràcia d’arrel.
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seminaris de la Xse. Particularment, la qüestió de la distribució
elèctrica ha estat percebuda des de l’inici, per part de la Xse,
com un sector clau dins el sistema elèctric i el model energètic a
l’Estat espanyol. També, com una de les palanques que permet
confrontar l’Oligopoli des d’una de les vessant que li atorga més
poder i control del sector. Per aquest motiu, es van realitzar visites
a algunes distribuïdores municipals de l’àmbit català i diverses
investigacions sobre la qüestió.

Assemblea Volt 2. Octubre 2015. Capella, Osca. Realitzada per Luis Lorente
Gracia (Redondo de confusión).

Per últim, i de manera transversal, la Xse sempre ha plantejat
una crítica al model energètic actual que partís d’un enfocament
de justícia socioambiental global. La «mirada Sud» és present a
la Xse des de l’inici, i d’ella n’han sorgit iniciatives com el Volt,7
7. El Volt oligotòxic és una activitat organitzada per la Xse i les entitats que
en formem part que consisteix en la realització d’un recorregut per diferents zones
del territori català, o proper, que reben els impactes del model energètic i/o han
engegat iniciatives per respondre-hi, per tal de teixir xarxes de suport, incidència i
aprenentatge col·lectius. Dirigiu-vos al capítol VII Enxarxant les resistències i les alternatives a casa nostra i escoltant altres casos del Nord Global per conèixer-ho més.
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així com anàlisis i denúncies a l’Oligopoli que van més enllà de la
seva actuació a Catalunya o a l’Estat espanyol. De manera similar,
en l’últim any, la Xse ha iniciat un procés per a incloure també
de manera transversal la «mirada de gènere». Aquesta inclusió ha
estat fruit de la cerca de coherència interna, en les pràctiques i
dinàmiques pròpies de la Xse, alhora que externa, en els discursos
i propostes plantejades per la Xarxa.

El llibre, per què i de què parlarà
Aquest llibre neix de la voluntat d’afegir la veu de la Xarxa per
la sobirania energètica al debat públic que s’origina a l’hora de
plantejar alternatives al model energètic actual. Però no és una
proposta de persones expertes, sinó que parteix del coneixement
que les persones involucrades hem anat adquirint. Estiguéssim més
o menys relacionades laboralment amb l’energia, ens ha mogut la
voluntat de comprendre la realitat (energètica) on vivim, identificar
de quina manera transformar-la i incidir-hi.
La proposta s’ha anat construint a partir de l’aprenentatge
generat durant les accions i espais de debat que la Xse ha organitzat o a on ha participat amb d’altres persones i col·lectius. Des de
diversos espais ideològics i disciplines, ens hem trobat treballant un
tema comú, l’energia. Hem mostrat així que aquesta no només és
abordable des de la discussió tècnica, sinó que implica la societat
sencera. La nostra proposta beu, també, de múltiples aportacions
passades, tant en relació amb l’energia com més enllà. Ens inspiren, per tant, moviments de base d’arreu i els seus conceptes: la
sobirania alimentària i La Vía campesina, lluites de resistència a
projectes injustos i imposats, etapes d’aprofundiment democràtic
com el 15M o el moviment antiglobalització, les propostes ecologistes, internacionalistes i feministes, el municipalisme, les lluites
en defensa dels drets humans i dels pobles, i un llarg etcètera.
És, en definitiva, un llibre que, tot i recollir els nostres pensaments, no ens pertany. Ja que aquests s’han nodrit de l’intercanvi
amb infinitat de persones, col·lectius i idees. No és, tampoc, un
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llibre de respostes ni receptes tancades, sinó d’identificació de
principis i proposta d’alternatives que ens porten a més debats.
Confrontant aspectes del model actual que no ens agraden
respecte aquell que creiem que hauria d’organitzar-nos, la Xse ha
anat identificant punts irrenunciables d’aquest altre model, eixos
de transformació clau i elements estratègics per desencadenar-la. El
llibre comença desenvolupant la idea central de la nostra proposta, la
sobirania energètica, en referència a la capacitat de decidir i governar
el nostre abastiment d’energia (capítol I). Vinculada a aquest poder
de decisió de les comunitats, emergeix la necessitat de descentralitzar
i relocalitzar les activitats energètiques (capítol II). El motiu principal de voler tenir el control de l’energia és, en darrera instància, el
convenciment que només nosaltres podem posar-la al servei de les
nostres necessitats i de les especificitats socioambientals dels territoris. En aquesta línia, el capítol III parla de la pobresa energètica i les
lluites per reivindicar l’energia com un dret bàsic a garantir i un bé
comú a conservar. De forma més àmplia, el capítol següent confronta
una visió ecofeminista i comunitària de l’energia enfront el model
capitalista i patriarcal de l’Oligopoli. Per materialitzar aquesta altra
visió de l’energia caldrà mobilitzar recursos econòmics. El capítol
V exposa algunes vies per fer-ho sense dependre de les estructures
financeres de les elits globals. Finalment, recorrem diferents territoris
del Sud i Nord Global víctimes de l’actual model energètic però,
alhora, origen de múltiples accions de resistència i proposta que ens
inspiren (capítols VI i VII).
La persona que s’hi endinsi percebrà que el to i l’estil dels
diferents capítols són heterogenis.8 El cos principal de cada capítol ha estat redactat per un o dos parells de mans diferents i, per
això, cadascun té una veu pròpia. Ara bé, a tots i cadascun d’ells
els travessa i reuneix l’experiència de la Xse. Els hem escrit plens
d’energia. Esperem que se us encomani.
8. Tot i així, s’han homogeneitzat alguns criteris. Per exemple, el text utilitza el
plural femení per referir-se a col·lectius compostos per persones de tots els sexes. En
canvi, opta pel masculí per designar grups humans compostos només per homes.
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I. PER LA SOBIRANIA ENERGÈTICA
DES D’UNA DEMOCRÀCIA D’ARREL

Era l’any 2012. L’amenaça del fracking (fracturació hidràulica
o hirofracturació)1 a Catalunya va fer saltar l’alarma ciutadana
i els pobles afectats van plantar-li cara amb organització, rigor,
persistència i ampli suport de col·lectius sensibles al problema i
de la població general. De bon principi, la denúncia subratllava
la manca de democràcia d’un procés que es realitzava d’esquenes
a la ciutadania, i així ho podem llegir al manifest de la Plataforma
Aturem el Fracking:
Aturem el fracking perquè s’oculta rere un entreteixit de
processos administratius opacs que impliquen un greu atac
al poder de decisió dels governs locals i per tant una acció
despòtica de menyspreu cap a la ciutadania i als Ajuntaments,
els seus òrgans de govern més propers.2

1. Segons la vikipèdia, la fracturació hidràulica o hidrofracturació (coneguda
en anglès com hydraulic fracturing o fracking) és una tècnica per possibilitar o
augmentar l’extracció de gas i petroli del subsòl. El procediment consisteix en la
injecció a pressió d’algun material al terreny, amb l’objectiu d’ampliar les fractures
existents al substrat rocós que tanca el gas o el petroli, i afavorint-ne així la sortida
cap a l’exterior. Habitualment el material injectat és aigua amb sorra i productes
químics, encara que ocasionalment es poden emprar escumes o gasos.
2. Manifest Plataforma Aturem el Fracking, 2012 https://aturemfracking.
wordpress.com/about/manifest-fundacional/
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De bon principi, també, aquesta lluita va desbordar-se cap a la
reivindicació d’un nou model energètic fonamentat en la idea de
sobirania. Així, de la llavor del fracking, va néixer el 2013 la Xarxa
per la sobirania energètica. La democràcia i el control social dels
mitjans de producció es recolliren com a dos dels pilars constituents
d’aquesta Xarxa. Ho trobem a l’extracte del manifest:
Democràcia: hem de ser capaços de decidir què produïm, com
ho produïm i, sobretot, per a què ho produïm. La generació
d’energia ha de respondre en primer lloc a criteris i necessitats
socials col·lectivament identificats.
Control social dels mitjans de producció: lluny dels mètodes
oligopòlics dominants, interessats en promoure consums tan
elevats com sigui possible, el control de la producció energètica
ha de ser gestionat des d’una òptica no mercantilista, apostant
per gestions públiques i/o comunitàries en la construcció dels
béns comuns.3
A partir la reflexió col·lectiva inicial, es va desenvolupar una
definició de sobirania energètica, concepte clau al voltant del
qual es vol defensar la transició energètica i que parteix de la base
d’aquesta revisió del concepte de democràcia i dels mecanismes
que permetrien la seva obertura i radicalitat.
El dret dels individus conscients, les comunitats i els pobles
a prendre les seves pròpies decisions respecte a la generació,
distribució i consum d’energia, de manera que aquestes siguin
apropiades a les circumstàncies ecològiques, socials, econòmiques i culturals, i sempre que no afectin negativament a
tercers. (Xse, 2014)
Aquest capítol, Per la sobirania energètica des d’una democràcia
d’arrel, vol recollir les reflexions que hem tingut com a Xarxa al
3. Manifest de la Xarxa per la sobirania energètica, juny 2013.
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voltant d’aquesta idea amb la intenció de qüestionar la participació
ciutadana tal i com s’entén actualment, i pensar les idees clau que
hauria d’incorporar aquesta democràcia i participació per garantir
una democràcia radical, que obrís el camí cap a la transició energètica des de la sobirania dels pobles.

Per què apostar per la sobirania energètica dels pobles des
d’una democràcia d’arrel? Per què cal un canvi fonamental
del control oligopòlic a un control público-comunitari?
El sistema energètic actual es troba en mans d’unes poques empreses que controlen totes les parts del procés.4 El model centralitzat
actual, de grans plantes generadores, grans línies de transport i distribució, precisa de grans volums d’inversió per fer front a aquestes
grans infraestructures. Unes inversions només a l’abast de grans
empreses energètiques que, en aquest marc, acaparen gairebé tot el
poder per controlar el sistema. Aquest fet els permet obstaculitzar
qualsevol canvi que posi en qüestió el seu control integral sobre
el sector. Un exemple molt clar el trobem amb l’obstaculització
i endarreriment de la incorporació de les energies renovables per
ajustar aquesta transició a les seves necessitats i tempos. Podem
esperar, doncs, que aquests actors siguin els que liderin un procés
de canvi de model energètic, englobat en un procés més ampli de
transformació socioeconòmica, que necessàriament posarà límits
al seu creixement? Podem confiar que ho facin amb la necessària
celeritat? Podem ni tan sols somiar que ho facin d’acord amb
l’interès general o pensant en termes de justícia social i ambiental?
La transformació des del model energètic que tenim (i que
podríem qualificar de centralitzat, fòssil, oligopòlic, injust socialment i ambientalment, i patriarcal) vers un model distribuït,
renovable, democràtic, just i ecofeminista demana un canvi radical
4. Pel que fa a la part elèctrica del sistema, consulteu més informació sobre
l’Oligopoli del sistema elèctric de l’Estat espanyol al capítol IX Alguns aclariments.
Com a Xse, ens hem enfocat molt de bon principi en el sistema elèctric, posant ja
la mirada en una futura societat eminentment electrificada.
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de la propietat i també nous models de govern. L’escenari que es
dibuixa en el nou marc —distribuït, localitzat en renovables— va
molt més enllà d’una simple transició tecnològica. Les renovables
ens permeten construir una autosuficiència energètica més gran;
permeten fer el sistema bidireccional5 i aproximar la generació i
el consum. Ens permeten atorgar, en definitiva, un major control
sobre el sistema i aportar l’oportunitat transformadora de fer-ho
col·lectivament, en xarxa.
La sobirania energètica apel·la a l’apropiació popular del dret
a decidir i controlar el sistema energètic. Per a això, és clau trobar
noves estructures de govern que comportin una participació ciutadana més gran en les polítiques energètiques i, sovint, això ve
associat al desenvolupament paral·lel de la democràcia econòmica.
Per exemple, es tracta que les persones, a les seves respectives regions, decideixin sobre els projectes eòlics o els horts solars, que
les consumidores decideixin sobre les polítiques de preu de les
subministradores energètiques municipals, o que els membres de
les cooperatives ciutadanes propietàries i/o gestores del sistema
energètic decideixin com s’han d’utilitzar els beneficis de la cooperativa. Són necessàries noves formes de propietat municipal, o
d’àmbit territorial superior, segons les cirmcumstàncies i segons el
resultat d’un debat social pendent i importantíssim. Calen també
noves formes de propietat privada col·lectiva, sovint en forma de
cooperatives.
Les cooperatives energètiques es troben àmpliament esteses en
diversos països i també han sabut trobar una escletxa a Catalunya
i l’Estat espanyol.6 És el concepte d’una nova forma de propietat
5. Parlem de sistema bidireccional perquè la consumidora passa a ser alhora
consumidora i productora d’energia. D’aquestes noves consumidores se’n diu
prosumers o consumidores proactives.
6. A Catalunya i a l’Estat espanyol tenim el cas destacat de la cooperativa de
generació i comercializació en renovables Som Energia. Vegeu, també, el capítol II
Recuperen l’energia. La (re)localització i les xarxes de distribució i el capítol V El
finançament per la transició cap a la sobirania energètica. Un repte en majúscules,
apartat «Quines propostes trenquen la lògica big-big-big?».
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i de control públic que es troba a les beceroles i sobre el que reflexionarem a continuació.

Democràcia i control social dels béns comuns
Qui pren ara les decisions en matèria energètica? Quin paper
té la ciutadania?
Actualment, la majoria de decisions en termes energètics es prenen
via decrets i lleis governamentals, amb una forta influència del
lobby energètic. Però no només això, sinó que gràcies al poder que
acumulen les grans empreses energètiques, aquestes decisions, en la
majoria dels casos, acaben afavorint interessos privats en detriment
de l’interès col·lectiu. Les portes giratòries7 que es donen entre
els consells d’administració de les grans empreses energètiques i
el consell de ministres fan pensar en l’intercanvi de favors entre
aquests i, per tant, reforcen la idea d’una gran influència del lobby
energètic en el govern del sistema.
El sistema de presa de decisions en el marc de la democràcia
representativa liberal no incorpora la població més enllà del seu
vot durant les eleccions parlamentàries. Les mancances d’aquest
sistema envers a una participació real són evidents i han estat
denunciades per molts moviments socials, com ara Democracia
Real Ya, el moviment del 15M i partits polítics amb vocació
transformadora de la democràcia.
Tot i això, hi ha certes esferes on, sota el nom de «governança»,
es va començar a incorporar la població en alguna part dels processos de presa de decisions. La participació ciutadana apareix aquí
en una primera fase del procés, en decisions no estratègiques, molt
tutelada per les administracions, de manera purament consultiva,
no igualitària i sense un retorn clar. Entenem aquests processos
no com una autèntica participació en la presa de decisions sinó
com uns processos legitimadors de l’acció governamental. En un
7. Vegeu més informació a http://www.puertasgiratorias.org/.
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context on hi ha una demanda creixent de participació per part
de la població, aquests espais acaben sent un element únicament
estètic i de propaganda.
La idea de governança. Un concepte desacreditat que cal
reivindicar amb un nou significat?
Els models de participació ciutadana que apareixen en la democràcia liberal se sostenen en conceptes com el de governança.
Segons el Diccionari de dret administratiu del Centre de Terminologia de Catalunya (2014), governança és la manera de governar a través de la qual interactuen, mitjançant negociacions i de
forma autònoma, els governs, la societat i el mercat formulant i
implementant polítiques públiques a través de xarxes autoregulades, interdependents, horitzontals i relativament estables dins
d’un marc regulador i normatiu, amb una finalitat de caràcter
públic. La idea va ser promoguda pel Banc Mundial i la Unió
Europea i prové d’un canvi de paradigma que es va donar cap
els anys 80 en el qual la gestió pública es vinculà al new public
management, incorporant-hi així una visió economicista: s’empresarialitza l’administració pública.8 Des d’aquesta perspectiva,
la creació d’aquests espais de governança estava i està supeditada
a la voluntat d’estendre les receptes neoliberals a la gestió pública,
també en l’àmbit de l’energia i, a la vegada, allunyar les situacions
de conflicte de l’acció de govern.
Així doncs, la governança s’ha abordat des de la participació
en la presa de decisions d’actors privats, sovint privats-mercantils, que han col·laborat amb el sector públic i contribuït en la
presa de decisions i en el disseny de determinades estructures
institucionals (Bautista, 2017). És cert que així s’han incorporat
actors a la presa de decisions, fins llavors només restringida a
8. Un enfocament, val a dir, que queda molt lluny del que definíem al manifest
de la Xse: «el control de la producció energètica ha de ser gestionat des d’una òptica
no mercantilista, apostant per gestions públiques i/o comunitàries en la construcció
dels béns comuns» Manifest de la Xarxa per la sobirania energètica, juny 2013.
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aquells elegits via democràcia representativa. Però s’ha fet amb
una aposta clara pels actors privats-mercantils, que promouen
accions orientades als seus interessos, sovint allunyats de l’interès
comú i inqüestionables.
Dins d’aquest marc de governança, estem mancats de garanties.
El ciutadà perd el control entorn a qui pren les decisions i queda
incapacitat per obligar-lo a rendir comptes sobre aquestes. Per
això, no estem conformes amb la governança exercida d’aquesta
manera i proposem alternatives.
Figura 1
Model de governança liberal

El model de governança vigent, que es recolza descaradament
sobre l’eix Públic-privat mercantil (figura 1), hauria de pivotar cap
l’eix Públic-comunitari, entenent aquest comunitari com aquell
que s’orienta cap a les necessitats de les persones i el manteniment i
reproducció de la vida, i no vers el lucre. Pivotar per tal de desplaçar
els agents amb interessos privats mercantils, per prendre decisions a
partir de la relació entre l’administració i la comunitat. Es tractaria,
així, d’un model que es fonamenta en la creació de xarxa i de comunitat i que prioritza allò que pensem que és el bé comú.
Què ha fet que aquests tres vèrtex no hagin tingut el mateix
paper en la governança? Per què l’eix públic-comunitari no s’ha
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desenvolupat de la mateixa manera que l’eix públic-mercantil? Han
estat les pròpies dinàmiques de la col·laboració público-privada
mercantil les que han afeblit l’altre vèrtex? O bé, i alhora, aquest
vèrtex públic-comunitari ha contribuït de manera important a
autoexcloure’s i situar-se al marge d’aquesta relació? Tot i que això
podria ser cert, no podem obviar que, com diem a dalt, la governança es va crear amb la voluntat d’incorporar la visió empresarial
dins de l’administració. És comprensible, doncs, que la comunitat
hagués renunciat a aquests espais que no pretenen tenir-la en
compte sinó, més aviat, utilitzar-la per legitimar el propi procés
d’incidència dels lobbies.
La conseqüència d’aquesta manca de participació ciutadana
en el marc dels darrers anys ha estat la gestió privada amb ànim
de lucre de determinats serveis fonamentals: aquells vinculats
a l’aigua, a l’energia, a l’atenció a les persones, i, en definitiva,
de tot un conjunt heterogeni de serveis que són essencials per
garantir una vida material digna i una vida relacional normal. Ho
veiem, malauradament, en aquelles persones la vida quotidiana
de les quals queda en situació completament alterada, en situació
de vulnerabilitat, com a resultat d’aquesta mercantilització de
serveis bàsics.
Com hem dit, en aquest enfocament de la governança, l’exercici del control ciutadà és ben limitat. Els espais de participació
així entesos són molt vehiculats i no igualitaris, no s’acaben de
dinamitzar i molt sovint acaben bloquejant o no es configuren
com a veritables espais de decisió. Amb molt vehiculats volem dir
que aquests espais els organitza i dinamitza l’administració pública
d’una manera que deixa molt tancat el programa i el funcionament; i molt acotats els aspectes de debat i els moments en què
es pot donar. És a dir, que la seva estructura és molt rígida. Amb
no igualitaris volem dir que no tots els actors disposen de tot el
coneixement i la informació disponible per la resta d’actors; ni del
mateix temps per treballar les propostes; ni són convidats a tots
els espais de debat; sovint s’hi percep una jerarquia preestablerta
de coneixements, com ara tècnics per sobre de socials; i fins i tot
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una marc ideològic de partida que no entra mai en discussió. En
la nostra vida com a Xarxa, en tenim potser experiència, de participació en aquest tipus d’espais.
Per exemple, en el procés participatiu per l’elaboració d’un
Pacte Nacional per la Transició Energètica,9 iniciativa de la Generalitat de Catalunya vehiculada a través de l’Institut Català
de l’Energia, la ciutadania va ser convocada a participar quan
des de l’administració ja s’havia preparat un esborrany10 i no des
del bon començament. El temps donat per presentar al·legacions
al document11 va ser molt curt, tenint en compte les dinàmiques comunitàries dels moviments que volen ser radicalment
democràtics. Les incorporacions, o no, de les al·legacions no
es van poder debatre en sessió conjunta amb l’administració i
els altres actors participants. Tot això va fer que els fonaments
de la Transició Energètica no incorporessin —ni s’arribessin a
debatre en profunditat i en obert— idees que considerem clau
com el qüestionament del model socioeconòmic i del concepte
de seguretat energètica, que tal i com està plantejat és aliè a la
justícia social i ambiental.
El procediment de redacció, discussió i acceptació o desestimació d’esmenes va ser generat des de l’administració com a únic
agent. Un exemple clar d’espai molt vehiculat, tutelat i desigual on
no tots els actors tenen la mateixa capacitat de incidir i contribuir
al resultat final.
Més enllà de la governança: govern público-comunitari
Més enllà de les connotacions negatives del terme degudes a
un abús històric, hi ha qui es planteja la reivindicació del terme
9. Pacte Nacional per la Transició energètica, document final 31 de gener de
2017 http://icaen.gencat.cat/ca/plans_programes/transicio_energetica/.
10. Document de bases per construir un Pacte per la Transició Energètica,
juliol 2015.
11. Document de bases per construir un Pacte per la Transició Energètica.
Comentaris, valoracions i aportacions de la Xarxa per la sobirania energètica,
setembre de 2015.
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governança per tal de buidar-lo i reomplir-lo de contingut. En
aquest debat sobre els termes, com a Xse, hem optat finalment
per desestimar-lo i deslliurar-nos del seu origen neoliberal i del
llast de significat històric comentat prèviament. En canvi, hem
decidit parlar de govern público-comunitari, més simple, i alhora
més radical. Estaríem referint-nos, senzillament, a com ens volem
governar. Però, més enllà del govern institucional, parlaríem
de com, nosaltres, com a comunitat, volem governar-nos. De
quines formes, en quins espais, de quins mecanismes ens dotarem per prendre decisions i assumir responsabilitats entorn dels
aspectes que afecten les nostres vides. Estaríem parlant de pensar
i prendre decisions més enllà de la institució, més enllà de les
esferes de presa de decisions i dels mecanismes tradicionals de
la democràcia representativa.12 No estem parlant doncs, d’una
«governança» tal i com s’ha entès i aplicat fins ara, sinó de govern
público-comunitari, en un sentit ampliat, d’una democràcia real
que desbordi la institució i s’allunyi de l’òptica mercantilista.
En aquests nous espais de govern, de democràcia real, de
sobirania, caldria, insistim, deixar de banda la participació tradicional: els espais de consulta, de creació compartida de diagnosi
i d’informació quedarien ja obsolets. Quedarien també obsolets
aquells espais on es va a negociar. Les taules de negociació no servirien en aquest nou paradigma, perquè entraríem en una lògica
de correlació de forces entre les parts que pot ser desigual per les
diferències de poder i influència. En aquest entorn de interrelació,
la igualtat entre les parts quedaria en entredit, aniria en contra de
la lògica de la inclusió o participació de totes les parts en les mateixes condicions, independentment del poder o força que tinguin.
El que es demana és un canvi més profund, estructural, que
permeti al conjunt de la població participar de la diagnosi dels
problemes, la recerca de solucions, i el seguiment, execució i fiscalització de l’acció de govern que se’n deriva. Es tracta d’exercir
12. Sebastià Riutort, Jornada de governança, Xarxa per la sobirania energètica,
11 de febrer 2017, Nau Bostik, Barcelona.
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la sobirania com a recuperació del control, en un sentit tant de
govern com de gestió, on les institucions són una part més de la
comunitat, des de la qual s’impulsen processos vinculants, igualitaris, transparents, inclusius i capacitadors.
La construcció d’aquests espais de col·laboració público-comunitària és el punt de partida necessari per enfortir un nou model
de societat, un nou model socioeconòmic que ens permeti superar
el vigent, arrel mateixa de la crisi global que encarem.

Presa de decisions. Com haurien de ser aquests espais
de govern público-comunitari?
Qualsevol procés que es marqui com a objectiu una participació de caire emancipatori requereix de debats previs que
permetin establir la definició del que es vol, dels instruments,
metodologies, etc. Per tant, primer cal plantejar-se una sèrie
de qüestions com què entenem per participació, per què la
volem, quin és l’objectiu de participar o d’on sorgeix aquesta
necessitat. (III Agora Aigua és vida— taller de participació)
D’entrada, doncs, és necessari redefinir els espais de presa de
decisions. Vinculants, descentralitzats, inclusius, transparents,
capacitadors, fiscalitzats, legítims des de l’acció, són algunes de
les característiques que pensem que haurien de potenciar aquests
espais. El concepte bàsic de partida, però, segons Edurne Bagué
seria el de corresponsabilitat. «És des d’aquesta voluntat de corresponsabilitat des d’on s’ha de fer el debat de quines són les eines
que tenim»13. No pot haver-hi participació sense presa de decisions
ni corresponsabilitat. Sense aquesta corresponsabilitat no es pot
parlar de govern ampliat, de democràcia real, de coproducció de
les polítiques, en definitiva d’autèntica sobirania.

13. Edurne Bagué, Jornada de governança, Xarxa per la sobirania energètica,
11 de febrer 2017, Nau Bostik, Barcelona.
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Corresponsables: compartir la responsabilitat de la presa
de decisions
Cal aprendre a exercir la corresponsabilitat.
D’una banda, l’administració ha de ser capaç de facilitar
aquestes estructures, apostar-hi, facilitar informació degudament
tractada per ser comprensible, no tenir por a perdre el control
dels processos... Evitar acumular coneixement en unes poques
mans i obrir les portes de la informació i decisió (transparència i
processos decisoris). En els espais de presa de decisió, les persones
tècniques tenen el poder de disposar de coneixement expert sobre la matèria. Quan la ciutadania entra en joc, aquesta cultura
dels experts queda en qüestió com a única forma d’abordar els
problemes, i s’eixampla i s’enriqueix amb l’aportació d’altres
mirades i perspectives.14
D’altra banda, la població ha de tenir clar que participar
implica l’adquisició d’una sèrie de drets però també de deures.
A partir de la praxis i de l’aprenentatge de la corresponsabilitat
s’aconsegueixen fórmules generalitzades de participació social.
Cal donar importància al treball i als processos col·lectius per tal
que, a base d’adquirir una dinàmica pròpia i d’anar construint
col·lectivament imaginaris sobre el paper de la ciutadania en el
govern i gestió d’aquests serveis clau, aquesta vagi incorporant
responsabilitats.
Ara bé, cal que aquests actors seguin amb l’administració a
la mateixa taula i junts creïn una estratègia amb un horitzó compartit. Cal que a l’administració li sigui molt difícil abandonar la
taula i cal que sigui tan responsable de les decisions com els actors
comunitaris. L’actor comunitari ha de conservar l’autonomia,
però no ha de deixar de prendre responsabilitats. L’actor públic
s’ha de veure cada vegada més forçat a no poder sortir de manera
unilateral d’aquesta taula de treball compartit.

14. Els elements de justícia social i ambiental són sovint menystinguts en
entorns de marcat caràcter tècnic, per exemple ciència post-normal.
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Descentralitzats: apropar la presa de decisions al territori
Una de les raons que allunya la població del control del sistema
energètic és el seu caràcter centralitzat. En aquest sentit, un procés
de descentralització, de (re)localització de les activitats energètiques, que caminés cap a la sobirania energètica generaria l’oportunitat d’obrir nous espais territorialitzats de presa de decisions,
d’assumpció de responsabilitats i d’articulació de polítiques. Una
característica indispensable que també es reclama també des del
manifest de la Xse en el seu darrer punt:
Arrelament al territori / descentralització: com a condició indispensable per al compliment de tots els criteris anteriors, i en
contraposició al model d’acumulació que suposen els mitjans
de producció actuals, el model energètic s’ha d’impulsar des
de baix, i això implica defugir de receptes úniques i de grans
solucions màgiques. L’heterogeneïtat i diversitat de propostes
locals adaptades al seu entorn són la millor garantia de transició
cap a un nou model energètic.
Parlem de territori perquè el terme en si porta subjecte el
concepte de proximitat però sense definir un espai administratiu
concret (barri, municipi, comarca...), que dependrà de la població que hi habiti, del tema en qüestió, etcètera. La idea és que les
decisions les prenguin aquelles persones a qui afecten. Per tant,
reivindiquem que les lleis governamentals siguin garanties de
drets universals pel conjunt de la població i vetllin per l’equitat i
la justícia social, però que la resta de decisions es prenguin allà on
s’hagin de desenvolupar.
L’altre aspecte és la coordinació eficaç i eficient d’aquests actors.
En aquest sentit, és important, per exemple, la gestió de les diferències territorials, de manera que no hi hagin zones guanyadores i
zones perdedores, poblacions guanyadores i poblacions perdedores
dels processos de decisions. Cal tenir en compte les diferències
territorials, en aquest model de presa de decisions, per garantir
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l’equitat territorial i la justícia ambiental i social de les decisions
que es prenguin (Ariza-Montobbio, 2013).
Inclusius: apropar la presa de decisions a tothom
Un altre element clau d’aquesta govern público-comunitari és la
inclusió: quins actors han d’estar inclosos en aquests espais de
presa de decisions? Què fem per no deixar fora aquells actors que
tenen el mateix dret a participar-hi, però els falten el coneixement
i/o la disponibilitat? Cal establir mecanismes d’informació, de
transparència i d’accessibilitat per garantir una igualtat en la
participació de tots els actors que vulguin ser-hi. És necessari que
l’accés a la informació sigui lliure i que es doni de forma clara i
entenedora per capacitar i formar aquelles persones interessades.
La participació té també les seves limitacions. D’entrada, per
aconseguir una participació tal i com l’estem definint, hem de tenir
clar que en les societats actuals existeixen importants desigualtats
que cal combatre. Com corregim desigualtats de gènere, de classe,
de relacions de poder, etc. en els espais de participació? Cal prendre
consciència de l’origen de les desigualtats i atacar la seva arrel a la
vegada que s’incorporen elements correctors que permetin garantir
una igualtat en l’accés a la informació, en el coneixement i en la
capacitat d’incidència.
Una reflexió molt important a fer com a societat per poder
garantir el dret a la participació ciutadana és reconèixer explícitament el temps i la dedicació que precisen. A hores d’ara,
moltes de les persones que han optat per implicar-s’hi ho fan
destinant part del seu temps de forma altruista i voluntària.
Això suposa una desigualtat de partida respecte les institucions
i empreses que poden participar d’aquests espais a través de
persones que s’hi dediquen professionalment. Caldria, per tant,
un reconeixement d’aquest temps de cura que requereix la vida
comunitària per poder assegurar una inclusió en condicions de
partida igualitàries.
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Fiscalitzats: capacitar-nos des de la decisió-fiscalització
En aquestes formes de govern público-comunitari, la fiscalització15 hi juga un paper fonamental. Per garantir el correcte
funcionament del sistema és imprescindible facilitar un flux
d’informació bidireccional, de capacitació per auditar el sistema externament i interna. Però aquesta fiscalització ha d’anar
associada i retroalimentar-se de la participació en la presa de
decisions i que aquesta sigui vinculant. Només així, en aquest
procés de fiscalització-decisió aconseguirem aquesta formació
capacitadora que transversalitza les estructures de decisió, que
trenca la visió institucional del dins-fora i que s’encamina cap a
la gestió directa. Una iniciativa ciutadana amb molt potencial i
molta feina feta en aquest sentit són els Observatoris Ciutadans
Municipals16, constituïts per persones d’un mateix municipi que
es dediquen a fomentar la participació i la transparència a la seva
localitat. En forma de xarxa, estan distribuïts a molts municipis
del territori català i de l’Estat espanyol.
Legítims: construir legitimitat des dels fets
Els nous espais que volem explorar han de ser espais que es basin
en una legitimitat diferent. La legitimitat ultrapassa l’acció de
dir, de proposar, de reclamar, d’advertir i de fiscalitzar i passa a
construir-se sobre l’acció de fer. Són espais construïts des d’una
comunitat enfortida amb projectes autònoms sobre la taula, que
demostra que vol i pot, i tira endavant projectes assumint riscos i
que, tot implicant diversos actors, assoleix els objectius. El discurs
de la reclamació i de la fiscalització ha de continuar existint però
cal incorporar l’acció.
Ara bé, els projectes autònoms són necessaris però no són
suficients. Cal que hi hagi l’actor públic que faciliti a la comunitat el desenvolupament dels seus projectes i es faci responsable
15. Fiscalitzar vol dir sotmetre les accions d’un altre a examen minuciós. Específicament en el camp del dret administratiu, controlar l’activitat administrativa.
16. Observatoris Ciutadans Municipals http://ocmunicipal.net/ca/.
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d’una nova aliança público-comunitària per fer el traspàs de l’eix
públic-mercantil al públic-comunitari.
Fractals: reproduir aquests valors a qualsevol espai
de decisió
Totes aquestes característiques que hem anat definint i que, de
ben segur, anirem ampliant com a resultat de la reflexió i acció
de la Xse, haurien de formar part de qualsevol espai de govern
que es definís, tant des d’una escala geogràfica —municipal,
comarcal, regional, nacional—, com des d’una mirada sectorial o intersectorial, o dins qualsevol subdivisió que els espais
requereixin. Qualsevol espai de govern, sigui quina sigui la seva
escala geogràfica o sectorial, hauria, per tant, de garantir la corresponsabilitat, la transparència, la inclusió, la fiscalització i la
legitimitat de l’acció col·lectiva.

Jornada sobre governança energètica. Febrer 2017. Barcelona.
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Sobirania energètica més enllà de la presa de decisions
La sobirania energètica és el dret a decidir sobre l’energia però
també implica garantir drets i tenir la capacitat i l’oportunitat de
participar en totes les esferes de poder del model energètic.
En aquest sentit, les administracions públiques són les garants
de drets. Tota la població ha de tenir garantit el dret a l’energia
necessària per satisfer les seves necessitats bàsiques. Això passa
per una desmercantilització de l’energia, on el seu accés no
vingui determinat per una retribució econòmica sinó per unes
necessitats col·lectives i individuals, identificades i prioritzades
col·lectivament.
En aquest model, més enllà d’un accés al coneixement i a la
informació, cal també garantir un accés als recursos. Aquí rau la
importància de les energies renovables. Aquestes fonts d’energia
permeten una autosuficiència energètica més gran, minimitzant
les repercussions sobre altres territoris i els seus efectes nocius
sobre el medi;17 fan el sistema bidireccional, aproximen la generació al consum, reduint la necessitat de grans infraestructures de
transport, i això atorga a les persones un major control sobre el
sistema. Les renovables faciliten, a més, l’accés a un coneixement,
comprensió i consciència més gran del consum energètic i les
seves conseqüències. Coneixements, comprensió i consciència
necessàries per construir una nova cultura de l’energia que tingui
en compte les limitacions biofísiques del planeta. Lluny dels
mètodes oligopòlics dominants, interessats en promoure consums tan elevats com sigui possible, el control de la producció
energètica ha de ser gestionat des d’una òptica no mercantilista,
apostant per gestions públiques i/o comunitàries en la construcció dels béns comuns.
17. Per a obtenir més informació respecte les repercussions sobre els territoris
del model energètic actual podeu consultar la Introducció, el capítol VI Les experiències del Sud Global. Resistència i alternatives de les comunitats empobrides
i el capítol VII Enxarxant les resistències i les alternatives a casa nostra i escoltant
altres casos del Nord Global.
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Partint de la base de garantir una sèrie de drets universals a
tota la ciutadania, defensem models de corresponsabilitat público-comunitària, on l’actor comunitari sigui un agent organitzat
i actiu, implicat en el desenvolupament comunitari i amb una
vocació pública. Aquesta corresponsabilitat implica una relació
entre iguals, on cada agent té les seves funcions depenent de
les seves capacitats i on no es perdi autonomia ni capacitat de
decisió. «Un element essencial que fa possible la diversitat i la
pluralitat d’idees, sense que això derivi en processos de divisió
i debilitament, sinó al contrari, d’enriquiment col·lectiu, és el
principi d’autonomia en relació al poder, a les institucions i als
grups polítics». «L’apoderament i el control social, més enllà
de la participació, requereix d’instruments propis que facin
possible la informació, la deliberació, la comunicació i la construcció d’acords en espais ciutadans» (III Agora AeV— taller de
participació). L’actor públic ha de ser un facilitador d’aquestes
iniciatives, amb una important interacció però sense voluntat
de sotmetre-les ni tutelar-les.
Així doncs, la «reivindicació política d’una transició energètica emancipadora» ens porta a reclamar «un model energètic
renovable, articulat a partir de processos de participació democràtica i formes de propietat i regulació col·lectives, fonamentat
en el principi de justícia social [i ambiental, nosaltres afegiríem],
orientat a l’interès general i en contraposició a la cultura dominant neoliberal de mercantilització i privatització» (Cotarelo i
Riutort, 2017).

Experiències per reflexionar
Malauradament, són pocs els exemples que podem trobar que
s’hagin atrevit a assajar noves formes de govern público-comunitari.
I encara menys en l’àmbit de l’energia. Tot i així, la política social
ens dona algunes experiències per pensar.
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Barcelona+Sostenible. El Compromís de Barcelona pel Clima
2015. Pla Clima 201718
L’any 2015, amb la Cimera del Clima de París a l’agenda política
internacional, l’Ajuntament de Barcelona va obrir un procés
participatiu de cara a presentar un Compromís de Barcelona pel
Clima a l’esdeveniment. L’Ajuntament va aprofitar la xarxa Barcelona+Sostenible ja existent a la ciutat i a la qual pertanyien més
de 800 entitats ciutadanes.
El model de participació va consistir en tres sessions de
treball dinamitzades des de l’Ajuntament. A la primera sessió
es va dur a terme una pluja d’idees sobre els problemes que
contribueixen al canvi climàtic, propostes de solucions i agents
implicats. En la segona sessió, es van aglutinar les propostes
per sectors i es van prioritzar les que es creien més eficaces per
mitigar i/o adaptar-se al canvi climàtic en cada sector. Finalment, en una tercera sessió, es van seleccionar les 5 propostes
finalistes que comptarien amb el suport de l’Ajuntament per la
seva posada en marxa i realització. Així mateix, es va crear un
grup de treball que va participar en la redacció del Compromís
de Barcelona pel Clima19 que la ciutat va portar a la Cimera de
París, el novembre de 2015.
En aquell moment, la Xse hi va participar a través dels membres que van voler ser part del procés. Segurament, el fet que
dins de Barcelona+sostenible figurin empreses com endesa, gas
natural, agbar o mercabarna, entre altres, no ajuda a esvair
els recels d’utilització de l’espai per part dels interessos privats que
hem comentat bastament abans. Tot i aquest recel, val a dir que,
durant les diverses sessions del procés de participació, només ens
consta que hi fes acte de presència una persona de gas natural
a la primera.
18. Ajuntament de Barcelona, Barcelona+Sostenible http://www.sostenibilitatbcn.cat/.
19. Ajuntament de Barcelona http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/
wp-content/uploads/2015/11/Compromis_Bcn_Clima.pdf.
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Les propostes que es van recollir han tingut un seguiment i
s’han començat a portar a terme. Tot i així, vam deixar de participar
del procés, per raons diverses, més enllà de les pròpies característiques de democràcia real o no del procés i que posen de manifest
algunes de les limitacions de la participació ciutadana. Entre altres
motius, podríem dir que vam abandonar el seguiment perquè vam
considerar que, un cop triats els projectes, el seu desenvolupament
esdevenia ja una qüestió més tècnica. També, per manca de prou
recursos humans per abordar tots els assumptes oberts en temes
energètics, que requereix haver de prioritzar assumptes estratègics
i imprescindibles per la Xse. Aquesta és una qüestió que, com hem
dit a l’apartat «Inclusius: apropar la presa de decisions a tothom»
necessita més reflexió.
Durant el 2017 es va activar un segon procés participatiu
des de l’Ajuntament de Barcelona, a través de la Xarxa Barcelo
na+Sostenible. L’objectiu: elaborar el Pla Clima20 per presentar-lo
a la Cimera de Bonn d’aquest any. Novament, es van plantejar la
mateixa estructura. En aquesta segona invitació a participar, hem
pogut assistir a la sessió de pluja d’idees. La qualitat democràtica
del procés creiem que es pot haver reduït sensiblement respecte
l’experiència de 2015.
Analitzem els processos en base al que li demanem al nostre
model de govern basat en una democràcia d’arrel. Per començar,
la iniciativa dels processos comentats així com la metodologia i la
calendarització han estat organitzats, en ambdós casos, per l’Ajuntament. Les organitzacions i persones a títol individual no hem pogut
participar del disseny del propi procés participatiu, des de l’inici i
incidint en tots els aspectes. En aquest sentit, pateix del mateix defecte de partida que comentàvem en el procés d’elaboració del Pacte
Nacional per la Transició Energètica. La democràcia participativa
impulsada des de la institució no comença a temps zero.
Pel que fa a la inclusió, l’esforç de convocatòria creiem que
va ser significativament més gran durant el procés d’elaboració
20. 25 de gener de 2018, pendent.
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del Compromís pel Clima de 2015, si ho valorem pel número
d’assistents i també per la insistència des de la institució en comunicar-nos les convocatòries de les sessions. Pel que fa a la convocatòria pel Pla Clima, veiem dos factors a comentar: d’una banda, la
institució deixa de ser la responsable executiva de la dinamització
dels espais de participació i externalitza aquesta feina;21 d’altra
banda, el numero de participants a la sessió de propostes és de 9
persones.22 Les persones que havíem participat del primer procés
no podíem deixar de tenir una sensació de dejà vu pel que fa a les
propostes presentades. Entre totes, hauríem de vetllar per garantir
la màxima difusió de les propostes participatives i la qualitat dels
processos de participació.
En relació a la corresponsabilitat, certament no ho podem
valorar, pel fet d’haver deixat l’espai en el moment de convertir
en realitat les propostes prioritzades. S’obria, aquí, un espai de
coproducció de polítiques on no vam entrar ni vam fiscalitzar.
Una darrera pregunta que ens formulem és si aquest espai
de participació multisectorial pot ser l’espai adient per abordar
la temàtica energètica en profunditat. Pensem en experiències
que han portat a terme altres municipis, com per exemple,
Cadis, amb la Mesa de Transición Energética.23 O aprofitant
l’experiència del moviment social germà de l’Aigua, la Taula de
l’Aigua de Terrassa.
Taula de l’Aigua de Terrassa
L’experiència de la Taula de l’Aigua de Terrassa ens pot ajudar a
imaginar el que està en joc i quines eines s’estan explorant en el
camp de la «governança» de l’aigua. Val a dir, que el cas de l’aigua presenta algunes diferències amb el de l’energia. Una d’elles

21. La dinamització pel Pla Clima l’ha realitzat espaitres: http://www.
espaitres.net/ca/portada.
22. https://twitter.com/BCN_Ecologia/status/908367987446566912.
23. Ajuntament de Cadis, Mesa de Transición Energética http://institucional.
cadiz.es/area/contenido/mesa-de-transici%C3%B3n-energ%C3%A9tica.
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i fonamental, és que la competència del servei d’abastament és
municipal. No passa així amb l’energia. I aquest és un punt que
analitzarem més endavant24 pel que suposa de dificultats afegides,
sobretot quan estem parlant d’un model localitzat, on el control
sobre l’energia estigui tan a prop com sigui possible del municipi.
Malgrat la competència municipal sobre el servei d’abastament, la gestió s’ha atorgat a concessionàries no locals, normalment
grans grups o corporacions que estan absolutament desvinculats
del territori. Des dels moviments de remunicipalització de l’aigua
es reivindica la corresponsabilitat ciutadana en tots els aspectes
del cicle integral de l’aigua: corresponsables en les qüestions de
gestió amb impacte més proper, com ara la garantia d’accés, o la
idoneïtat d’aplicar tarifes o taxes, i el seu valor; però també en
aquelles relacionades amb el disseny dels espais de participació i
els seus actors; i en aquelles ambientals, que es pregunten sobre
l’origen de l’aigua i el seu estat i interaccions amb l’entorn natural.
L’àmbit d’actuació és el local, un concepte que va més enllà del
municipi institucional —l’administració pública— i s’estén al
municipi entès territorialment. Aquestes reivindicacions suposen
dos canvis radicals en la manera d’entendre el govern i gestió dels
béns comuns. El tercer és el pas d’un model basat en la productivitat a un model basat en la cura. El tercer repte seria, doncs,
com deconstruir aquest model d’economia extractivista vinculat
al model neoliberal i potser fer una mirada cap enrere i al nostre
voltant per inspirar-nos amb altres models allunyats d’aquestes
lògiques economicistes i reinventar-los.
És important experimentar i no acontentar-se amb les solucions més fàcils o ràpides. Per exemple, optar per una societat mercantil per la gestió de l’aigua a Terrassa —o per la comercialitzadora
elèctrica a Barcelona— pot ser la via més pragmàtica per aconseguir
aparentment l’objectiu. Tanmateix, la fórmula continua operant a
través d’una empresa i no qüestiona la mercantilització del sistema.
24. Sobretot al capítol II (Re)localització de l’energia: el paper clau de les
xarxes de distribució.
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En aquests casos, l’aigua i l’energia continuaran regint-se pel dret
mercantil i no pel dret públic.
No ens enganyem tampoc. La participació i la corresponsabilitat tenen limitacions. Per exemple, què entenem per institució?
Què entenem per comú? Per parlar de corresponsabilitat, hem de
partir de la base de la igualtat. La participació social impulsada fins
ara ho permet? Quins són els límits de la participació? Hi ha límits?
És important construir des de la pròpia dinàmica. A Terrassa,
la municipalització de l’aigua funcionaria com un estímul per experimentar aquestes noves formes de gestió público-comunitària
que transcendeixen la institució.25

Experiències de la Xse per incidir en els espais de govern
energètic actuals i impulsar-ne de nous
Durant el temps de vida de la Xse, hem anat utilizant els mecanismes de participació que contempla la democràcia vigent.
D’aquesta forma, hem pogut elaborar una proposta política
municipalista per l’energia26 que es va presentar a tots els partits
durant la campanya a les eleccions municipals de 2015 i que
va ser recolzada per BComú, Podem, Equo, psc, erc, i la cup.
Aquell any vam donar suport a la Inciativa Legislativa Popular
sobre Emergència Habitacional i Pobresa Energètica que impulsava l’Aliança contra la pobresa energètica, en col·laboració amb
altres entitats. Aquesta ilp es va convertir finalment en la Llei
24/2015.27 Hem pogut presentar també al·legacions a propostes
25. Tres ens serien els pilars de la nova gestió: l’Observatori de l’aigua, el Ple de
l’Ajuntament i el Consell d’administració. L’Observatori debatria els plantejaments,
el Ple de l’Ajuntament hauria de marcar la línia política i el consell d’administració
s’encarregaria d’executar les mesures.
26. Podeu consultar-la a www.xse.cat/proposta-municipalista/.
27. Podeu consultar la Llei 24/2015 a http://cido.diba.cat/legislacio/6144029/
llei-242015-del-29-de-juliol-de-mesures-urgents-per-a-afrontar-lemergenciaen-lambit-de-lhabitatge-i-la-pobresa-energetica-departament-de-la-presidencia i
accions de fiscalització sobre l’acompliment de la llei a http://pobresaenergetica.
es/ (vegeu capítol III).
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de llei del Parlament de Catalunya, com per exemple, la llei Catalana de Canvi Climàtic28, o al Pacte Nacional per la Transició
Energètica29. En ambdós casos, els documents comtemplaven
la creació de taules de participació ciutadana: la Taula Social
pel Clima i la Taula per la Transició Energètica. La paricipació
en la regulació de la creació i funcionament d’aquests espais
podria obrir una porta a experiències de democràcia més real i
d’implementació de la sobirania energètica.
La vinculació entre model econòmic i energètic ens ha portat a
reflexionar sobre els mecanismes de la transició energètica i a fer-ho
des de la base de la democràcia energètica. L’opacitat del model
energètic vigent ens porta a plantejar i proposar mecanismes de
fiscalització com les auditories ciutadanes30 per treure l’entrellat i
posar llum i taquígrafs sobre el sistema energètic.
Hem volgut també participar de propostes que anaven més
enllà dels espais permesos per la democràcia liberal actual. L’experiència de Multireferèndum,31 un referèndum autoorganitzat sobre
múltiples preguntes que es feien des dels moviments socials a la
ciutadania, volia reivindicar aquest dret a decidir-ho tot, també
en l’energia, i que seria la base d’aquesta reivindicada i necessària
sobirania dels pobles.

28. Podeu consultar la Llei del Canvi Climàtic a http://dogc.gencat.cat/ca/
pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/index.html?action=fitxa&documentId=794493&language=ca_ES&newLang=ca_ES i una ponència dels agents socials
que hi vam participar a http://www.coamb.cat/wp-content/uploads/2016/10/3Posicionament-Llei-CC-Moviment-Just--cia-Clim--tica-final.pdf.
29. Podeu consultar el Pacte Nacional per la Transició Energètica a http://
icaen.gencat.cat/ca/plans_programes/transicio_energetica/.
30. Podeu consultar l’auditoria ciutadana del sistema elèctric a http://odg.cat/
sites/default/files/3b_informe_cost_real_energia_cat_v3.pdf.
31. Podeu trobar el portal web del Multireferèndum a http://www.multireferendum.cat i consultar més informació a http://ecologistes.net/el-multireferendum-2014/. Els Resultats s’han recollit a http://ecologistes.net/democracia-energetica-lenergia-del-99/. A més a més, podeu veure un vídeo de la roda de premsa amb
la presentació de les preguntes a https://www.youtube.com/watch?v=v4iiaP451Fw.
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Figura 2
Experiències de la Xse per incidir en els espais de govern energètic
actuals i impulsar-ne de nous
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II. RECUPEREM L’ENERGIA.
LA (RE)LOCALITZACIÓ I LES XARXES
DE DISTRIBUCIÓ

Per què és necessària la (re)localització?
(Re)localitzar l’energia és una aposta per avançar cap a la sobirania
energètica, assumint les fortaleses i debilitats dels metabolismes1
locals, per posar-les al servei del benestar comú, sense perjudicar
tercers ni excloure ningú, però sense malmetre, tampoc, el medi en
el que (i del que) vivim. Un model energètic descentralitzat passa
per assumir els límits dels nostres sistemes, adaptant les nostres
necessitats als ritmes de reproducció de la vida i dels territoris on
vivim, més enllà dels ritmes productius. Descentralitzar i localitzar, sí, però sense deixar de coordinar-nos i complementar-nos
en comunitats enxarxades i solidàries per aconseguir que totes les
persones visquem vides dignes.
(Re)localitzar és una contraproposta al model energètic actual. Un model que s’organitza a partir del qual es coneix com a
producció d’energia centralitzada en la qual les persones usuàries
finals d’un territori concret depenen d’un o pocs centres de generació, normalment allunyats, per obtenir el subministrament
energètic (Mañé, 2013). Es tracta d’una estructura que comporta
importants pèrdues al llarg de la distribució, així com enormes
1. El metabolisme social o metabolisme socioeconòmic és el conjunt de
fluxos de materials i d’energia que es produeixen entre la naturalesa i la societat, i
entre diferents societats entre si, duts a terme amb una forma cultural específica.
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impactes sobre el medi ambient i les poblacions afectades per les
infraestructures. Aquesta compactació estreny les relacions entre
les diferents fases del procés, afavorint així la creació d’indústries
integrades verticalment (Presas i Pérez, 2017), és a dir, que controlen pràcticament quasi tot el sistema energètic, des de la generació
fins a la comercialització, passant per la distribució.
La recuperació del control local dels sistemes energètics
també vol ser una resposta als processos recentralitzadors que
han transferit al govern central, en connivència amb l’Oligopoli,
poders que fa un temps residien en l’àmbit local. Aquests sistemes
complexos s’aproparien a la gent amb l’ànim d’assegurar el dret
universal als serveis bàsics i revertir processos de mercantilització
que només han beneficiat grans corporacions de marcat caràcter
centralitzat i, generalment, de capital i activitat transnacional. La
relocalització seria, també, una eina per tractar la complexitat de les
realitats dels nostres pobles i viles. Ha quedat demostrat que, per
a fer-ho, ja no serveixen les solucions enfocades a un únic sector,
sinó que cal treballar en xarxa, afrontant els reptes des de tots els
seus eixos: treballar a una escala local més propera i tangible per
intentar impulsar la sobirania energètica de la mà de tantes altres
sobiranies com l’alimentària, la residencial o la cultural de forma
integrada i sistèmica.
L’escala local ofereix, a més a més, l’oportunitat de treballar
més properament amb les persones, sense l’anonimat de les grans
ciutats. En aquesta escala és més fàcil generar-hi espais de participació realment democràtics i més enllà dels que la política tradicional
disposa. També, incorporar i cuidar elements essencials del propi
procés transformador: la cerca de comprensió, integració i empatia, el respecte pels nostres ritmes i heterogeneïtats, la cooperació.
Des de la Xse hem organitzat diversos esdeveniments relacionats
directament amb la (re)localització i la distribució elèctrica:
–– «L’energia ben a prop teu!» Jornada al voltant de la descentralització de la producció i la distribució de l’energia. Centelles,
desembre de 2013.
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–– «Trobada sobre relocalització de la Xse» Reus, maig de 2014.
–– «Reapropiem-nos de la distribució! Fem fora l’Oligopoli energètic». Barcelona, març de 2016.
–– «Tensem les xarxes» Jornada internacional sobre distribució
elèctrica. Barcelona, juny de 2017.
Podeu consultar els seus resultats al web de la Xse www.xse.cat

Jornada internacional per la recuperació de la distribució elèctrica. Tensem
les Xarxes. Juny, 2017. Barcelona

L’onada de les (re)municipalitzacions
Els processos de (re)municipalització, és a dir, de la recuperació
dels serveis des de l’àmbit municipal o local, responen a molts
motius i diversos: l’objectiu d’acabar amb les pràctiques abusives
o l’incompliment de les normes laborals per part del sector privat;
el desig de reconquerir el control de l’economia i dels recursos
locals; i la voluntat d’oferir a les persones uns serveis assequibles
o la intenció de posar en pràctica unes estratègies ambicioses en
favor del medi ambient o de la transició energètica, per posar
alguns exemples (Kishimoto i Petitjean, 2017).
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En els darrers anys són molts els casos de (re)municipalitzacions detectats arreu del món, relacionats amb serveis com l’aigua
i l’energia, però també d’altres com la recollida de residus, el
transport o l’educació. Molts comparteixen contextos similars, caracteritzats pels abusos per part de les empreses privades, la manca
de sobirania local, la vulneració de drets bàsics o la cronificació de
problemàtiques ambientals relacionades amb el servei. Per exemple, en alguns casos, les (re)municipalitzacions han esclatat com a
resposta a processos recentralitzadors que transfereixen a l’àmbit
estatal poders que abans residien en l’àmbit sub-estatal, moltes
vegades animats per processos similars engegats en altres sectors
o en altres realitats geogràfiques que senten properes. Però, sigui
quina sigui la raó que ha encès l’espurna, totes elles coincideixen
sempre en revertir situacions de manca d’accés universal als drets
bàsics, causades per polítiques poc garantistes, orientades a la
mercantilització dels serveis en qüestió, i que acaben repercutint
en un increment del preu d’aquest.
En molts casos aquestes iniciatives són protagonitzades per un
front ampli i mobilitzador que aplega diversos actors més enllà
dels merament institucionals. Pensem que és important que això
sigui així per desacoblar l’impuls de les (re)municipalitzacions
dels cicles polítics que puguin donar-se. Prenent com a exemple
la recent presa d’ajuntaments al llarg del territori català i de l’Estat
espanyol per part de candidatures autodenominades ciutadanes
i/o transformades, cal aprofitar aquests contextos per consolidar
fronts que impulsin iniciatives que transcendeixin les institucions
i no quedin subjectes als cicles polítics.
Fem servir el terme (re)municipalització per al·ludir a processos
a través dels quals es recupera el control i la gestió pública a escala
local de serveis que abans estaven privatitzats o es prestaven de forma
privada. Som conscients que no sempre és el terme més adequat
ja que, en alguns casos, els serveis recuperats sempre han estat en
mans privades. Per aquests casos, seria més correcte parlar de municipalització. És per això que amb la fórmula (re)municipalització
s’intenta abastar ambdós casos.
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Cal tenir en compte també que aquesta definició té interpretacions molt més àmplies. Geogràficament, (re)municipalització
es refereix al terme municipal, tot i que en molts casos aquest
concepte pretén encabir altres realitats sub-estatals. Per altra
banda, quan parlem de (re)municipalització, no sempre estem
parlant només de recuperar la propietat del servei, sinó, sobretot,
de recuperar-ne el control a través d’una gestió pública transparent,
participativa i comandada per la ciutadania. És per això que dins
d’aquesta àmplia definició és habitual que s’incloguin altres formes
de propietat o gestió público-comunitària.
A més a més, més enllà dels serveis públics tradicionals, els
processos de (re)municipalització obren la possibilitat de controlar
nous serveis energètics. Aquest és un aspecte especialment rellevant
en el sector energètic que es troba en constant transformació.
Xarxes intel·ligents, gestió de dades, serveis d’estalvi energètic i
eficiència són alguns dels exemples de noves activitats que, potencialment, es podrien controlar des d’allò públic.

La transició energètica com a oportunitat
Estem vivint una transició de model energètic que, malauradament, està liderada per les elits i els oligopolis transnacionals. En
mans d’aquests, l’únic canvi a la vista és el tecnològic. Canviar la
tecnologia perquè res més canviï. Però alhora, des de baix i des de
l’àmbit local, són molts els col·lectius organitzats amb la finalitat
de replantejar tot el sistema, i no només el seu aparell tecnològic.
L’esgotament dels combustibles fòssils i nuclears juntament amb el
canvi climàtic fixen uns límits biofísics que ens situen en un futur
immediat on la generació elèctrica, particularment amb renovables,
tindrà una major presència en el mix energètic. Fins i tot, pensant
en un desitjable i necessari decreixement del consum d’energia,
la proporció de l’electricitat augmentarà i, per tant, també el seu
valor estratègic. En conseqüència, l’inevitable canvi de model
comporta no només l’oportunitat de transformar el sector en si,
sinó una finestra d’oportunitats per transformar l’organització
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social i econòmica que regeix el funcionament actual del model
energètic (Presas i Pérez, 2017).
Tot i l’evident divergència d’objectius i mètodes empleats per
aquells que treballen per una transició dura (apostant per grans
infraestructures renovables, per exemple) respecte aquells que
aposten per una transició suau (apostant per petites infraestructures
adaptades al territori), la localització del sistema sembla ser un
punt de consens. La mateixa Agència Internacional de l’Energia,
que no és precisament un agent sospitós de transformació radical
del sistema, reconeix que «les ciutats haurien de ser al centre de la
transició energètica» (Rüdinger, 2017). I així és, la transició dura
se centra principalment en les ciutats, posant la resta del territori
a disposició del desenvolupament punter d’aquestes. Treballar per
una transició suau implica també el repte de fixar-se en les relacions
camp-ciutat, per poder superar el deute ambiental, econòmic i
social que l’actual sistema energètic (i les propostes de transició
dura) genera envers les zones rurals. Abandonar el model intensiu
de generació centralitzada, però, sovint també comporta assumir
contradiccions respecte al model de sobirania energètica perseguit,
per exemple, quan pensem en l’ús del sòl.
En un possible futur proper on l’electricitat guanyi pes i protagonisme, si aconseguim començar a produir des dels punts de
consum, com a contraproposta als models durs d’infraestructures
renovables faraòniques, la centralització del sistema es veuria afectada. Les xarxes de transport d’electricitat perdrien pes en favor
d’unes xarxes de distribució cridades a reinventar-se. Si això és
així, en aquest context, seran especialment rellevants els canvis
tecnològics cap a les xarxes intel·ligents, la generació distribuïda,
la integració de les energies renovables, l’autoconsum i el desenvolupament de transport electrificat, els quals generaran noves
necessitats i nous serveis energètics. Aquests quedaran en mans
dels mateixos si no comencem a impulsar un debat públic sobre
el canvi de model. Per exemple, entre les múltiples qüestions a
abordar, una d’elles és la necessitat de garantir la neutralitat en
l’accés a la informació vinculada amb les xarxes intel·ligents per
48

Tenim energia.indd 48

03/05/2018 15:14:55

tal d’evitar que l’acaparin aquelles corporacions que ja dominen
el sistema actual. Aquest seria un pas essencial per afavorir la
participació ciutadana i el control social del sector i, així, avançar
cap a la seva desmercantilització. Per aquest motiu, cal plantejar-se
com podem disputar l’hegemonia a les grans empreses elèctriques
que el dominen, perquè de no fer-ho ara, encara en tindran més
en el futur.
L’avantatge de transformar la centralització actual del sistema
a través de la distribució és que s’esdevé en l’escala local, amb
subestacions situades als afores o dins de les ciutats, els pobles i
les viles, amb centres de transformació que estan als carrers i una
xarxa que circula soterrada o grapada per les façanes de les nostres
cases. Quelcom que se situa de manera tan clara i particular en
l’espai ciutadà no pot tenir altre objectiu que servir la ciutadania.
És per tot això que la transformació del sistema energètic
passa, també, per la (re)apropiació de les xarxes de distribució de
l’electricitat. Els nous sistemes públics no només han d’incloure
comercialitzadores elèctriques públiques a l’abast de tothom i ens
locals i regionals responsables de promoure i expandir la transformació del sistema, sinó també la propietat pública del monopoli
natural de les xarxes de distribució (Hall, 2016).

El paper de les xarxes de distribució elèctrica, clau per la
transformació real
La distribució elèctrica és l’activitat del sistema que s’encarrega
de fer arribar l’electricitat als nostres habitatges, mitjançant xarxes que travessen els nostres pobles i ciutats. A les nostres llars,
es materialitza sota forma de comptador, per exemple. Es tracta
d’una activitat regulada, com la del transport, i, en conseqüència,
l’Estat controla el seu funcionament i sistema de retribucions. Les
elevades inversions de capital que requereixen les xarxes de distribució, el caràcter essencial del servei, la impossibilitat (encara)
d’emmagatzematge d’electricitat en casos de baixa demanda i la
connexió física imprescindible amb les usuàries fan de l’activitat
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un monopoli natural i un cas clar de tecnologia de xarxa (Pérez,
2017; De la Cruz, 2004). Un monopoli que, a l’Estat espanyol,
representa el 98% del control de l’activitat de distribució per part
de l’Oligopoli.2 A Catalunya, malgrat que l’activitat està altament
concentrada en les mans d’Endesa, existeixen 44 empreses distribuïdores més, algunes de les quals són cooperatives i empreses
municipals amb una llarga experiència en el sector.
Tot i l’estructura derivada de la transposició de directives europees, en l’aspecte clau de la separació funcional i de la propietat
de les diferents activitats del sector elèctric, a l’Estat espanyol s’ha
acceptat la integració vertical a nivell de grup empresarial. Aquest
fet implica que els cinc grans grups de l’Oligopoli a l’Estat espanyol
(associats a unesa, Associació Espanyola de la Indústria Elèctrica),
no només gaudeixen dels privilegis dels sectors caracteritzats com
a monopoli natural (la distribució elèctrica, per exemple) sinó
que també tenen una posició preponderant en el mercat elèctric
en general. Aquesta situació comporta nombroses situacions de
privilegi per aquest grup i desigualtats i desequilibris en l’accés al
mercat, tant el liberalitzat com el regulat (Salas, 2017).
Per què fixar-se en la distribució?
El sistema energètic s’està transformant. La descentralització, tot
i que comença a despuntar, no és encara una realitat, però sembla
que, en un futur, inevitablement s’accentuarà. Tot i el profund
canvi en les dinàmiques del sector que això comportaria, som
poques les persones que plantegem, també, un canvi en les normes
del joc. La generació i la comercialització seguiran sent activitats
de lliure competència, mentre que la distribució seguirà estant
rígidament regulada. La situació actual, juntament amb les poques
perspectives de canvi futures, ha portat a l’aparició d’iniciatives
2. Per conèixer com s’organitza el sistema elèctric a l’Estat Espanyol i les retribucions de l’Oligopoli que el controla, consulteu el capítol IX Alguns aclariments.
Context clau per entendre què són les xarxes de distribució elèctrica i el paper que
juguen en l’actual sistema energètic, i en el possible sistema futur.
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ètiques de generació i comercialització des de sectors organitzats
de la població (en la seva majoria cooperatives) i alguna tímida
administració pública.
Ja són moltes les elèctriques que aposten per comercialitzar
energia generada 100% amb energies renovables. Moltes d’aquestes
iniciatives potser no reuneixen les característiques desitjables de
participació, transparència, drets laborals i altres aspectes però, tot
i així, és cert que suposen una primera pressió en el canvi en el mix
de generació a l’Estat espanyol. A més, existeixen altres projectes
que, també a través de comercialitzadores d’energia, sí que busquen
la manera de garantir la sobirania energètica dels pobles dins de
les seves realitats més o menys petites.
Els projectes transformadors en l’àmbit de la generació, tot i ser
un sector liberalitzat, tenen sovint reptes tecnològics i econòmics
que, a base d’experiència, s’estan superant a poc a poc. No s’han
d’oblidar, tampoc, els petits projectes de generació distribuïda així
com les iniciatives d’autoproducció que cada dia prenen més força
gràcies, sobretot, a la reducció dels costos d’inversió. Aquestes
iniciatives, però, es troben tot sovint traves als seus projectes que
no són ni tècniques, ni econòmiques, sinó burocràtiques.
Els tràmits més feixucs, que requereixen més temps i, per tant,
també suposen inversions més elevades de capital, són els tràmits
amb la distribuïdora per legalitzar la instal·lació. Es tracta d’una
fase dels projectes encara poc regulada en la qual les distribuïdores
tendeixen a resoldre les peticions amb un alt nivell d’arbitrarietat
(entre diferents distribuïdores, però també, en el si de la mateixa
distribuïdora, entre diferents territoris, o per altres raons). Hem
topat amb una de les grans contradiccions de la transformació de
model que estem promovent des de baix. Quin sentit té controlar
els dos extrems del sistema quan, al cap i a la fi, tot acaba passant
per les mans de l’Oligopoli que és qui controla la distribució?
Hem analitzat una contradicció concreta relacionada amb les
iniciatives d’autogeneració, però aquestes barreres són aplicables i
prenen força si parlem d’altres projectes de generació centralitzada,
comercialització o accés universal a l’energia.
51

Tenim energia.indd 51

03/05/2018 15:14:55

A continuació, es desgranen alguns dels motius que confereixen a les xarxes de distribució un rol estratègic segons les anàlisis
de la Xarxa per la sobirania energètica.
Pobresa energètica: les companyies de distribució elèctrica
són les que controlen en última instància les altes i baixes dels
punts de subministrament. És a dir, són les encarregades
dels talls de subministrament i dels atorgaments de punt de connexió. En aquest sentit, controlar les xarxes de distribució confereix
la capacitat de garantir l’accés universal a l’energia, ja sigui evitant
talls de subministraments com concedint l’accés a aquelles famílies
que no en tinguin.
En l’actualitat, el control de les xarxes de distribució per part
de l’Oligopoli comporta greus casos de talls o de no garantia del
subministrament a famílies vulnerables. Tot i l’aprovació de la
llei 24/2015, són moltes les famílies que viuen avui en dia en
habitatges recuperats (majoritàriament de la banca) a les quals les
distribuïdores no atorguen punts de connexió, tot i disposar dels
documents exigits per llei. A la seva normativa interna endesa
afegeix el requisit d’aportar un justítol (escriptura del pis o contracte de lloguer), quan no hi ha cap llei que obligui a fer-ho, i
quan podria ésser suficient amb el padró. Es torna a tractar d’un
àmbit on, més enllà de la legalitat, les companyies distribuïdores
fan i desfan en pro del seu benefici i a expenses de les famílies, en
aquest cas, de les més vulnerables.
La innovació en el sector de la distribució ha portat a les nostres llars els nous comptadors, també coneguts com a intel·ligents
(smart meters) que, a falta de poder discernir els beneficis per a les
persones usuàries, ha comportat una agilització en la tramitació
de talls i reactivació del subministrament, reduint els tempos del
retorn de la llum a les famílies, però sobretot accelerant el procés
per fer efectiu el tall, posant les més vulnerables en encara més risc.
Comptadors intel·ligents: en aquest sistema elèctric en evolució, cada cop tindrà més importància la informació, al costat de
l’electricitat. El control de la informació passa, en gran part, pels
nous comptadors intel·ligents (smart meters) que, per llei, aviat
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seran a totes les llars catalanes. Segons algunes veus de la investigació, amb l’entrada de la generació distribuïda a les nostres llars,
el comptador deixarà de ser un simple mesurador de consums i
passarà a ser un producte de masses costumitzable (A. Sumper),
així com ho són avui en dia els smart phones. Això obre la porta a
innombrables possibilitats d’accedir a nous serveis energètics. Entre
molts, la conscienciació en l’estalvi energètic, l’aprofitament de les
energies renovables al nostre abast, la participació de la ciutadania… Tot i així, avui en dia, l’accés a aquestes dades generades en
el nostre dia a dia i monitoritzades pels nous comptadors segueix
estan fora de l’abast de la gran majoria. O bé pel seu difícil accés,
o bé per la poca facilitació en la comprensió dels mateixos. Per
altra banda, qui ja n’està traient profit de tot plegat són les grans
distribuïdores, de manera més o menys legal (Pérez 2017), que ja
estan planificant com poder aprofitar al màxim aquestes dades a
través de tecnologies de Big Data. Comptadors i xarxes intel·ligents
posen de manifest, cada cop més, la importància del control de la
informació, més enllà de la gestió de l’electricitat (figura 3). Per
aquests motius cal observar que els nous comptadors no comporten
tant un repte tècnic, com regulador: enfortir les entitats reguladores
per aportar neutralitat en l’accés a les dades alhora que garantim
el dret a la privacitat (Salas, 2017).
L’associació de persones consumidores facua va interposar, l’any 2015,
una demanda a endesa pel cobrament de tarifes abusives pel lloguer del
comptador elèctric. L’obligació de la renovació de comptadors per substituir-los pels comptadors intel·ligents abans del 2018, oferint els avantatges
propis de la telegestió, havia provocat que les quotes de manteniment
mensual passessin de 0,6534 euros a 0,9801 euros, un 50% més, malgrat
que el servei de telegestió encara no estava disponible (facua 2017). El
Jutjat de Primera Instància número 1 de Sevilla va dictar una sentència
en la qual determinava que endesa va incórrer en clàusules abusives en
cobrar un lloguer que no dona les prestacions que ofereix.3
3. Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía
http://facua.org/es/documentos/SentenciaEndesaPrimeraInstancia1Sevilla.pdf.
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Figura 3
Evolució futura d’energia, electricitat i informació
associada als sistemes elèctrics

La manca de previsió, inversió i manteniment: alhora que
s’accelera el canvi cap a les xarxes intel·ligents (smart grids) a
través de l’automatització, sensors i actuadors, controls remots,
etc., encara hi ha moltes zones del territori català que pateixen els
efectes de la manca d’inversió, previsió i manteniment de les xarxes de distribució. En els últims anys, a Catalunya, podem trobar
diversos episodis on s’ha posat en seriós dubte que les empreses
hagin fet les inversions necessàries en manteniment i renovació
de les xarxes, fet que ha provocat greus talls de subministrament.
En són casos paradigmàtics el de Barcelona el 2007, el de les comarques gironines el 2010, o els dels municipis lleidatans el 2017
(Pérez, 2017). Tot i així, no és difícil trobar municipis, al territori
català, sobretot rurals, que pateixen els efectes d’un manteniment
inadequat de les infraestructures de distribució elèctrica. És el
cas dels microtalls que, sense tenir afectacions de gran impacte,
poden perjudicar molt a determinades activitats productives. Tot
i aquestes mancances arreu del territori, les autoritats segueixen
apostant per les ciutats intel·ligents (smart cities), sense intentar
garantir, en primer lloc, un servei de qualitat a tot el territori. Un
clar exemple n’és la sol·licitud per part de la Generalitat de Cata-
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lunya de 756 milions d’euros al Fons Europeu per Infraestructures
Estratègiques (Grau, 2015), més conegut com el Pla Juncker, per
xarxes intel·ligents que finalment no es van atorgar4. A més a més,
els imports sol·licitats ja s’havien assignat directament a Endesa
Distribución, S.L., posant de manifest la connivència entre l’administració i l’Oligopoli, tancant la participació en aquest procés
d’innovació i transformació del sector a altres actors.
El 23 de juliol de 2007, Barcelona va patir una apagada que va deixar
més de 300.000 persones abonades sense llum. Un dany en l’aïllament
d’un cable de 220kV que unia les subestacions d’Urgell i Maragall va
causar un incendi en aquesta última. Les conclusions de l’informe de la
Comisión Nacional de la Energía (CNE) sobre les responsabilitats d’endesa
i ree són ben contundents:
«Los análisis efectuados [...] señalan que el contacto entre el
conductor y la grapa que sujeta el conductor al apoyo ha sufrido
un proceso progresivo de degradación. [...] Entiende esta Comisión
que dicho proceso degenerativo podría haber sido observado en las
revisiones por mantenimiento del citado cable [...] lo acontecido en la
subestación Maragall hubiese sido perfectamente evitable si el referido cable de 220kV hubiese estado en las adecuadas condiciones.»
«Las infraestructuras eléctricas de la red de transporte y distribución, preexistentes antes del incidente, no estaban diseñadas para
permitir una rápida recuperación del suministro [...] Esta situación
ha provocado que la recuperación total del suministro eléctrico a los
miles de usuarios afectados, pese a los esfuerzos realizados, se haya
realizado en tiempos inadmisibles.» (CNE, 2007)
El març del 2017, més de 9.000 persones abonades de 22 municipis
de Lleida també van quedar sense subministrament elèctric a causa de les
nevades, algunes d’elles durant més de 30 hores. Els alcaldes i alcaldesses
fa temps que anaven denunciant la manca de manteniment i de renovació
de les instal·lacions de distribució, fet que consideren que acaba derivant en

4. Banc Europeu d’Inversions www.eib.org/efsi/efsi-projects/index.htm.
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aquest tipus d’incidents greus. Com a resposta, una cinquantena d’electes
locals del partit polític Esquerra Republicana de Catalunya van signar
el Manifest de Montoliu de Segarra5, on exigeixen un subministrament
elèctric de qualitat i posar fi a la precarietat de la xarxa elèctrica. També
reclamen celeritat en les actuacions necessàries per aconseguir aquest
fi, i informació i transparència en les actuacions. Per últim, demanen una
auditoria del sistema elèctric que avaluï i diagnostiqui l’estat de la xarxa.

Drets laborals: la manca d’un servei de qualitat en determinades zones no només és producte d’una manca d’inversió, sinó
també dels processos de reducció de personal i subcontractació.
Les grans empreses elèctriques han seguit un procés de reducció
dràstica de personal propi en favor d’empreses subcontractistes que
realitzen les tasques que competeixen a l’activitat subcontractada. És
a dir, aprimen el seu aparell operatiu i conserven l’aparell gerencial
i de direcció tècnica i comercial. Aquest procés ha estat denunciat
nombroses vegades pels sindicats. A finals de l’any 2014, aquests van
posar el focus a les reduccions de plantilla del 50% i les retallades en
les condicions laborals per part d’endesa i ree, sota el paraigües de
la reforma laboral. Denunciaven la dilució de responsabilitats que
suposa la cadena de subcontractacions, la qual fa que augmenti la
precarietat, incrementi el risc d’incidents per una mala planificació
de la política de riscos laborals (El diari del Treball, 2015) i disminueixi la qualitat del servei. Paradoxalment, les retribucions que
reben les empreses de l’Oligopoli s’han mantingut estables, malgrat
la baixada de plantilla de les subcontractacions.
Recuperar el control de les xarxes de distribució
Havent vist totes les implicacions de tenir, o no, un control público-comunitari sobre les xarxes de distribució, roman una pregunta:
per què no hi ha iniciatives per recuperar el control ciutadà de les
xarxes de distribució elèctriques?
5. Esquerra Republicana — Federació de Lleida http://locals.esquerra.cat/
documents/manifest_montoliu_web.pdf.
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Accions des del marc legal
Tractant-se d’un sector regulat, les possibilitats d’actuació són
limitades, i en la majoria dels casos impliquen llargs procediments
legals o grans capitals per invertir. Tot seguit es resumeixen algunes
de les possibilitats existents en l’actual marc legislatiu, explicades
amb més detall a Pérez (2017):
• Comprar la xarxa de distribució: consisteix a aconseguir
la propietat de la xarxa de distribució local mitjançant un
contracte de compravenda subscrit voluntàriament entre el
municipi i una distribuïdora de la zona interessada en aquest
negoci. En aquest cas, s’ha de comptar amb importants
recursos per realitzar una oferta prou generosa i seductora
per motivar la distribuïdora a desfer-se d’un negoci que li
és rendible. També és possible instar l’Estat perquè dicti
una norma que permeti la venda obligatòria de les xarxes
de distribució. Aquesta va ser la via utilitzada per a l’adquisició de la xarxa de transport per part de Red Eléctrica de
España (ree), en aquell moment, en mans de les companyies
distribuïdores.
• L’expropiació: es tracta de l’apropiació no voluntària d’una
propietat privada per raons d’utilitat pública o interès social
a canvi d’un justipreu, mitjançant un procediment formal
conegut com a expropiació forçosa. Aquest recurs s’ha utilitzat,
fins avui, per expropiar terres per permetre el pas de grans infraestructures (com les xarxes de distribució). En conseqüència,
és difícil imaginar una iniciativa d’aquest caire impulsada per
l’executiu espanyol.
• Línies directes: aquesta opció no permet construir una xarxa
real, sinó només línies directes que connectin un centre de
generació amb un centre de consum de forma paral·lela a la
xarxa de distribució.
• Constituir-se en una nova distribuïdora o comprar-ne una
existent: en aquelles zones on no hi hagi xarxa de distribució
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prèvia i en què se n’ha de construir una de nova —com ara
noves promocions d’habitatges on el promotor ha de cedir-la
la distribuïdora de la zona— el municipi interessat pot constituir-se com a una nova distribuïdora amb l’objectiu d’optar
a la cessió d’aquestes noves xarxes de distribució. D’entre les
distribuïdores interessades, l’elecció es fa en base a les seves
capacitats tècniques i econòmiques. Aquest fet provoca que
sigui pràcticament impossible per una nova distribuïdora
competir amb les grans.
La compra d’una distribuïdora existent, també és una
opció, tot i que també requereix de grans capitals per fer la
inversió, i topa amb la possibilitat de trobar-se competint,
altre cop, amb les grans per la compra d’una de les petites,
per exemple. En els darrers anys hem vist com les grans
distribuïdores han anat absorbint petites distiribuïdores, en
molts casos no perquè el negoci no fos rendible, sinó simplement per falta d’interès per part dels hereus dels negocis,
sovint familiars.
• Separació de la propietat i la gestió de la xarxa de distribució:
separar la gestió de la propietat de les xarxes de distribució a
l’Estat espanyol permetria que empreses municipals o cooperatives s’encarreguessin de la gestió de les xarxes durant un
temps determinat. Tot i així, contràriament al que passa a molts
països d’Europa (o al cas de l’aigua a Catalunya), la propietat
de la xarxa seguiria estan en mans de l’Oligopoli, i no de les
administracions públiques.
Caldria també posar sobre la taula la possibilitat que no calgués
pagar per recuperar les xarxes de distribució elèctrica (ja sigui per
comprar-les o expropiar-les). S’hauria d’analitzar l’amortització
d’aquestes infraestructures que portem pagant des de fa anys a
través dels peatges a les nostres factures, sense que s’hagin fet
importants inversions en les mateixes, tal i com reconeixen els
experts del sector.
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Accions des del marc legítim
El complex context legal explica, en part, per què a casa nostra
hem vist néixer i créixer iniciatives que aposten per un nou model
energètic en l’àmbit de la generació i la comercialització, però no
en el de la distribució elèctrica.
Aquest no és motiu per romandre de braços creuats o per deixar
de transformar l’actual model energètic des de l’àmbit local, més
enllà d’incidir a nivell de govern central o europeu, on recauen
gran part de les competències energètiques. Existeixen nombroses
vies que, dins d’un marc de legitimitat, poden permetre avançar
en l’objectiu de la recuperació del control de la distribució. Encara que el marc jurídic consideri el subministrament elèctric un
«servei d’interès econòmic general» es pot afirmar que l’electricitat
s’ha convertit en un servei essencial i el seu accés hauria de ser
universal i garantit, per sobre de qualsevol altra consideració de
tipus econòmic. També caldria exigir una major transparència al
sector, la seva urgent transició cap a un model just socialment i
ambiental, la participació més activa de la ciutadania i un llarg
etcètera. Per a poder emprendre aquesta transformació de soca-rel
cal una massa social suficient que la posi sobre la taula i la impulsi. Per tant, cal explorar de manera creativa i decidida propostes
d’acció, sense descartar-les pel sol fet que no encaixen en l’actual
ordenament jurídic.
Un dels punts crítics del sector elèctric és la manca d’informació i de transparència. Diversos grups i col·lectius, entre ells la
Xarxa per la sobirania energètica, han reclamat una auditoria del
sector per conèixer la seva situació real i com a punt de partida per
emprendre accions que el transformin.6 Estem parlant no només
d’una auditoria de comptes, sinó també d’una anàlisi tècnica de
l’estat actual de les xarxes de distribució; de l’estudi de la qualitat
del servei prestat i si aquest garanteix l’accés als subministraments

6. Podeu consultar una nota de premsa de la Xse de l’1 d’abril de 2017 a http://
xse.cat/comunicat-de-la-xarxa-per-la-sobirania-energetica/.
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bàsics; de la inspecció de les condicions de treball i els esquemes
de subcontractació; i de l’avaluació del paper, facilitador o obstaculitzador, de les distribuïdores a l’hora de concedir punts de
connexió de noves instal·lacions de producció.
Per l’auditoria, tant important és la informació que pugui
aportar com el procés que s’organitza per aconseguir-la. No es
tractaria de fer un encàrrec tècnic i especialista a una entitat
qualificada i esperar-ne el resultat. L’auditoria ha de ser un procés
amb participació ciutadana seguint la tradició de les auditories
ciutadanes per determinar el deute il·legítim que impulsa, entre
altres entitats en l’àmbit internacional, la Plataforma Auditoria
Ciutadana del Deute (pacd).7 D’aquesta manera, l’auditoria es
converteix en un exercici de presa de consciència i transformador.
El fet que hi participi la ciutadania hauria de garantir que els resultats fossin accessibles per la població, tingui o no coneixements
tècnics específics, i que aprofundeixin en les demandes requerides.
En el marc dels models de govern des de i per la ciutadania, les
auditories han de ser una eina més, en aquest cas d’anàlisi, a posar
en pràctica en el si de nous espais de debats estratègics i de presa
de decisions on els diferents subjectes puguin interactuar. Aquests
espais, encara per crear i construir, han de comptar i romandre
sempre oberts a la participació dels i les treballadores del sector,
tant pels coneixements que poden aportar, com per garantir que al
llarg dels processos de transformació del sector no es vulnerin els
seus drets. Parlem d’espais on, entre d’altres, debatre públicament
sobre les xarxes intel·ligents i els comptadors intel·ligents: com els
fem servir, en benefici de qui, com assegurem la nostra privacitat,
etc. Cal parar especial atenció a com es duu a terme aquest trànsit
perquè esdevinguin un moment d’oportunitat i no de perpetuació
del control de l’Oligopoli sobre la distribució elèctrica.
Finalment, cal tenir present que quan parlem de transformar el
model des de l’àmbit local, en cap cas es tracta de fer-ho en solitari,

net/.

7. Plataforma per l’Auditoria Ciutadana del Deute http://auditoriaciudadana.
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sinó sempre en xarxa, aprenent i creixent de la mà d’iniciatives
similars més properes o llunyanes geogràficament. En aquest sentit,
cal seguir ampliant i enfortint la xarxa amb altres experiències,
entre les que podem trobar referents, sobre els que podem llegir
més en aquesta i altres publicacions de la Xse (Pérez, 2017), com
les grans metròpolis de Berlín o Hamburg, però també ciutats
més petites com Schönau (Alemanya) o San Marcos (Guatemala).
La rebel·lió de Schönau a la Selva Negra (Alemanya)
Entre les experiències de (re)municipalització a Alemanya destaca la
del municipi de Schönau a la Selva Negra. Els habitants d’aquesta petita
ciutat van ser molt actius en la campanya antinuclear al país. Sobretot
després del desastre de Txernòbil del 1986, van decidir activar-se de valent
per a crear una opció ecològica per proveir-se d’electricitat. Al principi, van
reactivar petites centrals hidroelèctriques i tèrmiques, van llançar campanyes d’informació sobre estalvi energètic i activitats artístiques educatives.
Es van donar a conèixer com Stromrebellen, els rebels de l’electricitat.
El 1991, la concessió de la xarxa de distribució, que estava en mans de
l’empresa monopolista alemanya Kraftübertragungswerke Rheinfelden
(KWR, avui Energiedienst Holding), va caducar i la ciutadania va decidir
aprofitar l’oportunitat que s’obria. 750 persones ho van fer i, amb l’ajuda
de la campanya de recollida de fons Ich bin ein Störfall,8 van aconseguir
comprar la xarxa local el 1996. Des de llavors, la cooperativa genera i distribueix la seva pròpia electricitat a través de l’empresa Elektrizitätswerke
Schönau Netze GmbH a Schönau i 9 municipis més.
Hi ha més iniciatives ciutadanes d’Alemanya que intenten recuperar el
control sobre les fonts d’energia i la seva distribució, com els referèndums
que es van celebrar a la capital, Berlín, i a la ciutat d’Hamburg, i la creació
de més de 70 empreses municipals. Sens dubte, és una tendència que
està destinada a augmentar i a generar noves dinàmiques de govern. No
8. Literalment, Ich bin ein Störfall significa «jo sóc una avaria o un incident
tècnic» o «estic fent caure el sistema». Però, en alemany, Störfall no suggereix un
esdeveniment atzarós com ho fa avaria o incident. Stör– ve del verb stören que vol
dir molestar i la campanya jugava, precisament, amb aquest sentit, de forma que
Ich bin ein Störfall deia quelcom similar a «et molestaré fins que fallis o fracassis»
(Morris i Jungjohann, 2016).
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obstant això, en el cas de Berlín, el procés de (re)municipalització no va
poder començar ja que no va arribar al mínim quòrum legal en la votació.
La votació d’Hamburg, per contra, va tenir èxit però l’empresa pública va
rebre crítiques per gestionar la xarxa amb una lògica empresarial de mercat
i proposar poques novetats en les formes de govern.

Agraïments
Aquest capítol s’inspira i reprèn fragments de l’estudi «Recuperant
el control de l’energia. Accions per (re)municipalitzar la distribució elèctrica» dut a terme pel company de la Xse Alfons Pérez. Li
agraïm la feina d’investigació, recol·lecció i presentació de resultats
del treball i de la intel·ligència col·lectiva de la Xse i de totes les
persones que n’han format part.
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III. L’ENERGIA AL SERVEI
DE LES PERSONES: GARANTINT
L’ACCÉS UNIVERSAL ALS
SUBMINISTRAMENTS BÀSICS
Fa tant fred... a més he de rentar la roba a mà [...]
Em torno boja quan netejo la casa en la foscor.
Em passo tot el dia amb el barret de miner [llum
frontal]. He tingut moments tan terribles en aquesta
casa que vull sortir-ne. És horrible.
Paraules d’una afectada per pobresa energètica
durant una sessió d’assesorament col·lectiu
de l’Aliança contra la Pobresa Energètica

Pobresa energètica o empobriment energètic?
Per tal d’assolir la sobirania energètica dels pobles és imprescindible, d’entrada, garantir l’accés universal als subministraments
bàsics i per tant, en particular, per la qüestió que ens ocupa en
aquest llibre: l’accés a l’energia. Malauradament la realitat ens
demostra que avui en dia aquest accés no està garantit, no només
als països del Sud Global sinó que tampoc ho està al nostre territori
més proper. Aquesta situació, segons la nostra anàlisi, prové de les
mateixes condicions, eines i mecanismes que caracteritzen l’actual
model energètic, i que permeten que l’Oligopoli empobreixi, cada
dia més, les famílies que no poden pagar les seves factures.
La mercantilització dels subministraments bàsics d’aigua i d’energia, així com d’altres béns comuns, fa que la garantia del dret al seu
accés estigui en mans de les empreses que els gestionen. En l’energia,
l’aigua, i d’altres casos,1 el poder es concentra, a més, en unes poques
empreses en forma d’Oligopoli que, a part de controlar-ne l’accés,
controlen les eines i mecanismes que possibiliten i garanteixen aquest
status quo: tenen lleis a mida, compten amb la connivència del poder
1. És coneguda també la concentració de la propietat de la terra i les llavors en
mans d’unes poques empreses que controlen el model alimentari i productiu global.
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polític, i amb la impunitat en la violació d’aquests drets. La mercantilització, doncs, posa la garantia d’aquest dret en mans de qui pretén
lucrar-se oferint aquest servei bàsic per a la vida.
Què és la pobresa energètica?
Segons el 3r Informe de l’aca (Agencia de Ciencias Ambientales)
sobre Pobresa Energètica (aca, 2016), un 11% de les llars de
l’Estat espanyol, és a dir 5’1 milions de persones, es declaren incapaces de mantenir el seu habitatge a una temperatura adequada a
l’hivern, la qual cosa significa un increment del 22% en dos anys
(respecte l’anterior informe de la mateixa aca). Aquest 11% se
situa per sobre de la mitjana europea, que està a un 10,2%. Més
enllà d’aquesta incapacitat (no endògena) de l’11% de la població,
fins un 21% de les llars a l’Estat espanyol estan experimentant
condicions associades a la pobresa energètica (retards en els pagaments, temperatures inadequades, percentatge elevat de despeses
associades a factures energètiques respecte el total d’ingressos, etc.).
Aquest mateix estudi aprofundeix en la caracterització socioeconòmica de les llars que presenten una vulnerabilitat més elevada.
Per posar un exemple, l’any 2014, el 21% de les llars en situació
d’atur van registrar retards en el pagament de les factures, en contraposició al 7% de les llars que es trobaven treballant. També es
mostrava com a determinant la composició de la llar: les llars amb
persones grans, les famílies monomarentals i les famílies amb 3 o
més menors presentaven, el 2014, taxes més elevades que altres
tipologies de famílies. Pel que fa a les condicions de l’habitatge i al
règim de tinença, els habitatges en règim de lloguer, i especialment
aquelles llars amb rendes més baixes, mostren taxes més altes de
pobresa energètica. De la mateixa manera, les llars amb rendes més
baixes gasten menys per persona i unitat de superfície de l’habitatge,
i tot i així fan un sobreesforç per assumir l’import de les factures, en
moltes ocasions reduint o suprimint altres despeses associades amb
necessitats bàsiques. Així, les llars amb rendes més baixes dediquen
de mitjana un 12% de la seva renda al pagament de les factures
d’energia domèstica. Des dels moviments de base organitzats en la
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lluita contra la pobresa energètica s’ha detectat també que, malgrat
les famílies vulnerables intenten reduir el seu consum, la factura
no baixa proporcionalment, ja que la part fixa d’aquesta té un pes
important (que es percep encara més en consums baixos).2
Segons un estudi d’Ivàlua (2016) amb dades de 2015, a Catalunya un 18’7% de la població destina més d’un 10% de la seva
renda disponible a la despesa de la llar en energia. L’11,1% acumula
retards de pagament en relació amb el seu habitatge principal i
el 8’7% no pot mantenir l’habitatge a la temperatura adequada.
Pel que fa a la relació de l’afectació de la pobresa energètica amb
la situació socioeconòmica de les famílies, més de la meitat de les
llars en situació de pobresa energètica té ingressos provinents de
situacions no ocupacionals (prestació d’atur, pensions o altres subsidis). És també preocupant la presència de gent gran dins les llars
que pateixen pobresa energètica: entre un 33,3% i un 37,2% de les
llars afectades estan formades per almenys una persona major de
65 anys. L’estudi d’Ivàlua també identifica efectes en la salut com a
conseqüència d’aquestes situacions: infeccions del tracte respiratori
i cardiovasculars, problemes de salut mental com l’estrès, l’ansietat
o la depressió, o l’exacerbació de problemes musculoesquelètics,
entre d’altres. Com veiem, la pobresa energètica afecta perfils de
persones diversos, alguns dels quals van més enllà d’aquells relacionats amb la pobresa en general. Però, evidentment, són aquests
darrers qui pateixen de manera més accentuada les conseqüències.
Causes: el marc legal i la connivència entre poder polític
i l’Oligopoli a l’Estat espanyol
Les causes de la pobresa energètica acostumen a separar-se en 3
tipus: el nivell d’ingressos, la situació d’eficiència energètica de la
llar, i els preus de l’energia. La majoria de mesures aplicades per a
afrontar la pobresa energètica a nivell de la ue fan èmfasi en les dues
2. La part fixa va passar de representar el 35% el gener de 2013 a representar
un 60% el febrer de 2014 http://www.eldiario.es/economia/parte-fija-factura-duplicado-ano_0_225728113.html .
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primeres, oferint ajudes per a pagar els rebuts a aquelles famílies
considerades com a vulnerables, o assessorant-les per reduir i/o
fer més eficient el consum energètic.
El marc legal que regeix l’activitat del sector elèctric a nivell de
l’Estat espanyol (i la llei que en teoria havia de regular la protecció
de les persones consumidores vulnerables) és la Llei 24/2013 del sector elèctric. A la pràctica, aquesta llei aprofundeix en la liberalització
del mercat elèctric i considera l’energia com a un «servei d’interès
econòmic general», i ja no un servei públic, la qual cosa implica
que, en última instància, la protecció del mercat és prioritària. Precisament perquè a dia d’avui són encara les empreses de l’Oligopoli
les que ostenten el privilegi de gestionar aquests serveis, lucrant-se
amb xifres milionàries, i exercint un control efectiu del mercat, és
de rebut que siguin elles mateixes les que assumeixin el cost de la
pobresa energètica, que és fruit d’aquest mateix model de gestió.
La protecció de les persones consumidores vulnerables, en el
camp de l’energia, no s’ha inclòs a la legislació espanyola fins
el 2017 i s’ha fet només per a l’electricitat (rdl 7/2017), quan les
directives 2009/72/ce i 2009/73/ce a nivell de la ue requerien la
transposició en aquesta matèria, des de 2009, per a l’electricitat i
el gas. Els canvis inclosos a la llei per a aconseguir la protecció de
les persones consumidores vulnerables són del tot insuficients i
una maniobra de propaganda política més, lluny de convertir-se
en un mecanisme que permeti una protecció efectiva. Fins el rdl,
l’única protecció de les famílies davant els talls de subministrament
es limitava als subministraments anomenats «essencials», vinculats
a l’ús d’aparells elèctrics de suport vital.3 També es comptava com a
«protecció» l’insuficient bo social, un descompte del 25% a una part
3. Els subministraments essencials que apliquen a l’àmbit de les llars són: «Aquells
subministraments d’àmbit domèstic en els que existeix constància documental formalitzada per personal mèdic que el subministrament d’energia elèctrica és imprescindible
per a l’alimentació d’un equip mèdic que resulti indispensable per a mantenir amb vida
a una persona» (Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico). Normalment
s’ha aplicat a màquines que una persona pot necessitar per a respirar amb normalitat a les
nits, i l’enunciat de l’article fa entreveure la voluntat d’una interpretació molt restrictiva.
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de la factura, l’associada als termes de potència i energia del pvpc
(Preu Voluntari al Petit Consumidor). Només el podien demanar les
persones amb tarifes del mercat regulat, al qual s’hi acollien només
un 40% de les possibles persones beneficiàries, i que tenia criteris no
associats a la renda ni als principals casos de vulnerabilitat actuals.
Amb el rdl 7/2017 es planteja la inclusió d’una enrevessada
categorització en 3 grups —«vulnerabilitat», «vulnerabilitat extrema» i «vulnerabilitat extrema en risc d’exclusió social»— que
amaga darrere un mecanisme per a aturar els talls (només en
l’última de les categories) i fer que les administracions públiques,
a través dels seus serveis socials, paguin les factures acumulades.
Per al primer i segon grup s’ofereix un bo social ampliat, que passa
d’un descompte del 25% al 40% (de nou, només d’una part de la
factura) i no se’n garanteixen mecanismes que facilitin els tràmits
per a beneficiar-se’n, ni se’n fa responsable únic a l’Oligopoli. En
la pràctica, a més, els llindars de renda són del tot insuficients4,
i no arriben a la protecció que la Llei 24/2015 del Parlament de
Catalunya —que s’exposa també en aquest capítol— ofereix.5
Són doncs les mateixes regles del joc les que permeten aquest xoc
de forces desigual, així com també ho fa la relació de connivència
entre poder polític i sector energètic. Les empreses elèctriques espanyoles duplicaven durant els anys més punyents de l’anomenada crisi
econòmica els beneficis de les seves homòlogues europees (Victoria i
Velasco, 2017),6 i constitueixen o són part d’empreses transnacionals
que operen arreu del món amb lògica i impunitat similars.
4. La protecció contra els talls de subministrament només es contempla en
el cas de consumidors vulnerables severs en risc d’exclusió social (amb una renda
inferior a 399,38 euros que com a màxim pot arribar a 1.065 euros en el cas de
famílies nombroses), sempre i quan la comunitat autònoma o l’ajuntament es comprometi a assumir el 50% de la factura (abans del descompte del Bo Social). http://
pobresaenergetica.es/wp-content/uploads/2017/10/baremos-rd-bono-social.jpg
5. Aliança Contra la Pobresa Energètica http://pobresaenergetica.es/wp-content/uploads/2017/07/taula-IRSC-242015.pdf
6. Entre 2008 i 2015 els beneficis d’Endesa, Gas Natural Fenosa i Iberdrola
van ascendier a 37.260 millones d’euros. https://www.lamarea.com/2017/02/05/
cuanto-ganan-las-grandes-electricas-en-espana/.
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Davant el marc legal vigent, iniciatives com la llei 24/2015
plantegen un canvi de paradigma i assenyalen els responsables de
la pobresa energètica, donant obligacions a l’Oligopoli.
El juliol de 2015 va ser aprovada per unanimitat al Parlament
de Catalunya la Llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica,
fruit d’una ilp (Iniciativa Legislativa Popular) impulsada per la
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (pah), l’Aliança contra
la Pobresa Energètica (ape) i l’Observatori desc, que va recollir
143.380 signatures (gairebé triplicant les 50.000 requerides).
Aquesta llei va impulsar-se per la necessitat de garantir l’accés
als subministraments bàsics (aigua, llum i gas) i, per primer cop,
preveure obligacions per a les companyies subministradores per
assumir part del deute de les famílies que no poden pagar. Un cop
aprovada, les tres organitzacions promotores van desenvolupar,
juntament amb els departaments d’Habitatge i Consum de la
Generalitat de Catalunya, uns protocols d’aplicació. Malgrat el
recurs d’inconstitucionalitat presentat pel govern del Partit Popular
l’abril de 2016, els articles que feien referència a pobresa energètica
segueixen plenament vigents a data de setembre de 2017.
Es tracta de la llei més garantista de la ue pel que fa a la protecció dels talls de subministrament, ja que inclou el principi de
precaució, anant molt més enllà de les ja emprades treves hivernals.
Aquest principi pressuposa que si una família no paga és perquè
no pot, i obliga a les empreses subministradores7 a consultar amb
serveis socials si la família en qüestió, que no ha fet front al pagament, està en situació de vulnerabilitat. Fins llavors, a través de
modificacions de la llei 22/2010 del Codi de Consum de Catalunya, s’havia plantejat aquest procediment a l’inrevés, de manera
que era serveis socials qui havia d’informar les empreses de les
famílies en situació de vulnerabilitat, amb el perill de deixar fora
7. Parlem d’empreses subministradores (i no de comercialitzadores o distribuïdores) perquè algunes de les empreses són comercialitzadores i distribuïdores
alhora, i d’altres només comercialitzadores.
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qualsevol persona que es trobés en situació de pobresa energètica
però que mai s’hagués adreçat a serveis socials. A la pràctica, des
de la posada en marxa de la llei 24/2015, s’ha posat de manifest
que serveis socials desconeix el 80% de les famílies8 que incorren
en un impagament, amb la qual cosa el principi de precaució ens
permet protegir-les perquè han estat les empreses les que han
hagut d’informar, en primera instància, sense poder efectuar cap
tall abans que serveis socials faci el diagnòstic corresponent.
El novembre de 2016 va morir la Rosa, veïna de la ciutat de
Reus, a causa d’un incendi ocasionat per una espelma que utilitzava
per il·luminar-se després que Gas Natural Fenosa li hagués tallat la
llum mesos abans. Aquest cas va posar llum sobre els incompliments
de la Llei 24/2015 per part de les empreses subministradores, així
com sobre la necessitat (i gran utilitat) del principi de precaució
d’aquesta llei. La mort de la Rosa podria haver-se evitat si Gas
Natural Fenosa hagués complert amb la llei 24/2015 que obliga les
companyies a preguntar a serveis socials abans d’efectuar cap tall.
L’empresa no ho va fer i, a més, mai ha acceptat la seva responsabilitat ni el seu incompliment sistemàtic de la llei.
La llei 24/2015 ha permès aturar ja més de 30.000 talls de
subministrament,9 i ha permès, conjuntament amb el Codi de
Consum, sancionar aquelles empreses que segueixen realitzant-ne,
il·legalment, a famílies en situació de vulnerabilitat. Són diversos
els ajuntaments que han posat en marxa, per primer cop, la seva
competència sancionadora en aquesta matèria: Barcelona (27
expedients sancionadors interposats), Sabadell (14, que poden
arribar com a màxim a 1’8 milions d’euros), així com la mateixa
Generalitat. (108, la gran majoria dels quals pertanyents a endesa).
Les administracions que han intentat activar aquest tipus de procediments sancionadors s’han trobat amb unes empreses —i els seus
departaments jurídics— disposades a iniciar les guerres que calguin
als tribunals, recorrent diverses d’aquestes sancions i no assumint la
8. Segons dades facilitades a l’Aliança contra la Pobresa Energètica.
9. Segons dades facilitades per la Generalitat el 2016.
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responsabilitat en els casos denunciats (ni tan sols en el de la veïna
de Reus, pel qual la Generalitat va interposar a Gas Natural Fenosa
una multa de 500.000 euros que aquesta encara no ha pagat). Cal,
a més, acompanyar aquestes sancions d’altres estratègies, com ara
la inclusió de clàusules als plecs de condicions dels ajuntaments en
els concursos sobre subministrament energètic municipal que facin
referència a obligacions i responsabilitats de les empreses (malgrat
l’Oligopoli les recorri davant els tribunals, com va passar amb les
mesures de l’Ajuntament de Barcelona), per tal de parar-los els peus
i posar fre al negoci que fan amb els nostres drets.
A dia d’avui, les empreses subministradores d’electricitat i gas
no han accedit tampoc a signar els convenis que contempla la Llei
24/2015 perquè aquestes aportin ajudes a fons perdut o descomptes molt significatius en les factures de les famílies en situació de
vulnerabilitat. Davant aquesta negativa, l’ape ha exigit a les subministradores la condonació del deute acumulat de les famílies,
que mentre aquests convenis no es signen, segueix acumulant-se
i generant-los un fort neguit.
Conseqüències globals
Qui rep l’impacte del fet que siguin aquestes empreses les que
gestionin serveis (i drets) bàsics? La pobresa energètica es dona en
un context que va molt més enllà del marc espanyol o europeu.
De fet, la pobresa energètica d’uns es contraposa al sobreconsum d’altres i, en la pràctica, aquesta problemàtica s’ha agreujat
especialment en els últims anys dins un Nord Global on també
hi trobem Suds. És a dir, en indrets també empobrits, on arriben
els impactes globals de la desigualtat i la despossessió, del model
energètic i socioeconòmic, malgrat situar-se en un territori dins
el Nord. No tots els barris de Barcelona la pateixen en la mateixa
mesura ni ho fan igual les diferents regions de la Península. També
el sobreconsum que es contraposa a la pobresa energètica té impactes al Sud Global, d’on s’extrauen els recursos i on els recursos
mai arriben. El Sud Global suporta el pes dels abusos d’empreses
que gaudeixen d’un poder amb poques limitacions.
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Alhora, la manca de subministraments bàsics s’acarnissa especialment amb les dones, a causa de la feminització de la pobresa
i del repartiment desigual de les tasques domèstiques i treball de
cures (encara avui menystingudes). Segueixen sent les dones les que
majoritàriament assumeixen majors càrregues de treball de cures,
així com la lluita burocràtica amb empreses i administracions per
defensar uns subministraments dignes. Aquesta realitat es combina
de forma perversa amb la feminització de la pobresa, en un marc
més general de precarització de les condicions laborals i retallades
en serveis i ajudes públiques.
També la salut (bio-psico-social) es veu afectada en situacions
de precarietat energètica a nivell global. Per una banda, pels efectes
que la no-garantia d’accés a aquests serveis o la impossibilitat de
disposar dels propis recursos naturals pot tenir a nivell de salut i de
qualitat de vida. Es calcula que 4,3 milions de persones, majoritàriament de països del Sud Global, moren de malalties relacionades
amb la contaminació de l’aire a l’interior de les llars causada per la
crema de combustibles sòlids10 (oms, 2016). Són coneguts també
els impactes socioambientals i la pèrdua de drets que impliquen
la construcció de grans infraestructures a territoris on no s’ha
consultat la població. Per altra banda, pel calvari que suposa estar
constantment protegint casa teva i els teus davant els abusos: talls
de subministrament, assetjament telefònic, pràctiques comercials
abusives de canvi de tarifes i companyies, burocràcia interminable
per a l’accés a ajudes, assenyalament i criminalització per part de
les mateixes companyies i de l’opinió pública, etc.
Es tracta, doncs, d’un context on el conjunt d’actuacions
dels governs i de les pràctiques d’aquestes grans empreses tenen
importants impactes a nivell global. Així doncs, la defensa del
dret als subministraments bàsics des de la Xarxa per la sobirania
energètica només la podem fer des de la perspectiva de la justícia
socioambiental global. Reconèixer les responsabilitats a diferents
10. Com ara fusta, residus agrícoles, carbó vegetal i mineral i excrements
d’animals.
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escales i el vincle entre les actuacions a diferents indrets del món
amb impactes paral·lels és la base per a reclamar drets universals:
No tindria sentit aspirar a models de gestió que garanteixin
aquests drets a nivell de la ue sense visibilitzar les comunitats del
Sud global sense accés a la llum per les quals passen grans línies
elèctriques, sense reconèixer les cadenes de cures globals que
activa la pobresa (l’energètica també), o obviant el deute ecològic
generat, en part, per l’extracció dels combustibles fòssils que
permeten escalfar les llars europees a l’hivern. (Guiteras, 2016).
Si bé és cert que, davant aquests abusos, l’opinió pública té una
visió crítica, actualment existeix una gran opacitat sobre el funcionament del sector. A més, les estratègies i els recursos d’aquestes
companyies per tirar endavant campanyes de Responsabilitat
Social Corporativa aconsegueixen un important ressò mediàtic
que, com a mínim, pot confondre i despistar la ciutadania. Gas
Natural Fenosa, després de la mort de la veïna de Reus que ja hem
mencionat anteriorment, va engegar una campanya milionària
per a rentar la seva imatge, mentre es negava a complir amb la llei
24/2015 del Parlament de Catalunya.
El resultat són empreses actuant en un marc que els és absolutament favorable i una administració —a diferents nivells: Estat
espanyol, Generalitat de Catalunya, ajuntaments— a qui li manca
voluntat (o valentia) per a parar els peus a l’Oligopoli. Un exemple
és l’administració de l’Estat espanyol, que planteja mesures tipus
«pedaç» per a fer callar alguns (opinió pública) i acontentar d’altres (el mateix Oligopoli). La seva recepta és que es pagui el cost
de la pobresa energètica majoritàriament amb diner públic de les
comunitats autònomes i els municipis, sense garantir, a la llarga,
drets a la població ni treure cap privilegi a les grans empreses.
El principal impacte d’aquesta situació és, de nou, la pèrdua de
drets, no només pel que fa a la garantia dels subministraments bàsics,
sinó també pel que fa al dret a la informació i a la participació. El
fet que la ciutadania no tingui accés al control de l’energia, unit a la
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manca de transparència que caracteritza el model energètic actual,
i en especial el sistema elèctric a l’Estat espanyol, té un impacte
directe en la vida de les persones. És per això que cal revertir amb
urgència aquesta situació, no només garantint que tothom tingui
accés a l’energia, sense importar la seva situació econòmica, sinó
també reapropiant-nos d’aquests serveis bàsics. Així, es podrien
situar al costat de les necessitats de la gent, i que la ciutadania en
fos un agent clau, un subjecte actiu en aquesta transformació. Per a
les companyies subministradores, però, la pobresa energètica és una
de les «externalitats» d’aquest model energètic que cal controlar i
mantenir per sota de certs nivells per tal que no generi alertes socials,
però sense que la lògica del joc canviï.
Una transformació radical haurà de partir, doncs, de la urgència de no adreçar només els efectes de la pobresa energètica
(garantir l’accés als subministraments bàsics a totes aquelles persones a qui se’ls ha negat per una qüestió de capacitat econòmica)
sinó també les causes. Per posar un exemple, de les 3 causes que
poden ocasionar pobresa energètica, la majoria de països de la
ue se centren en aquelles que apunten a les persones afectades
(nivell d’ingressos i condicions físiques de la llar), deixant el preu
dels subministraments bàsics, que depèn de les companyies subministradores, gairebé com a quelcom intocable. El mantra de la
protecció de la competència, però, no aplica a l’Estat espanyol,
ja que les empreses de l’Oligopoli marquen preus sense haver de
rendir comptes dels costos associats a la producció i distribució
d’aquesta (Cotarelo, 2015). Canviar-nos a una comercialitzadora
verda o ésser subministrats per una comercialitzadora municipal
no impedirà que endesa segueixi marcant preus, en tant que
productora, o que la distribuïdora (a Catalunya també endesa
majoritàriament) segueixi reclamant deutes impagables a famílies
vulnerables, ja sigui a través de les comercialitzadores11 o a través
d’empreses de recobrament, que les persegueixen durant anys.
11. Quan una família impaga una factura, la comercialitzadora ha de pagar,
encara que no hagi rebut aquest import, la part corresponent a la distribuïdora.
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Propostes per a afrontar la pobresa energètica que ens
acosten a la sobirania energètica dels pobles
Un enfocament de drets i de defensa dels béns comuns vs. una
lògica de mercat
L’energia està sent incorporada cada vegada més, gràcies al discurs
basat en una lògica de drets, dins un conjunt de drets de «segona
generació» que pretenen exigir la satisfacció de necessitats socioeconòmiques o relacionades amb una vida digna. Dins el marc del
dret internacional, el «Dret a l’energia» s’ha defensat en els últims
anys argumentant que les qüestions d’energia han d’anar més enllà
de les relacions (desiguals) del mercat, en la mesura que es tracta de
quelcom més que una mercaderia, i que els governs i agents (empreses, reguladors, etc.) del sector hi tenen obligacions associades.
Per a tirar endavant la conceptualització d’aquest dret, diferents visions posen l’alerta en articular el dret a l’energia com si
es tractés d’un bé com l’aigua. L’energia no és una sola cosa sinó
que n’és moltes alhora: convertida en múltiples serveis (llum,
escalfor, etc.), generada a través de recursos naturals diversos,
alguns renovables, d’altres no i, per tant, implicant els fluxos i la
disponibilitat d’aquests recursos naturals. Com a tal, requereix
un tractament diferenciat, per evitar que es promogui la seva
generació sense assegurar-ne l’accés i l’ús a les persones més vulnerables, o sense tenir en compte que s’estan reproduint models
fòssil-dependents. En aquesta línia, doncs, caldrà preservar els
cicles de matèria i processos naturals amb què interaccionen les
diferents formes d’obtenir l’energia, i garantir alhora l’accés a
ella, com a recurs essencial pel manteniment d’una vida digna
de totes les persones. Són, doncs, pertinents les definicions que
parlen precisament del dret a accedir i fer ús del subministrament
elèctric per a cobrir les necessitats vitals, sense que això vingui
determinat per la situació socioeconòmica de la persona (idhc,
2007; idhc, 2009), especificant també la concreció d’aquestes
necessitats —com escalfar-se, il·luminar-se, cuinar, etc.—, i tenint
en compte l’impacte a nivell global d’aquest consum i dels recursos
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que el proveeixen (Walker, 2016). En definitiva, les diferents
aportacions ens portarien a defensar l’accés a l’energia com a
dret humà que cal garantir i, l’energia com a bé comú que cal
cuidar. Tenir el control sobre els recursos, aquest/s bé/ns comú/
ns, per a impulsar-ne un ús conscient i per a garantir-ne l’accés,
com a dret universal.12
Recuperar el què, el qui i el com: (re)municipalitzacions
on siguem subjectes actius
Revertir l’actual situació d’exclusió i vulneració de drets fonamentals, com el dret a un habitatge digne i, per tant, a l’energia, és cosa
de totes. Per això és necessari que el sistema energètic, en global,
estigui sota gestió i control públics, és a dir, de totes les persones.
Incloent a tota la ciutadania, més enllà del seu grau d’»expertesa»,
per tal que ella mateixa es garanteixi aquest dret a través de la
participació directa en espais de gestió i presa de decisions sobre
el model energètic que volem.
Si bé ja s’han iniciat processos de recuperació del control públic
de l’energia, sota l’exemple de la recuperació del servei municipal
d’aigua, entre d’altres, aquests no són capaços de garantir l’eradicació d’una problemàtica com la pobresa energètica. Entre d’altres
raons, perquè es tracta d’un problema complex on hi intervenen
nombroses variables, de les quals, només algunes depenen del
sistema energètic vigent. Tot i així, entre aquestes últimes, els municipis han centrat l’atenció en la comercialització i la generació,
els trams dels sistema que avui en dia estan liberalitzats i per tant
en els quals és més fàcil entrar, però també més difícil incidir, ja
que l’hegemonia segueix en mans de l’Oligopoli.
Des d’aquests dos àmbits, s’impulsen polítiques per promoure
l’autoconsum, encara lluny de l’abast de famílies amb pocs recursos;
o bé comercialitzadores «justes», sense que aquestes tinguin com a
12. Conferència «Pensamiento ecológico, bienes comunes y visión relacional
de los derechos» impartida per María Eugenia Palop en el seminari Gregorio Peces-Barba. https://www.youtube.com/watch?v=beP_tyTCeGA&feature=youtu.be
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beneficiàries prioritàries les famílies que no poden pagar els rebuts.
Entre altres raons, cal tenir dos aspectes en compte en l’àmbit de la
comercialització: si s’acumulessin totes les usuàries que no poden
pagar en la mateixa comercialitzadora, aquesta no seria econòmicament sostenible, ja que encara no s’ha resolt la problemàtica de qui
hauria d’assumir el deute, i per altra banda, les usuàries que vulguin
optar al bo social, han d’adherir-se a la tarifa pvpc (Preu Voluntari
per al Petit Consumidor), oferta que només poden fer les comercialitzadores de referència, és a dir, pràcticament només l’Oligopoli.
Mentre les autoritats municipals treballen per recuperar el
control públic dels dos extrems del sistema, tot allò que passa
entremig, també està controlat per l’Oligopoli, i per tant, segueix
sent font de males pràctiques i enriquiments il·lícits. Parlem ara
de distribució elèctrica, el cablejat que porta l’electricitat des
de les estacions transformadores fins a les nostres llars. Parlem
de distribució perquè, a més de ser una activitat regulada i ben
remunerada, és l’activitat que s’encarrega dels talls i d’atorgar
punts d’accés a l’electricitat. Per tant, les distribuïdores són qui,
en última instància, deixen famílies sense accés a aquest dret bàsic
o qui posa obstacles i barreres a que persones amb pocs recursos
es puguin connectar a la xarxa, accedint així al subministrament
elèctric. Ambdós fets generen situacions de risc per les famílies,
ja que es veuen obligades a connectar-se a la xarxa fora de les
condicions normalitzades o a abastir-se amb altres fonts d’energia,
combustibles, que poden arribar a suposar un perill per les persones
que habiten aquestes llars. Tot i la importància clau de les xarxes
de distribució elèctrica per garantir l’accés a l’electricitat, i el pes
encara major que tindran aquestes en un futur model de generació
més descentralitzada, les autoritats locals no es plantegen, encara,
la recuperació d’aquest servei, frenades principalment pel blindat
marc regulatori, el qual afavoreix, altre cop, l’Oligopoli.
Com ja s’ha comentat en d’altres capítols, cal destacar que, tant
en els sectors en camí de ser (re)municipalitzats, com en els encara
pendents d’iniciatives semblants, el canvi de gestió privada a gestió
pública no és suficient per se, sinó que ha d’anar acompanyat de po78
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lítiques que afavoreixin i garanteixin la participació, la transparència
i el control ciutadà, com a elements imprescindibles d’un model
energètic just i no excloent.

Propostes de mobilització. L’experiència de l’Aliança
contra la Pobresa Energètica: apel·lant la ciutadania des
d’un enfocament de Drets Humans i d’apoderament
L’ape és un moviment social, una xarxa de persones afectades,
activistes i organitzacions que des del 2014 lluita a Catalunya
(amb seu a Barcelona) pel dret als subministraments bàsics, a
través de grups de suport locals, tenint també nodes a Sant Boi,
Blanes, Mollet, entre d’altres grups que s’organitzen a través de
la pah del territori.
L’ape té el suport d’organitzacions de la societat civil amb objectius compartits, com la favb (Federació d’Associacions de Veïns
i Veïnes de Barcelona), així com també ong que treballen per la
justícia socioambiental global i que tenen un històric de treball davant les empreses transnacionals i la violació de Drets Humans. La
seva força principal, però, són les persones afectades que la conformen, i que a través de la seva vivència s’han organitzat per a trobar
solució a aquesta situació i reclamar els seus drets. L’ape s’organitza
i avança en aquesta lluita a través de la incidència política així com
també en reunions bimensuals de suport mutu (l’anomenat assessorament col·lectiu). L’ape s’articula i participa en accions, protestes,
concentracions i manifestacions, proporcionant veu a la situació de
milers de famílies davant els mitjans de comunicació, les companyies
subministradores i les administracions públiques.
Respecte la lògica mercantilitzada dels subministraments bàsics, l’ape proposa una perspectiva de Drets Humans a garantir i
entén la vulnerabilitat que pateixen les afectades com un resultat
del sistema actual. A més a més, proposa garantir aquests drets
de forma conjunta, per exemple, incloent també l’aigua en els
subministraments bàsics que reclamen (quelcom que no s’havia
fet a la resta de la ue, on aigua i energia s’han tractat per separat).
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L’apoderament i la capacitació de cada persona que participa a l’ape prové d’un vast coneixement col·lectiu on cadascú és
protagonista del seu cas. D’aquesta manera els periples que cada
persona afectada ha hagut de viure per a aconseguir tenir llum
a casa seva, o per deixar de ser perseguida per un deute, es converteixen en un aprenentatge per al grup. L’experiència de l’ape
proporciona evidència del potencial de les respostes d’acció col·
lectiva per transformar les condicions de pobresa i vulnerabilitat
experimentades individualment en xarxes de solidaritat i resistència
ciutadana, i dona la possibilitat de re-polititzar la mitigació de la
pobresa energètica trencant fronteres prèviament limitades del
debat polític sobre els talls de subministrament, que la relegaven
a quelcom merament tècnic (Tirado i Bouzarovski, 2015)
La tasca i potencialitat de l’ape rau en la capacitat de transformar la situació de desemparança, en l’energia (aquest cop humana)
necessària per a reclamar els propis drets i conformar una sola veu
que confronti el gran poder de les empreses subministradores de
l’Oligopoli. La tasca de l’ape ha estat traçar-los les línies vermelles
que mai més han de poder creuar. Aquest sentiment d’impotència
convertit en apoderament és palpable als assessoraments col·lectius
quinzenals de l’ape:
He estat amb baixa mèdica durant 6 anys. Visc amb el meu fill
discapacitat de 30 anys i un fill menor que no és meu. Rebem
[de serveis socials] 500 euros al mes, que pràcticament és el
que paguem pel lloguer. No hi ha res, ni aigua ni l’electricitat
i he hagut de punxar la llum.
Hi ha persones que venen aquí i tenen molta vergonya d’explicar la situació en què estan... però són ells (és a dir, les
companyies subministradores i les administracions) que ens
porten a aquesta situació.
No som pobres, ens han empobrit. No som responsables de la
manca de llocs de treball. El deute acumulat [amb les submi80
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nistradores] és un deute il·legítim. Insisteixo: no som pobres,
hem estat empobrits.
Necessitem organitzar una gran acció [acompanyament] per
denunciar a Gas Natural per tal que confirmin per escrit que
no se li tallarà la llum a la Maria. Ho farem aquest divendres,
així estem segurs de que ho arreglarem aquesta setmana i a la
Maria no li tornaran a tallar el subministrament!

Mobilització de l’Aliança contra la Pobresa Energètica davant l’Oficina
Comercial d’endesa. Foto cedida por Robert Bonet Negrete.
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IV. ENERGIA, GÈNERE I MIRADES
ECOFEMINISTES

On són les dones?
Totes les persones tenim la mateixa veu a l’hora d’opinar i decidir
sobre la manera de subministrar-nos d’energia? Quins impactes
té l’actual lògica que regeix el model energètic? Si pretenem
transformar-lo, per quins principis creiem que s’hauria de guiar?
La primera de les qüestions fa referència al perfil de persones
que concentren el poder en matèria d’energia, en un sentit ampli.
És a dir, del poder entès com la capacitat (guanyada o atorgada)
de dirigir i planificar l’abastiment energètic, però també del poder
vinculat al coneixement, experiència i autoritat en aquest àmbit.
No ens estem preguntant qui controla un sector qualsevol, sinó
qui té el poder sobre un recurs que n’atorga molt. L’energia, com a
capacitat de realitzar treball, determina l’economia i l’organització
de qualsevol societat. Tenir accés a una font abundant, barata i
amb una elevada taxa de retorn resulta, per tant, estratègic. No
és estrany, doncs, que sigui un dels factors clau que configuren
el mapa geopolític i les relacions de poder a diverses escales. La
presa de decisions en aquest sector és i ha estat, com veurem, un
joc d’homes, del qual les dones n’estan majoritàriament excloses.
Segons el darrer informe realitzat per Ernst & Young, l’any
2016, només un 16% de les persones que integraven els consells
d’administració de les dues-centes empreses principals a nivell
global d’energia i subministraments eren dones. En acotar l’anà-
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lisi en els càrrecs realment executius i que permeten exercir un
cert lideratge, el percentatge de presència de dones en aquests
consells baixava al 5%. Això representa, en paraules del mateix
estudi, «un progrés massa dolorosament lent d’un 1% en 3 anys»
(Ernst&Young, 2016).
En el cas de les empreses espanyoles que cotitzen a l’Ibex-35,
el patró es repeteix. El 2017, una cinquena part de les persones
als consells d’administració eren dones, de les quals només 3 eren
conselleres executives (Atrevia i iese, 2017). Cap d’elles ho és en
alguna de les empreses energètiques. D’entre aquestes darreres,
Gamesa és la que més s’acosta al gairebé 40% de representació
femenina, mentre que a Repsol són 2 dones dins un consell d’administració de 16 persones (un 12,5%).
A altres espais que associem amb el poder en l’energia, com
ara l’Estat, les cadires també estan ocupades majoritàriament per
homes. Tal i com subratlla un article a la revista Viento Sur,
a Espanya, la cartera d’Energia mai ha estat en mans d’una
dona, ni durant la República, ni durant el franquisme, ni en
els 40 anys posteriors. [...] De fet, el càrrec més alt aconseguit
per una dona en el Govern, en matèria energètica, és la direcció
general. (del Campo, 2017)
La imatge és força similar en aquells que associem a l’autoritat
lligada al coneixement acadèmic en aquesta matèria. A la Universitat Politècnica de Catalunya, els homes ostenten un 90% de
les càtedres i conformen el 75% del professorat, segons dades del
darrer anuari estadístic realitzat pel Ministeri d’Educació, Cultura
i Esports (2017). D’entre les publicacions accessibles a l’apartat
d’energia del web del Real Instituto Elcano,13 un dels think tank
més influents d’Espanya, només un 20% estan signades per dones.
Per contra, la majoria dels articles sobre canvi climàtic els signen
dones. Tot i el diàleg constant d›aquestes dues àrees de treball,
13. Real Instituto Elcano http://www.realinstitutoelcano.org/.

84

Tenim energia.indd 84

03/05/2018 15:14:56

aquest patró es reprodueix sovint. Per exemple, les dones són molt
presents i fins i tot encapçalen moviments socials vinculats amb
la justícia climàtica. En canvi, prenen posicions menys visibles en
lluites energètiques. Hi ha algun aspecte del canvi climàtic que
apel·li especialment les dones i que no podem trobar a l’àmbit
de l’energia? Es tracta, més aviat, de les connotacions de poder,
estratègia i geopolítica que envolten el sector de l’energia i on les
dones mai han estat convidades ni ben rebudes? O potser trobem
en la lluita contra el canvi climàtic un eco de les tasques de cura
que tradicionalment se’ls han assignat?
En qualsevol cas, tot i que la presència sigui reduïda, sembla
que les dones, a l’acadèmia, hi són. Això sí, romanen a l’ombra,
ja que, com en tantes d’altres professions, la veu pública de referència i d’expertesa l’alça un home. Els congressos d’energia venen
farcits de ponències masculines, com en el cas dels dos darrers
Encuentros Anuales del Sector Energético, on el programa incloïa
dues intervencions de dones enfront les 50 realitzades per homes
(del Campo, 2017). Resulta també especialment il·lustrativa la
composició de la Comissió d’experts sobre escenaris de transició
energètica, publicada al boe el 29 de juliol de 2017.14 Aquesta
té l’encàrrec del Govern espanyol «d’analitzar possibles escenaris
de transició energètica que garanteixin la competitivitat de l’economia, la creació d’ocupació i la sostenibilitat mediambiental»
perquè serveixin de base per a la redacció de la futura Llei de
Canvi Climàtic i Transició Energètica que s’està impulsant. La
Comissió està formada «per catorze experts independents i de
prestigi reconegut»: tots homes.
Són diversos els col·lectius que, arreu, han assenyalat l’absència
generalitzada de dones als espais de discussió i debat. D’aquí han
nascut i s’han replicat denúncies com les de All male panel (panells
de tot homes); o #OnSónLesDones, centrada en la (no) presència
de dones entre les persones que opinen als mitjans de comunica14. Boletín Oficial del Estado https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=boe-A-2017-9047.

85

Tenim energia.indd 85

03/05/2018 15:14:56

ció catalans; o, fins i tot, el cercador d’expertes que ha habilitat
l’Institut Català de les Dones. Aquestes propostes no assumeixen
que la presència de dones garanteixi la mirada feminista, però sí que
ho consideren un primer pas: «Que hi hagi dones és una qüestió
necessària però no suficient perquè hi hagi una mirada feminista.
La condició necessària és que hi hagi dones feministes en aquests
espais» (Soldevila, 2017). És a dir, reclamar la presència paritària
de les dones arreu és una qüestió de justícia i de drets fonamentals.
Però, evidentment, aquest fet no ens eximeix de transformar, més
enllà de la conformació o els membres d’aquests espais, la mateixa
lògica capitalista patriarcal d’aquests centres de poder polític,
econòmic o cultural.
Malgrat els ajustos pràctics que puguin afavorir l’accés de les
dones al poder15 i l’evolució viscuda durant les darreres dècades, la
distribució de rols i atributs per sexe que hem heretat segueixen sent
la frontera principal. La capacitat de parlar en públic i l’oratòria
eren habilitats que definien la masculinitat ja en el món clàssic. A
les dones, se’ls reclamava silenci i només se’ls permetia parlar en
cas de martiri o en cas de defensa de la llar i dels seus interessos
particulars. Des de fa més de dos mil·lennis s’han vinculat trets
com la veu profunda amb l’autoritat, la veu aguda amb el somiqueig o l’estridència, els imaginaris sobre una persona amb poder
a figures masculines, entre tants d’altres exemples (Beard, 2017).
Es tracta de codis de gènere arrelats en la nostra societat als quals
el món de l’energia tampoc escapa.

Però… les dones hi són!
Tot i així, les dones s’han fet lloc en el món públic i laboral, també
en aquells sectors tradicionalment assignats als homes. Des de la
política, la direcció empresarial i l’acadèmia, fins a les enginyeries
i els treballs tècnics i mecànics. Ara bé, segueixen concentrant les
15. Per exemple, a través de lleis d’igualtat, de la implementació de quotes de
paritat, de campanyes de conscienciació, etcètera.
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activitats associades amb la cura tant dins de la llar com fora d’ella.
Aquest darrer cas es fa evident en l’elecció majoritàriament de
matèries més vinculades a les cures (per exemple, l’ensenyament
o la sanitat) en la seva carrera política o acadèmica, o amb l’assumpció més freqüent de tasques de secretaria i organització. A
part, sense afegir una mirada feminista en aquests sectors, sovint
les persones que hi treballen, independentment del seu gènere,
segueixen reproduint els rols típicament vinculats a allò «masculí».
En tots els àmbits de la vida, es fa evident una segregació per
sexe de tasques, comportaments i rols injusta i opressora que no
acaba de subvertir-se. Dins dels mateixos moviments socials, són
comunes les dinàmiques masclistes. En ells, les dones hi són molt
presents però sovint se les associa a —o adopten més freqüentment— rols de menor reconeixement o tasques invisibles. Prendre
acta, preparar o convocar una reunió, organitzar la logística d’un
esdeveniment són tasques que no s’enduen els aplaudiments o que
no impliquen l’aparició als mitjans de comunicació, però són part
troncal d’un moviment de base. Se’ls retreu que no es tiren de cap
a realitzar feines més visibles, però no es qüestiona que el tipus
de tasques que fan segueixin sent poc valorades i que hi segueixin
faltant «voluntaris» per a fer-les (Gimeno, 2017). De la mateixa
manera, caldria preguntar-nos què impedeix alguns homes abandonar les posicions més visibles i assumir més tasques d’aquestes
vitals però poc reconegudes.
Concretament en els moviments energètics i de defensa del
territori d’aquí i del Sud:
Es fa prevaler un model organitzatiu i una agenda de lluites
on imperen els valors associats a allò «masculí» —com ho
són la competitivitat, la rivalitat, l’agressivitat, la justificació
de la fi pels mitjans, la confrontació, etc.–, per sobre de valors adjudicats històricament a la «feminitat», com ho són la
comprensió, l’escolta, la paciència i el respecte, entre d’altres.
Aquesta dicotomia, malgrat representar una realitat molt més
diversa i complexa, sí que esbossa una dinàmica que fa imperar
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la lògica de la guerra com a forma de lluita i agrupació. Aquesta
manera de fer de vegades es contradiu estretament amb els
discursos de defensa de la vida, la natura i l’harmonia, amb què
els homes dels moviments del Sud s’identifiquen. Cal revisar
l’enfocament teòric que es vincula amb la pràctica per apropar
l’un a l’altra i poder trencar, així, aquests esquemes dicotòmics
de cos-ment, guerra-pau, enemics-aliats, etc. que tan poc se
semblen a les realitats vinculades a la lluita per un altre model
energètic i de consum, i on, a més, les dones acostumem a
quedar en el col·lectiu més afectat per les decisions preses en
qualsevol dels territoris.16
Succeeix doncs que sovint es dona la invisibilització de la
figura femenina en aquests moviments o que, si més no, no se
li accepta un lideratge que no sigui des d’aquests valors «masculins» (Despentes, 2009). En definitiva, el fet que hi hagi dones
que prenen rols de lideratge en lluites en defensa del territori, a
països del Sud Global, o aquí, no va acompanyat de la subversió
de dinàmiques i rols masclistes als espais d’activisme ni tampoc
a l’àmbit privat.
Si bé és cert que s’ha mantingut les dones majoritàriament
excloses del sector de l’energia, en alguns casos, aquesta desigualtat en les feines i atributs assignats ha fet que l’energia les apel·lés
especialment. A Europa, l’electricitat va trucar la seva porta amb
l’arribada dels electrodomèstics a les cases i la possibilitat de reduir
el temps dedicat a la realització d’algunes tasques de cura. Aquest
moment «històric» havia de facilitar, en teoria, la incorporació de
la dona al mercat laboral, però també va anar associat amb conseqüències perverses: les dobles jornades. Les dones s’incorporaven
al mercat laboral però, a més, seguien assumint el treball domèstic.
16. Entrevista amb Ana Aupí (2017) sobre perspectiva feminista i moviments
de defensa del territori al Sud Global arran de la seva tesina (Aupí, 2016) i el documental «Y lo poco que nos queda», realitzat per ella i Raquel Rei, disponible a
https://vimeo.com/174552718.
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Mentre les dones ampliaven el seu espectre de funcions a realitzar
en el si de la societat, els homes seguien aferrats en algunes d’elles
i poc disposats a assumir-ne de noves.
Una altra de les conseqüències de l’accés als electrodomèstics
va ser l’aprofundiment en l‘individualisme i la pèrdua d’espais
que les dones han utilitzat tradicionalment per reconèixer la seva
situació social, teixir xarxes de suport mutu i organitzar-se, com ara,
el moment del safareig. Les tasques de cura realitzades d’aquesta
manera també generaven una relació més propera i conscient dels
recursos dels quals es gaudia i s’utilitzaven. Sense pretendre que
tornem a rentar a mà (ni dones ni homes), és important recuperar
i reconèixer els usos de l’energia més essencials pel manteniment
de la vida. Cal que ens els apropem, ens els fem nostres de nou i
els traguem de la lògica del lucre d’unes poques empreses.
En la intersecció dels temes «rol de les dones en les lluites
populars», «història» i «energia», també seria interessant revisar el
paper que van jugar elles en episodis com ara a la vaga de la Canadenca o dins la secció d’indústries energètiques del sindicat de la
cnt. La manca de coneixement que tenim sobre la seva presència
és un reflex de la seva invisibilització, aquest cop, en els espais de
reconstrucció de la nostra memòria col·lectiva.
Actualment, les dones són presents, també, en la lluita contra
la pobresa energètica al nostre país, que en els últims anys ha pres
importància en l’agenda política i entre l’opinió pública. L’Aliança
contra la Pobresa Energètica (ape)17 representa un dels pocs casos,
almenys en el nostre territori, de protestes en energia encapçalades
i protagonitzades per dones. Majoritàriament, per mares de família
que s’han quedat sense alguns dels seus subministraments bàsics
o que hi accedeixen sense garanties ni qualitat. Des d’aquesta
perspectiva, es tracta d’un nou cas on les dones prenen la veu a
l’espai públic per reivindicar qüestions relacionades amb la llar.
17. Vegeu el capítol III L’energia al servei de les persones: garantint l’accés
universal als subministraments bàsics per a més informació en relació a aquest
moviment social.
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Una mirada crítica en aquest sentit ens portaria a parar atenció en
un patró que porta repetint-se mil·lennis: només poden prendre la
paraula quan és per defensar els àmbits que tradicionalment han
pertocat a les dones i que encara els pertoquen massa exclusivament. Però sobretot, de nou, cal preguntar-se per què hi segueix
havent menys homes en aquest tipus de lluites.
En qualsevol cas, l’ape, també inspirada en moviments com
la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, ha esdevingut un grup
de persones que han optat per resoldre col·lectivament problemes
que els afectaven de forma individual i privada. D’aquesta manera
han trobat una forma d’aprenentatge, apoderament i de plantar
cara al poder empresarial (en aquest cas l’Oligopoli energètic) i els
favors del poder polític. Partint de la defensa d’allò més proper i
essencial, i lluitant per un habitatge digne i unes condicions de
vida que també ho siguin, s’arriba a l’exigència dels propis drets, a
l’apoderament, a la pràctica de la desobediència civil i del suport
mutu. L’imaginari capitalista ens porta a carregar, individualment,
sobre nosaltres els fracassos i misèries que puguem patir; i, de la
mateixa manera, que les solucions que hi busquem siguin individuals. Davant això, propostes com la de l’ape surten de la parcel·la
individual d’acció, identifiquen causes comunes de l’afectació i hi
fan front col·lectivament.
Així mateix, sense que l’ape ho hagi fet amb objectius primordialment ecologistes o feministes, reivindica una nova relació de
prioritats que és la que pensem que hauria de vertebrar el nostre
model energètic i productiu. La seva pràctica ens dona una mirada
necessària en la transformació del model energètic: necessitem
mirar i relacionar-nos amb l’energia des d’una perspectiva ecofeminista, identificant l’energia com un bé de necessitat bàsica pel
manteniment d’una vida digna. L’ape posa en valor les tasques
de cura històricament ignorades, tant en l’interior del moviment
com en la proposta d’enfocament de drets i d’apoderament de les
persones afectades. En el seu dia a dia són tant o més essencials
les tasques de cura i sosteniment del grup (portar quelcom per a
menjar, donar la benvinguda, fer cartells, vendre samarretes, acom90
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panyar algú a serveis socials, etcètera) com les tasques de portaveu,
de definició d’estratègia, de construcció de manifestos (habitualment més visibles, reconegudes i associades a rols masculins).
Alhora, l’ape exigeix que els subministraments bàsics deixin
de ser emprats per al benefici de les empreses i que, en canvi, ens
permetin a les persones mantenir vides més dignes. Fan visibles,
així, les perversions d’aquest sistema energètic i productiu, com ho
és un accés condicionat a l’energia, segons si es té capacitat econòmica. O com ho són també els perills de la precarietat energètica:
escalfar-se cremant palets; il·luminar-se amb espelmes; o cuinar
amb combustibles insegurs i contaminants, els quals tenen com a
víctimes principals infants i dones, qui passen més part del temps
a prop de la llar, en països amb ingressos baixos o mitjans (oms,
2016). L’ape també ha denunciat les conseqüències d’unes pràctiques polítiques i econòmiques que han ignorat la importància
dels treballs de cures i els límits biofísics del planeta, mentre els
beneficis de l’Oligopoli s’havien de mantenir a qualsevol preu.
Així, caldrà prioritzar el fet de garantir aquest servei enfront
d’altres usos amb finalitats mercantils. Caldrà confrontar el capital
amb la vida i, precisament perquè parlem d’allò més proper, sumarem esforços en fer visible el que ens hi juguem. L’apoderament
ciutadà, l’apropament de la cultura energètica a la gent i la presa de
control sobre l’energia només poden venir de la mà de saber-nos
com a persones afectades (igual que les de pobles arreu), avui o el
dia de demà, d’aquest model energètic caduc i malalt.

No hi són prou, però en pateixen els impactes
Com ja s’ha explicat en aquest llibre, i com es porta divulgant des
de fa temps en tants d’altres espais, el model energètic en què vivim
amenaça cada dia persones i indrets arreu del món. De vegades més
directament, de vegades menys. Aquestes conseqüències impacten
en el si d’una societat heterogènia i travessada per diversos eixos
d’opressió que hi estratifiquen els privilegis i oportunitats. En
aquest sentit, pot ser rellevant detectar els impactes d’aquest model
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energètic que reben les dones diferencialment o agreujadament
respecte els homes. Així com en d’altres col·lectius històricament
oprimits.
Des de fa dècades, comunitats afectades per megaprojectes
energètics han denunciat els danys causats en el seu entorn i poblacions, a nivell mediambiental, però també social, econòmic i
cultural. Hi ha persones que han estat perseguides, amenaçades,
empresonades i assassinades per defensar el dret a decidir sobre
aquests territoris, per oposar-se a aquestes infraestructures, per
creure i lluitar en el dret a disposar —i respectar— dels propis
recursos. Sabem, però, que la defensa del territori no s’acarnissa
igual amb els homes que amb les dones, i que ells i elles no són
vistos iguals (awid i whrdic, 2017). Mentre els homes han rebut
violència a través de tortures, assassinats, empresonaments, etc.,
les dones han estat violades, assetjades, o els seus projectes de vida
capgirats en haver estat els seus marits empresonats i haver de
sostenir soles la família o reprendre un lideratge comunitari que
sí que se’ls és permès com a «dona del sr. X». Per suposat, cada
cop hi ha més casos on les dones també són víctimes del tipus de
violència que històricament han rebut els homes defensors, com
és el conegut cas de l’hondurenya Berta Cáceres, la qual cosa no
significa que deixin de rebre l’altre tipus de violència.18
Els impactes diferencials no s’aturen aquí. Els diagnòstics
(energètics) els realitzen habitualment homes, blancs, amb un
nivell de formació, poder adquisitiu i estatus social elevats. I, com
és esperable, des d’uns plantejaments capitalistes. Això resulta en
fotografies incompletes, fruit d’excloure l’experiència de persones
provinents d’altres situacions socials i altres perspectives ideològiques. Ens calen veus que portin als espais de diagnòstic les realitats
que les dones viuen de forma particular. Ens cal incorporar, també,
altres mirades, com l’ecofeminista, que atengui els límits biofísics
del planeta i el de les vides que sosté. Cal que aquests diagnòstics
18. Més informació a Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de los
Derechos Humanos, http://im-defensoras.org/es/.
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comencin a parlar de les coses que ens estan afectant directament
i a les nostres necessitats vitals. Ja que les decisions que provenen
d’aquests ens porten a polítiques concretes que tenen també un
impacte directe sobre les nostres vides, el qual no sempre aterra
de la mateixa manera sobre homes i dones.
Per posar un exemple que va més enllà de la política energètica,
però que hi té relació en alguns aspectes, la signatura de tractats
com el ttip19, el tisa20 o el ceta21 pot afectar de forma agreujada
la població femenina, com d’altres grups en una posició social més
vulnerable. L’harmonització a la baixa de la legislació europea que
planteja el ttip, però també altres polítiques d’ajust estructural que
vertebren les línies de la ue, signifiquen una pèrdua de drets en
moltes qüestions que poden afectar en major mesura a les dones.
Pel que fa a les qüestions ambientals, aquests tractats poden portar
un empitjorament de les condicions climàtiques, degut al model
productiu que promouen, així com un menor (o més precari) accés
als subministraments bàsics. En aquestes situacions s’ha provat
que les dones poden veure’s més afectades per qüestions com la
contaminació, per estar-hi més exposades (oms, 2016; Valls-Llobet, 2010). Pel que fa al model sanitari, també s’ha denunciat que
aquests tractats poden portar per a les dones conseqüències com la
medicalització del cicle reproductiu femení (López, 2015). Finalment, en qüestions referents a la sobirania alimentària també s’ha
identificat un impacte sobre aspectes com l’accés a la informació
sobre l’origen dels aliments en el mercat o l’accés a una alimentació
digna. Malgrat tractar-se de qüestions que afecten a dones i homes,
encara hi ha moltes societats on són les dones les que organitzen
la producció alimentària i les que històricament han assumit la
19. ttip és el Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversions (ttip per les seves
sigles en anglès, Transatlantic Trade and Investment Partnership).
20. tisa és l’Acord en Comerç de Serveis (tisa per les seves sigles en anglès,
Trade in Services Agreement).
21. ceta és l’Acord Integral d’Economia i Comerç entre la Unió Europea i
Canadà (ceta per les seves sigles en anglès, Comprehensive Economic and Trade
Agreement).
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preservació de les llavors i dinamització del seu intercanvi (Cazorla
i Gartor, 2014). Aquests tractats també ens afecten de manera
general pel que fa a drets energètics i la construcció de la sobirania
energètica dels pobles. Aquesta es veu amenaçada per l’accentuació
del model fòssil i mercantilitzador, la possibilitat d’ampliació de
la frontera extractiva (amb el fracking i les sorres bituminoses, per
exemple), etc. A més de l’amenaça que suposen aquests tractats i
polítiques per als processos de (re)municipalització, ja que faciliten
el terreny perquè les empreses duguin als Estats i administracions
davant els tribunals d’arbitratge (isds).
La conseqüència directa d’aquests impactes (tant d’aquells
generals com dels que són específics d’una determinada condició
social) és l’augment de la vulnerabilitat de la societat i el consegüent
increment del treball de cures per acollir-la. Els impactes del model
energètic (i socioeconòmic) ens mostren com degradem el planeta
a la vegada que excloem més vides, precàries i abandonades a la
seva pròpia sort o a la de les persones del seu entorn que les acaben
sostenint. La major cerca i recolzament en xarxes de suport mutu
demanen una major inversió de temps en tasques de cures, que
majoritàriament assumeixen les dones:
Aquesta major dedicació al treball no remunerat que realitza
gran part de la població femenina té incidències negatives a
la seva qualitat de vida, tant pel que fa a la seva incorporació
al mercat de treball, com a la menor disponibilitat de temps
per a una jornada de treball remunerat, el seu estat de salut i
un menor accés a la participació social i política, etc. (Vicent
et al., 2013)
Tot això, en un context d’impossibilitat (o alta dificultat) per a
la generació de renda, de disminució d’oportunitats i precarització
de les condicions de vida. Se solapen, així, la crisi de cures amb la
crisi ecològica, agreujades després de la darrera crisi econòmica i
els reajustos (en realitat privatitzacions, retallades i atac directes
contra drets fonamentals) per frenar el deute públic.
94
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En general, els processos de liberalització generen entorns de
competència on no es reconeixen les vulnerabilitats col·lectives,
ni de grups. Es premia una lògica de «competim perquè sabem
que guanyarem» que s’oposa a la perspectiva ecofeminista i a la
lògica de la cura dels nostres cossos, amb la possibilitat d’atendre
les seves vulnerabilitats a diferents nivells, i cadascú en la seva especificitat. En aquest sentit, és clau tenir en compte que aquestes
són múltiples i poden intersecar: igual que la desigualtat de gènere
és un factor de risc per patir pobresa energètica (González, 2016),
o un obstacle per a exigir la plena participació i poder de decisió
en l’energia, també ho poden ser l’edat, la diversitat funcional, el
tipus d’habitatge i règim habitacional, o el municipi, país o continent en el que viu una família. Des de la Xarxa per la sobirania
energètica, som conscients que, de la mateixa manera que aquesta
convergència d’opressions o vulnerabilitats en un lloc particular
accentua impactes (del model energètic, en aquest cas), també
pesen a l’hora d’exigir drets.
En aquest sentit, la proposta que fem des de la Xse, quan parlem de dret a decidir com a element imprescindible de la sobirania
energètica, aquest parteix de la base que s’ha de donar un escenari
d’equitat per a exercir-lo. Equitat entre els pobles, evidentment,
tenint en compte les opressions que infereix el sistema capitalista-neocolonial en els territoris d’on s’extreuen les matèries primeres, però
també equitat entre gèneres. Si les dones estan excloses dels llocs de
decisió, si no feminitzem certs nínxols laborals o si no reconeixem
el deute de cures generat perquè aquest model sigui viable, no és
possible que les dones puguin exercir el dret a prendre les pròpies
decisions en l’energia. No podrem ser comunitats sobiranes energèticament si no permetem que també les dones accedeixin a aquest
dret; tampoc ho serem si no aconseguim que aquest dret impliqui
un canvi de lògica i d’objectiu (la reproducció i sostenibilitat de la
vida, i no la mercantilització i el lucre).
La Xse posem tant èmfasi en el subjecte d’aquesta revolució
energètica com en el seu contingut. Així, de la mateixa manera
que diem que no volem un model renovable impulsat per l’Oligo95

Tenim energia.indd 95

03/05/2018 15:14:56

poli, o que no és suficient un Operador Energètic de Barcelona si
aquest no inclou la participació activa de la ciutadania, defensem,
també, que no ens interessa un model renovable que no reconeix
aquest biaix i aquesta opressió de gènere. Així doncs, la sobirania
energètica no pot no ésser feminista de la mateixa manera que no
pot mirar només al Nord. No tindria sentit aspirar a models de
gestió i govern público-comunitari que garanteixin aquests drets
a nivell de Catalunya, l’Estat espanyol o la ue, sense visibilitzar (i
lluitar alineades amb) comunitats del Sud sense accés a llum i per
on passen línies elèctriques o d’on s’extreuen recursos energètics.
De la mateixa manera no tindria sentit fer-ho sense visibilitzar (i
lluitar alineades amb) les dones que pateixen el pes de les cadenes
globals de cures que imposa el model capitalista patriarcal neocolonial amb la seva despossessió i empobriment.

Som-hi: mirades i propostes ecofeministes per a l’energia
Coneixent el model energètic actual, sent conscients de les absències presentades al primer apartat d’aquest capítol, davant les
presències remarcables però no suficients que hem recollit al segon
apartat, i a la llum dels seus impactes (també diferencials), no podem més que proposar, des del prisma ecofeminista, noves maneres
de relacionar les necessitats energètiques amb els recursos naturals.
Actualment l’energia està controlada per les grans empreses
i orientada a l’extracció de recursos i l’acumulació de riquesa. El
sector energètic és un sector (igual que ho va ser el de la construcció i l’immobiliari) que permet la generació exponencial de lucre
i la financerització de l’economia, a la vegada que rau en la base
de la producció. Malgrat que només se senti parlar de la quantitat
d’impagats amb què compten les grans empreses de l’Oligopoli i
que sembli que no interessen, els usos energètics relacionats amb el
manteniment de la vida, funcionant sota la lògica neoliberal, també
acaben sent molt rendibles. Les activitats econòmiques associades
als subministraments bàsics són negocis atractius que cal treure
d’aquesta lògica de mercat i de lucre per posar-les al servei de la ciu-
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tadania. No només aquelles activitats encarregades de l’abastiment
entès com la darrera fase del circuit, sinó també la resta d’activitats
que conformen el sistema energètic, per exemple, recuperant la
gestió de petites hidroelèctriques i altres infraestructures renovables.
Així doncs, l’energia ha d’estar al servei de les persones, posant
la vida al centre, enfocada al sosteniment de la vida i no al servei
del capital. Portant-ho a allò més concret: l’energia ens hauria de
permetre millorar les condicions de vida de les persones. Això
implicarà, per exemple, que al Nord Global es requereixi decréixer
en termes de consum i impactes, perquè en el Sud Global es pugui
tenir accés i dotar de recursos els usos de l’energia relacionats amb
el manteniment i gaudi de la vida.
No ens és suficient que les dones (re)prenguin llocs de presa
de decisió en l’energia, així com els nous nínxols de treball de les
energies renovables, sinó que cal que canvii la nostra mirada (la
dels homes i les dones). Cal que posem esforços en aturar aquelles
lògiques que destrueixen la vida i lluitem per aquelles mirades que
l’acullen i la reprodueixen. Entenguem quins sistemes, models i
usos tenen cabuda en aquestes mirades i fem-los possibles: fem-los
visibles, entenguem-los millor, exigim-los, trobem les escletxes per
on començar a construir.
La recuperació de petites hidroelèctriques a Aragó (Heraldo,
2017), la victòria de la resistència comunitària davant Hidro Santa
Cruz a Barillas, Guatemala (Soy502, 2016) i el fet que siguin ja una
vintena de cooperatives d’energia verda a l’Estat espanyol amb més
de 80.000 persones sòcies (Larrañeta, 2017) són només algunes
de les propostes que esquerden, arrelant-se al territori, els murs
del model energètic actual. En major o menor mesura, totes elles
persegueixen una idea de l’energia com a bé comú i que, com a tal,
se n’ha de preservar el seu flux. A més, algunes d’elles presenten
també, de rerefons, una lògica que vetlla pel sosteniment de la vida.
Cal que tota la població (i no només els experts) participi de
tots aquells aspectes de l’energia que tenen conseqüències socials i
territorials. Les disfuncions d’aquest model energètic no només es
resoldran pensant quants kWh i quin canvi de tecnologia és neces97
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sari, sinó també reflexionant sobre com democratitzem l’energia,
com som, totes les persones, més sobiranes energèticament. És
essencial que introduïm una part inicial divulgativa, que deixem
de jerarquitzar els sabers o, en tot cas, que recuperem tots aquells
que ens permeten sostenir la vida (siguin o no sabers acadèmics).
És urgent també que fem dels espais de participació energètica
un lloc on la conciliació laboral, familiar i activista sigui possible.
Que respectem els ritmes, que valorem les tasques necessàries però
invisibles i acollim les vulnerabilitats. Això seria, en la pràctica,
una manera ecofeminista de mirar-nos el model energètic en el
que volem viure i d’exercir la lluita que aquest requereix.
Enfront de les conseqüències d’aquest sistema capitalista, arrelat
en l’extractivisme, el lucre i el patriarcat, i malgrat els impediments
evidents que imposa la seva maquinària, treballem per construir-nos
una alternativa habitable. Una alternativa que posi, com a punt de
partida, la nostra dependència al temps i afecte que ens procuren
altres persones; als recursos i als cicles de la matèria del planeta; a
l’energia que ens fa falta per dur una vida digna. Que comprengui
d’on ve, les constriccions a les quals està sotmesa la seva obtenció,
distribució i consum, els usos que en fem, com a societat, i els seus
efectes. Treballem per (re)localitzar els fluxes de l’energia, apropem-nos-la perquè serveixi a la vida, en comptes de destruir-la.
A la vegada preservem les condicions naturals que ens permeten
gaudir-la. Cuidem-nos-en nosaltres, totes les persones, trencant
amb les desigualtats excloents del model actual i que n’agreugen
els seus impactes.

Agraïments
Molts dels continguts que han nodrit aquest capítol provenen del
debat Energia i gènere. Mirades ecofeministes sobre l’energia organitzat per la Xarxa per la sobirania energètica el 24 d’abril de 2017
a Lafede (Barcelona). En aquest sentit, agraïm les aportacions tan
riques de totes les persones que van sentir-se apel·lades a assistir-hi.
Els materials d’aquest debat poden consultar-se al web www.xse.cat.
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V. EL FINANÇAMENT PER LA TRANSICIÓ
CAP A LA SOBIRANIA ENERGÈTICA.
UN REPTE EN MAJÚSCULES

Per la majoria de discursos oficials, sembla un fet incontrovertible
que per dur a terme una veritable transformació del model energètic cal mobilitzar una gran quantitat de recursos econòmics. El
debat resideix, però, en quines serien les fonts, les eines i els instruments per aconseguir-los i què és el que s’ha de finançar preferentment dins la diversitat de propostes existents. A diferència de les
anteriors transicions energètiques, la que afrontem en l’actualitat
té un component d’urgència que exigeix una major celeritat en
la seva consecució, amb l’agreujant que el model socioeconòmic
del capitalisme globalitzat depèn d’un flux creixent d’energia.
Les transicions de la fusta al carbó i del carbó al petroli van ser
lentes i parcials inicialment. Els canvis de combustible responien
a realitats regionals que patien, o bé l’esgotament del recurs, o bé
les conseqüències de la contaminació per la seva combustió. Ara,
però, ens trobem amb l’obsolescència del model no renovable
perquè, com hem vist, l’extracció, subministrament i combustió
massiva de combustibles fòssils és el principal causant del canvi
climàtic, i perquè els combustibles fòssils s’estan esgotant de manera irreversible a escala humana. Els temps per actuar són curts
i hem d’assumir el repte de la substitució en la pràctica totalitat
del model fòssil en poc més de 30 anys i, per tant, aquest caràcter
d’urgència també afecta al seu finançament.
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Quins són els costos econòmics del règim fòssil i nuclear?
Sense voler entrar en una descripció exhaustiva dels costos del
règim fòssil i nuclear, i de les nombroses subvencions encobertes
que reben, sí sembla pertinent apuntar que, per la majoria d’estats
membres de la Unió Europea, les importacions de recursos energètics són una despesa considerable. Si mirem l’angle estrictament
econòmic de la dependència energètica, tant els països importadors
com els exportadors són sensibles a la volatilitat dels preus dels
recursos energètics, i una pujada o baixada significativa pot fer
trontollar les seves economies.
En el cas de l’Estat espanyol, el desemborsament per la compra
de recursos energètics és de prop del 5% del total del pib, amb
pics com el de l’any 2012 que va fregar els 50.000 milions d’euros (figura 4). Una autèntica hemorràgia econòmica que s’escapa
per alimentar companyies petrolieres, mineres o de gas (Llistar i
Pérez, 2016).
Figura 4
Dèficit comercial energètic (milions d’euros)

Modificat de Llistar i Pérez (2016)

Per tant, no podem perdre de vista que un kWh d’estalvi o
un kWh renovable que substitueix un kWh fòssil provoca una
reducció en el cost de les importacions, sense comptar que s’evi-
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ten les externalitats negatives com la contaminació atmosfèrica
o els gasos amb efecte d’hivernacle. També podríem considerar
tota la parafernàlia necessària per proveir els recursos energètics:
infraestructures multimilionàries que van des de mines, trens de
mercaderies, conductes quilomètrics, ports d’exportació i importació, complexos de refineria i tractament, dipòsits i magatzems,
i un llarg etcètera.

Com s’està plantejant avui en dia el finançament de la
transició energètica?
Com comentàvem a l’inici del present capítol, existeix un consens
generalitzat que cal una gran mobilització de capital per la transició
energètica. L’any 2012, l’informe «Perspectives de la tecnologia
energètica» de l’Agència Internacional de l’Energia (iea, per les seves
sigles en anglès) va quantificar en 36 bilions de dòlars les inversions
necessàries en energies netes fins el 2050 (iea, 2012). Dos anys
després, el mateix informe donava la xifra de 44 bilions (iea, 2014)
i l’any 2017 parlava de 3,5 bilions anuals fins 2050 (iea, 2017).
Segons Bloomberg New Energy Finance, l’any 2013 només
se’n van mobilitzar 269.000 milions. Bloomberg assegurava que
es necessitaria multiplicar la inversió per un factor de 5 i mantenir
l’increment durant els propers 35 anys, una proposta que, mirant
les dades dels anys posteriors, sembla lluny d’assolir-se (figura 5).
Si revisem literatura similar d’altres ens internacionals, com
el Fons Monetari Internacional, el Banc Mundial o la mateixa
Unió Europa, ens trobarem el mateix tipus de discurs: càlculs
amb resultats astronòmics que quantifiquen els esforços amb un
valor monetari i que acaben donant un missatge de «necessitem
redoblar esforços». Aquest tipus d’afirmacions contundents i
coincidents ens poden portar a dues reflexions. La primera és que,
deliberadament, s’està buscant estimular als inversors i fer-los veure
que «aquí hi ha oportunitats de negoci». Negoci present i futur,
amb suport d’entitats de prestigi que així ho certifiquen i amb un
volum molt atractiu.
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Figura 5
Inversió anual global en energies netes

Elaboració pròpia a partir de les dades de Bloomberg New Energy Finance, 2017.

La segona reflexió ens podria dur a preguntar-nos què inclouen
aquestes grans xifres per la transició energètica. Si coneixem el tall
ideològic de la majoria dels actors que posen els incomptables
zeros als números de la transició, ens adonarem que tenen un fort
alineament. Són organismes que serveixen, alimenten i estimulen
el capitalisme econòmic i financer, i quantifiquen i monetaritzen
la transició energètica projectant un futur sense cap canvi substancial en el model socioeconòmic de què en formen part de manera
estructural. El que busquen aquests ens internacionals System As
Usual 1 és apuntalar les bases de les economies de creixement esbombant la transició energètica com una oportunitat de negoci.
Però «és l’economia, estúpid»2 i l’estupidesa projectada cap al futur
és extremadament cara!
1. La denominació System As Usual sorgeix de fer un paral·lelisme amb el Business As Usual (bau), on per unes variables donades s’avalua una situació o procés
concret i la seva evolució futura segons uns escenaris determinats. L’escenari bau
seria l’escenari on l’evolució de les variables segueix les tendències actuals sense
estar sotmès a canvis substancials.
2. Aquesta frase es va utilitzar exitosament a la campanya electoral de Bill
Clinton de 1992 en plena recessió econòmica als ee uu i ha esdevingut una manera d’expressar allò que és evident però que, interessadament, no es vol veure o
reconèixer.
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Cal remarcar que hi ha altres mirades i marcs de referència que qüestionen el dogma del creixement econòmic i plantegen considerar el límit
dels recursos i problemes globals com el canvi climàtic per transformar
el model socioeconòmic. El decreixement és un d’aquests paradigmes.
Proposa la reducció del consum de béns materials substituint-los per béns
relacionals, la frugalitat, l’austeritat i la relocalització de l’economia com
alguns dels seus principis.
Al Sud Global podem trobar les cosmovisions indígenes que ens parlen
del bon (con)viure o el viure bé, amb un fort component biocèntric que
posa al centre la vida, el respecte i la convivència entre éssers vius. Sota
aquestes mirades, la transició energètica té molts menys zeros als seus
comptes perquè pot plantejar sense complexos canvis estructurals i una
reducció dràstica de la demanda d’energia.

Però tornem a la mirada més convencional i la seva «estupidesa». Posem un exemple ben il·lustratiu, un dels mecanismes de
finançament per aconseguir els objectius 20-20-20 de la Unió Europea: els Europe 2020 Project Bond Initiative. Els bons de projecte
són instruments financers que ajuden a captar finançament dels
inversors. Aquests en especial havien d’ajudar a aconseguir una
reducció del 20% de les emissions respecte l’any 1990 i arribar
a un 20% de producció d’energia renovable en el mix elèctric i
d’eficiència energètica pel 2020.
L’any 2010, José Manuel Durao Barroso, en aquell moment
President de la Comissió Europea i actual President de Goldman
Sachs, un trànsit professional habitual entre entitats amigues, va
proclamar en el seu discurs de l’Estat de la Unió que s’havien de
mobilitzar 2 bilions d’euros en el sector transport, de l’energia i de
la informació i comunicació tecnològica per assolir els objectius del
2020. Per aconseguir-los, va instar al Banc Europeu d’Inversions
(bei) a promoure la iniciativa dels bons de projecte.3
La fase pilot dels bons del bei va contemplar dues infraestructures: una autopista i un magatzem de gas. Primera pregunta, són
3. Banc Europeu d’Inversions http://www.eib.org/products/blending/
project-bonds/index.htm.
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un autopista i un magatzem de gas les infraestructures més adients
per assolir els objectius 20-20-20? Sí, diria el bei i la Comissió.
Entrem en detall, doncs, sobre els resultats d’aquesta fase pilot.
El primer projecte, l’autopista Passante di Mestri, va destapar un
dels escàndols de corrupció més grans de la història d’Itàlia i va
derivar en l’empresonament de polítics i empresaris (Re:Common,
2016). El segon cas, el magatzem geològic submarí de gas Castor
va fer tremolar les terres del Sènia en la seva primera operació.
Arran dels terratrèmols, es va ordenar la hibernació de la infraestructura i la liquidació exprés de la indemnització multimilionària.
Florentino Pérez, President d’acs l’any 2013, màxima accionària
del Castor, va poder renunciar al projecte i recuperar fins l’últim
cèntim que hi havia invertit. La suma de la indemnització i dels
interessos associats al seu pagament es va transferir directament
a les butxaques de les consumidores de gas, les quals pagaran la
xifra de 3.280 milions euros en 30 anys.4
Les persones que no estan familiaritzades amb aquest tipus
d’inversions podrien pensar: però quina és la responsabilitat del bei
i dels bons de projecte? El bei té mecanismes interns que haurien
d’analitzar i monitoritzar en profunditat les implicacions econòmiques, socials i ambientals de les seves inversions. És un banc
públic i ha d’extremar les precaucions en aquest sentit. Però les
inversions tenen pressa. En el cas del Castor, a més, el venciment
d’un dels pagaments dels bons de projecte va exercir molta pressió
perquè la indemnització es fes efectiva.
Lluny de fer una avaluació crítica de la fase pilot dels project
bonds, la Comissió Europea ha proposat universalitzar el seu ús pels
projectes d’interès comunitari (pic) i pel fons europeu d’inversions
estratègiques (feie), també anomenat pla Juncker. Els pic són
la materialització de l’estratègia europea de la Unió de l’Energia
que, prioritàriament, vol millorar la seguretat energètica de la ue
4. Ecologistes en Acció, Observatori del Deute en la Globalització, Plataforma
per l’Auditoria Ciutadana del Deute i Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres
del Sènia http://www.odg.cat/sites/default/files/comunicado_castor_final.pdf.
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i enfortir el mercat intern. Els pic són projectes d’interconnexió
gasística i elèctrica, que en molts casos depassen les fronteres dels
estats membres i es projecten fins a Algèria, Azerbaijdan, Turkmenistan, Islàndia o Israel. Aquestes grans gasoductes i línies de
molt alta tensió tenen pressupostos multimilionaris, amb grans
empreses transnacionals al darrere i, a més de poder utilitzar els
project bonds, reben finançament públic directe a través de fons
creats per promoure’ls. És el cas del Connecting Europe Facility
(cef), que està dotat amb 5.350 milions d’euros per destinar als
pic durant el període de 2014-20205. L’ús de diner públic pels
pic ha estat criticat per organitzacions que consideren que aquest
tipus de mega-infraestructures són innecessàries si l’objectiu final
és un model energètic distribuït i renovable (Pérez, 2017).
En el cas del feie passa el mateix: el diner públic serveix per
apuntalar i donar confiança als inversors. En aquest cas, el fons
pretén mobilitzar 315.000 milions d’euros en infraestructures per
Europa. El mecanisme per aconseguir aquesta xifra abundosa és
que la Unió Europea posi 16.000 milions en garanties públiques,
el bei 5.000 milions i que els inversors posin la resta. Les critiques
en aquest cas venen per no saber com es prioritzen els projectes.
Té més importància la funció que pot tenir el projecte en la transició energètica o que aquest sigui atractiu perquè sigui finançat?
La resposta la podem trobar en un fragment de l’informe sobre
l’estat de la Unió de l’Energia6 de l’any 2015.
El finançament de les inversions d’arrencada en eficiència energètica
segueix sent un repte considerable. En efecte, les inversions en eficiència
energètica s’han de multiplicar per cinc d’aquí a 2030. De forma prioritària, la Comissió col·laborarà amb els seus socis amb vista a la creació,
el 2016, de mecanismes d’agregació de projectes més petits d’eficiència
energètica. Aquests mecanismes haurien de brindar als inversors majors
5. Comissió Europea https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy.
6. La Unió de l’Energia és una estratègia de la Comissió Europa per aconseguir, segons els seus promotors, una energia més segura, més neta i més assequible.
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oportunitats d’inversió en eficiència energètica i fer més accessible el
capital a plataformes i programes nacionals, regionals o locals d’eficiència
energètica, especialment en els estats membres que més els necessiten.

Què ens volen dir amb això? Doncs que els projectes petits
tenen problemes per aconseguir finançament. Els grans bancs
i els esquemes financers que s’utilitzen acaben afavorint als
mega-projectes i les grans corporacions que els promouen. El
model big-big-big (grans projectes, grans inversions i grans
corporacions) acapara l’atenció dels inversors i dels seus recursos
econòmics i subordina les propostes de petita escala. Aquest fet
té fortes repercussions en com es projecta la transició energètica
i qui la dirigeix.

Quines propostes trenquen la lògica big-big-big?
Existeixen nombroses propostes de finançament alternatiu que
no impliquen els riscos que hem anomenat abans i que ajuden a
democratitzar la transició energètica. Aquestes propostes encara
necessiten molt suport per arribar a aconseguir el volum i disponibilitat de finançament que cal però són els exemples que hi ha
una altra manera de fer les coses.
El bancs ètics i les cooperatives de crèdit ètic, com Triodos
Bank, Fiare, Coop57, Oikocredit i moltes altres, ofereixen serveis
per finançar projectes dins de l’àmbit de la transició energètica.
Tenen criteris de finançament i codis ètics que són el filtre necessari
perquè els diners arribin a projectes transformadors. En la majoria
d’ells trobem línies de finançament de projectes de renovables,
eficiència energètica i d’altres dins l’àmbit de la sostenibilitat
mediambiental. El Triodos, per exemple, ha finançat més de 400
projectes, entitats i pimes en l’àmbit de l’energia.7

7. El Triodos també ha estat criticat per finançar a través del seu fons Sustainable Bond Fund empreses com Abertis, Enagás, BMW, Renault o Volkswagen.
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L’últim baròmetre de finances ètiques8 certificava que la suma
total de préstecs concedits per les entitats9, l’any 2016, va ser de
més de 1.000 milions d’euros (figura 6). Tot i que la xifra és considerable, cal tenir en compte que inclou tot tipus de préstecs, no
només per la transició energètica, i que encara queda lluny de les
grans xifres que comentàvem amb anterioritat.
Figura 6
Evolució estalvi i préstec 2011-2016

Elaboració pròpia a partir de dades del baròmetre de finances ètiques 2016.10

Un altre model de finançament de la transició energètica és a
través de cooperatives de serveis que ofereixen assessorament integral
per a projectes. A Regne Unit ens trobem a Energy4All (Energia per
a tots), que acompanya les comunitats que volen endegar un projecte
de producció amb renovables amb la seva experiència professional
en el sector industrial, les finances, els tràmits administratius i el
context jurídic. El seu enfocament és fer participar les comunitats
des d’inici en el projecte perquè se’l sentin seu, s’apoderin i creïn
les seves pròpies formes d’organització. Aquesta manera de tractar
8. Finançament Ètic i Solidari http://fets.org/wp-content/uploads/2017/05/
BAR%C3%92metrefinances%c3%88tiques.2016-alta.pdf.
9. Inclou Triodos España, Fiare Banca Etica, Coop 57, Oikocredit España,
Acció solidària contra l’atur ideas comercio justo, Banca Etica Badajoz, gap, Estalvi
Solidari, Elkarcredit, aba Mérida, acaf, ais O’Peto, Fondo de solidaridad «Paz
y Esperanza».
10. Finançament Ètic i Solidari http://fets.org/wp-content/uploads/2017/05/
bar%c3%92metrefinances%c3%88tiques.2016-alta.pdf.
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els projectes fa que es dissipi l’efecte nimby (de l’anglès «Not in my
backyard», «no en el meu pati del darrere»), que provoca que les
comunitats locals els rebutgin perquè els consideren aliens a les seves
realitats, i assegura una major integració dels projectes als territoris.
Una altra proposta és el micromecenatge o crowdfunding, que
funciona a través de les aportacions de persones interessades en
un projecte. Tenim nombrosos casos d’èxit com els de Errekaleor,
Som Energia i Viure de l’aire del cel.
Errekaleor és un barri de Gasteiz construït l’any 1959 per allotjar
persones vingudes de tota la península per treballar a les fàbriques.
Amb el temps, aquestes famílies van anar abandonant el barri i, l’any
2013, un grup d’estudiants va decidir ocupar-lo. Després que el 18
de maig de 2017 Iberdrola els tallés el subministrament d’electricitat,
es va plantejar un coopfunding de 100.000 euros per una instal·lació
de 70kW que pogués garantir l’energia necessària per la comunitat.
Errekaleor bizirik!!11 va aconseguir més de 108.000 euros en 40 dies
i ha pogut realitzar el seu projecte.12
Per la seva banda, la cooperativa d’energia verda Som Energia
ha proposat a les seves sòcies la participació en projectes en forma de
compra col·lectiva. L’any 2015, la cooperativa va plantejar la compra
de la minihidràulica d’1mw La Valteina a Peñafiel, Valladolid. L’aportació voluntària al capital social de la cooperativa per l’adquisició de
la central va aconseguir recollir 900.000 euros en menys de 2 hores.
L’any 2017, es va proposar una nova aportació al capital social,
aquesta vegada per tres plantes fotovoltaiques: Planta de Tahal de
841kw a Tahal (Almeria), Planta La Florida de 1,5mw a Lora del
Río (Sevilla) i Planta Matallana de 2mw també a Lora del Río. Els 5
milions d’euros necessaris es van aconseguir en menys de 10 dies tot i
haver limitat la quantitat de participació per cada soci en els primers
dies. Som Energia també ha endegat una línia de finançament encara
més innovadora que trenca amb la idea de rendibilitat financera: el
Generation kWh. A diferència de les aportacions a capital social que
11. «Errekaleor viu!!» en euskera.
12. Errekaleor bizirik! https://www.errekaleorbizirik.org/index.php/es/.
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tenen un interès anual revisable per l’assemblea (l’any 2017, 1,75%),
les aportacions al Generation tenen interès zero. Però les persones
que hi participen poden gaudir d’una tarifa Generation on el preu
es determina per les despeses de generació de les plantes de Som, el
qual resulta sensiblement inferior a la tarifa 2.0 estàndard.
Per últim, el projecte Viure de l’aire del cel ha aconseguit instal·
lar un aerogenerador de 2,35 mw al municipi de Pujalt (Alta Anoia)
a través de la participació de persones i entitats. El molí, de propietat
compartida, genera energia neta i verda aprofitant «l’aire del cel» i
generarà la demanda equivalent a unes 2.000 famílies. Una de les
idees és que es puguin compensar les emissions de co2, calculant el
consum d’energia d’una persona, família o entitat. Una vegada fet el
càlcul, es veu quin és el cost pel molí per produir aquesta quantitat
d’energia i es compren participacions per compensar les emissions.13

I amb això en tenim suficient?
Malgrat que hi ha un interès creixent per les finances ètiques i
d’aquestes per finançar projectes d’energia, que cada vegada tenim
més experiències autònomes i col·lectives amb èxit i que les cooperatives d’energia verda sumen persones compromeses als seus
projectes i tenen més capacitat d’inversió, segurament la resposta
a la pregunta seria: no, no és suficient.
És important recalcar, però, que la diversitat i heterogeneïtat
de propostes com les que hem descrit amb anterioritat són enormement necessàries: arriben allà on l’interès de lucre no arriba,
perquè hi perd interès... i lucre. La capil·laritat és el seu gran valor.
De la mateixa manera que tenim molt presents totes aquestes
propostes, hem de reconèixer que, fins i tot anant a tocar temes
estructurals de com i què produïm i consumim, o precisament
per poder provocar aquesta transformació profunda que tindrà
també una forta component de renovació massiva de tecnologia,
necessitarem dotar-nos de finançament.
13. Viure de l’aire http://www.viuredelaire.cat.
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En els punts anteriors hem parlat del finançament privat però,
què passa amb el diner públic? La proclamada escassetat de diner
públic i la dura disciplina de l’austeritat no semblen d’aplicació al
sector de l’energia. Si fóssim capaces de revisar tots els pagaments
que es fan als sistemes energètics amb diners públics i avaluar si són
realment eficients, el mantra que la gestió privada és més efectiva i
eficient podria quedar en entredit. Si posem com a exemple el sistema
elèctric a l’Estat espanyol i avaluem què ha suposat la seva liberalització des de l’any 1998, podem observar com hi ha nombrosos
pagaments que poc tenen a veure amb la producció i subministrament
d’energia elèctrica i que acaben oferint beneficis suculents a les grans
empreses de l’Oligopoli elèctric. Alguns estudis situen la xifra total
d’aquests pagaments per sobre dels 100.000 milions d’euros (Cotarelo
2015). Sens dubte, auditar el sistema elèctric podria donar més llum
a aquesta realitat i orientar decisions que ajudessin a no malbaratar
el diner públic, transferint-lo a les butxaques de les grans empreses.
Però podem anar més enllà. La Xarxa per la sobirania energètica
sempre ha proposat un nou model energètic bastit de prop i des de
baix. La propietat i gestió d’allò que esdevé a l’escala local també
pot ser una font de finançament per la transició energètica i una
oportunitat per fer una política energètica local. Per exemple, si els
municipis poguessin oferir el servei d’energia elèctrica (distribució
i comercialització), els seus beneficis podrien revertir en plans municipals o comarcals de transició energètica. Tal i com es comenta
en el capítol II Recuperem l’energia. La (re)localització i les xarxes
de distribució és imprescindible que el model de govern d’aquestes
elèctriques garanteixi la participació ciutadana, però també és urgent
obrir el debat sobre per què no hi ha una major concurrència d’actors
d’una activitat regulada que es paga amb diner públic. L’any 2016,
dels 5.163 milions d’euros que es van retribuir per l’activitat de
distribució, un 93% van anar a parar a les empreses de l’Oligopoli
elèctric. Si, a més, considerem que aquestes empreses no executen
per elles mateixes l’activitat i la subcontracten amb els corresponents
marges de benefici, podem qüestionar que aquesta sigui la manera
més eficient d’utilitzar els recursos públics.
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Però si volem anar encara més enllà i dotar-nos d’eines que
facilitin una resposta urgent, que no s’espanti ningú!, necessitem
una banca pública. Passats deu anys de la crisi financera, el càlcul
aproximat d’injecció de diner públic al sector de la banca privada
ha estat de 60.000 milions d’euros que mai seran retornats. La
concentració en poques mans del sector financer i el seu alineament amb la família de les grans empreses energètiques ens porta
a pensar que, si és aquest el marc en el que es pretén desenvolupar
el canvi de model, serà una transició captiva, que es validarà quan
respongui als interessos d’aquests agents.
Altra vegada, la Banca Pública és aquella que va finiquitar el
psoe amb la compra d’Argentaria per part del bbv l’any 1999. I
no, no és tornar al passat, ans el contrari. Diversos països europeus,
d’aquells que anomenem avançats i que segurament podem criticar
per les seves polítiques econòmiques expansionistes, tenen banca
pública. Alemanya té el banc kfw (Kreditanstalt für Wiederaufbau — institut de crèdit per la reconstrucció), un banc públic
que finança projectes d’eficiència energètica i promou la transició
energètica alemanya, coneguda com a Energiewende. França té la
Caisse de Dépôts (Banca Postal), i Islàndia i Holanda van nacionalitzar els bancs bng i bnwb arran de la crisi financera.
Els bancs privats convencionals prefereixen fer un projecte
de 100 milions d’euros a 100 projectes d’un milió. De la mateixa manera, prefereixen signar un crèdit hipotecari senzill que
analitzar la complexitat tècnica dels projectes energètics. Necessitem una banca que posi per davant la responsabilitat social i
ambiental i faci una aposta decidida per la transició energètica
(Centelles, 2017).
Ara sí, amb aquesta combinació de banca i cooperativa ètica,
cooperatives de serveis, projectes autònoms, finançament col·lectiu, (re)municipalitzacions i un pilar fort de banca pública, fa
pensar que és possible avançar en una transició cap a la sobirania
energètica. Si volem tenir l’energia, haurem de ser especialment
curoses i a la vegada ambicioses amb aquest desplegament d’opcions de finançament.
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VI. LES EXPERIÈNCIES DEL SUD GLOBAL.
RESISTÈNCIA I ALTERNATIVES
DE LES COMUNITATS EMPOBRIDES

Des dels seus inicis, la Xarxa per la sobirania energètica ha tingut
molt present la dimensió exterior dels models energètics. Ens
hem posat les ulleres bifocals per poder veure-hi de ben a prop i
fer propostes en l’àmbit local, i a la vegada, mirar ben lluny per
connectar amb altres pobles i comunitats que pateixen les conseqüències negatives del model energètic actual, i que, per la seva
tenacitat i organització col·lectiva, són font d’inspiració per les
nostres lluites.
Creiem que té tot el sentit fer-ho. Tant la Unió Europea, com
l’Estat espanyol, com Catalunya, són altament dependents de les
importacions de recursos energètics. Per tant, parlar d’energia a
Europa vol dir parlar de territoris molt més enllà de les pròpies
fronteres.
No obstant això, des de les institucions europees (també a
l’Estat espanyol i Catalunya) la dependència energètica s’analitza
exaltant els seus perillosos efectes pels països importadors, en
cas d’una disrupció del subministrament. Al contrari del que es
podria pensar, les polítiques energètiques a la ue s’han orientat a
l’assegurament del subministrament i, de manera secundària, a la
reducció de la dependència. La doctrina de la seguretat energètica
perpetua aquesta dependència a través d’accions que poden ser més
o menys agressives segons el context, però que, definitivament, no
busquen una major autosuficiència que ajudi a desentortolligar
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l’entramat de relacions desiguals que establim amb els territoris
d’exportació (Hildyard, Lohmann i Sexton, 2012).
És especialment important entendre que la dependència també
afecta els països exportadors i, en especial, la seva població. Quan
l’extracció de recursos energètics esdevé dominant, s’instaura un
règim extractiu que té unes característiques comunes: pressupostos
nacionals altament dependents de la venda de recursos energètics
i augment del consum intern d’energia, desindustrialització o no
industrialització d’altres sectors i elits nacionals i transnacionals
que capturen la major part del negoci. Aquest últim punt és clau
per entendre les profundes asimetries que genera el règim fòssil.
Països de llarga tradició extractiva, com Nigèria, Guinea Equatorial, Algèria, Qatar o Aràbia Saudita, tenen una gran part de la
seva població vivint per sota dels llindars de la pobresa. En molts
casos, és població empobrida per la riquesa que acumula el subsòl
dels seus territoris. És l’anomenada maledicció de l’abundància:
comunitats que habiten territoris rics en recursos naturals però
que no se’n beneficien i acaben assumint els passius ambientals
en forma de contaminació, esgotament de recursos hídrics, acaparament de terres i un llarg etcètera.
També cal prendre consciència que nombrosos països estan justament ara entrant en el mercat d’exportació de recursos energètics.
Organismes internacionals com el Fons Monetari Internacional
esperonen a través dels seus informes anuals països com Moçambic (Melina i Yi, 2013) i Tanzània1 a utilitzar recursos públics per
entrar al mercat d’exportació de combustibles fòssils, assegurant
que la participació serà rendible a curt i mitjà termini. També la
Unió Europea, amb la seva diplomàcia energètica i amb l’afany de
cercar nous proveïdors fora de l’àrea d’influència de la Federació
Russa, estimula l’extractivisme a països com l’Azerbaidjan, Israel,
Líban, Angola o Colòmbia.
Malauradament, podem trobar nombrosos exemples que
poden il·lustrar tot allò que hem descrit de manera general en
1. Fons Monetari Internacional http://www.imf.org/-
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els paràgrafs anteriors. A Nigèria, més de 30 anys d’explotació
de petroli i gas per part d’empreses com Shell i British Petroleum
han convertit la zona d’extracció d’Ogonilàndia, al Delta del
Níger, en un territori devastat. Les poblacions locals pateixen la
contaminació atmosfèrica, la pèrdua de sòls fèrtils i la reducció
dràstica de la pesca, mentre els actors transnacionals s’asseguren
abundosos beneficis. A Algèria, en canvi, són les elits nacionals les
que controlen majoritàriament el negoci de la venda d’hidrocarburs
i compren la pau social subvencionant productes bàsics i mantenint uns preus molt baixos per la benzina i el gas. La forta línia de
divisió econòmico-geogràfica que fa que el nord del país (més ric)
es nodreixi dels recursos del sud del país (empobrit) genera tensions, que van arribar a un punt àlgid l’any 2015 amb la proposta
d’explorar gas i petroli no convencional a través de fracking. Les
comunitats amazigh del sud es van revoltar per defensar els seus
aqüífers, i van obligar al govern de Bouteflika a rectificar (Pérez
i Hamouchene, 2016). El cas de l’Azerbaidjan, un dels flamants
nous socis energètics de la Unió Europea, és també il·lustratiu. Una
mateixa família governa la república caucàsica des de l’any 1991.
L’any 2012, Ilham Aliyev, sucsessor del seu pare al capdavant del
país, va ser nominat corrupte de l’any per Transparència Internacional.2 És ben sabut que la família Aliyev s’enriqueix amb la
venda de petroli i de gas, i que reprimeix sistemàticament qualsevol
persona opositora al règim (European Stability Initiative, 2012).

Un bon mal exemple: Colòmbia
Malgrat no ser coneguda pel tema purament energètic, Colòmbia
és un territori nodrit de conflictes relacionats amb l’energia. Segons
l’informe de l’ong anglesa abcolombia, el 80% de les violacions
dels drets humans i de les lleis humanitàries internacionals a
Colòmbia han estat en regions mineres i/o energètiques (Balch,
2013). Tant la Unió Europea com l’Estat espanyol han incremen2. Transparency International https://www.transparency.org/.
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tat la relació amb Colòmbia en la seva dimensió energètica per
l’augment de les importacions de carbó i per l’entrada d’empreses
europees al mercat colombià, especialment espanyoles. És a dir,
Colòmbia aprofundeix la matriu primari-exportadora i el règim
extractivista per servir les necessitats de les economies europees,
exportant carbó per la generació elèctrica, i també promou una
major liberalització del sector elèctric que permet la penetració de
grans transnacionals europees de l’energia. I tot això té conseqüències. Per això, Colòmbia és, malauradament, un bon territori per
avaluar els impactes que ha produït aquesta onada extractivista i
liberalitzadora, i que són extrapolables a altres part del món.
De tots els conflictes existents, aprofundirem en tres casos que
connecten amb altres capítols del llibre i que, per les seves característiques, permeten explicar com actua la lògica trasnacional: 1) la
mineria de carbó tèrmic d’exportació als departaments del Cesar
i la Guajira, 2) la distribució elèctrica a la zona del Carib gestionada per Electricaribe, empresa que forma part de Gas Natural
Fenosa, 3) la construcció i operació de la central hidroelèctrica
del Quimbo al departament del Huila, d’emgesa, filial d’endesa,
s.a. a Colòmbia.
1) La mineria de carbó per l’exportació als departaments del Cesar
i la Guajira
Colòmbia no és un país de tradició minera com Perú o Xile però,
l’any 2015, va ser el primer país exportador de carbó d’Amèrica
Llatina i el desè del món. A més, té la mina a cel obert més gran
del món, la mina del Cerrejón.
Els impactes de la mineria a Colòmbia estan molt ben documentats. Diferents organitzacions nacionals com Tierra Digna
o Censat Agua Viva han fet un treball de denúncia i d’acompanyament permanent de les comunitats afectades per l’explotació
minera, perquè és conegut que el context de conflicte armat i
violència s’ha relacionat i articulat perillosament amb els interessos
de les grans empreses multinacionals i de la indústria extractiva
(ocmal i Censat Agua Viva, 2016).
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El crim organitzat ha trobat diverses maneres d’articular-se
amb la mineria a Colòmbia, sigui explotant de diverses maneres intermèdies les mines o sigui brindant serveis de seguretat
a les grans empreses. (ocmal i Censat Agua Viva, 2016)
Empreses com Drummond (ee uu) o Prodeco, part de Glencore (Suïssa), han estat acusades de finançar el paramilitarisme
per expulsar comunitats afectades per l’activitat de les mineres (El
Espectador, 2014). Val a dir que, la major part de la seva producció,
la venen a elèctriques europees com e.on, gdf Suez, edf, Enel,
RWE, Iberdrola i Vattenfall.
Tot i que les grans empreses exerceixen el seu poder a diferents nivells, les comunitats s’han organitzat per denunciar la
seva situació. En el cas de El Cerrejón, el poble indígena wayú és
el principal afectat per les més de 69.000 hectàrees de concessió
minera, explotades per les empreses Xstrata (Suïssa — Regne Unit),
Anglo American (Sud-àfrica — Regne Unit) i bhp Billiton (Austràlia — Regne Unit). S’han documentat casos de desplaçament
forçat, de violacions de drets humans, contaminació d’aigües i de
l’aire, i de la mort d’animals per l’atropellament del tren que porta
el carbó fins la costa.3
[…] Els afanys de les empreses Cerrejón, pacific rubiales i mpx, a través
dels seus funcionaris, contractant germans indígenes i de manera arbitrària,
han ingressat a comunitats indígenes i d’afrodescendents, dividint famílies,
desconeixent costums, tradicions, autoritats comunitàries, formes de vida i
l’autonomia dels amos del territori; s’han realitzat reunions, aixecat actes
de concertació amb algunes persones, desconeixent que el territori és de
tots els membres de les comunitats, i és el 100% qui ha de participar.
Pronunciament del Poble Indígena Wayú4

3. http://www.christianaid.org.uk/images/giving-it-away-colombia-mining-report.pdf.
4. http://notiwayuu.blogspot.com.es/2011/11/pronunciamiento-de-pueblos-y.html.
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Per altra banda, al departament del Cesar, la comunitat de
Boquerón viu envoltada de projectes miners de gran escala i la
densa i nociva capa de pols de carbó ha convertit en tòxic l’aire que
respiren. El Ministeri de Medi Ambient colombià va emetre dues
resolucions l’any 2010 per les quals ordenava un reassentament
de tres comunitats, entre elles Boquerón per la degradació de la
qualitat de l’aire.5 Set anys després, les persones de la comunitat
segueixen exigint i esperant el reassentament definitiu. Una cosa
semblant passa amb la comunitat pesquera de Don Jaca. L’activitat dels ports d’exportació de carbó ha provocat una disminució
dramàtica de la pesca i ha empobrit la comunitat.
[A Don Jaca] vivíem de la pesca sense cap dificultat i sense inconveniència per part de les multinacionals. La producció era més àmplia.
Capturàvem de 100 a 200 quilos de peix, però, avui dia, estem en fallida.
Llastimosament, l’Estat colombià i les multinacionals no han tingut en
compte als pescadors que vivim dins de l’àrea d’influència, sota dels molls
carboners, traient els ja pocs mitjans de vida que ens queden. [...] Els sorolls
[de la construcció dels ports i el trànsit de barcasses] han vingut retirant la
pesca, que és la producció per la qual vivim nosaltres, ens eduquem, ens
alimentem, comprem el combustible. Però amb la sotsobre ja no dona ni
tan sols per alimentar els nostres fills.6
Pescador i membre comunitari, Don Jaca (Santa Marta, Magdalena)

Però si fem un pas enrere i intentem anar a les causes ens podem
preguntar: per què Colòmbia es converteix en un país exportador
de carbó? Les condicions que es donen perquè Colòmbia pugui
ser exportadora de carbó són evidentment geològiques (posseeix
quantitats considerables de carbó al subsòl), però també d’ajust
del marc jurídic per afavorir l’activitat i per donar senyals a les
empreses i els inversors que Colòmbia és un bon territori d’acollida
5. Manifest de les comunitats indígenes Wayú http://tierradigna.org/pdfs/
informe-carbon.pdf.
6. Entrevista de Tierra Digna, pescador i membre comunitari, Don Jaca
(Santa Marta, Magdalena).
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per l’activitat minera. El president Álvaro Uribe va obrir la llauna
atorgant quasi 9.000 títols miners, sense respectar parcs nacionals,
reserves indígenes, páramos,7 brolladors, etc. I el seu successor,
Juan Manuel Santos, va vincular la mineria al desenvolupament
del país anomenant-la «locomotora minera».
Si mirem la part de la demanda i ens centrem en la Unió Europea, podem observar-ne un increment considerable del 2008
al 2012, quan la ue dobla el seu volum d’importacions des de
Colòmbia (figura 7).
Figura 7
Volum d’importacions de carbó des de Colòmbia a la ue

Elaboració pròpia a partir de dades d’Eurostat

Dins la ue, Holanda, Alemanya, Regne Unit i Estat espanyol
són els majors importadors de carbó tèrmic colombià però tenen
un perfil ben diferent. Holanda rep el carbó al port de Rotterdam
i l’exporta a altres països de la ue. Alemanya i Regne Unit, en
canvi, han patit un descens del consum en l’última dècada del
segle xx, han mantingut certa estabilitat des de l’any 2000 però
han augmentat les importacions i han disminuït sensiblement la
producció interna. L’Estat espanyol va mantenir el consum cons7. Els páramos són un tipus de vegetació pròpia dels altiplans dels Andes
septentrionals, entre 3.000 i 4.500m d’altitud, per damunt de l’estatge del bosc.
És caracteritzat per l’absència d’arbres i per l’abundància de gramínies i també de
mates (Gran enciclopèdia catalana).
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tant fins l’any 2006. El sotrac de la crisi financera va provocar una
forta caiguda del consum intern de carbó amb una certa recuperació a partir de 2010 coberta, principalment, per l’augment de
les importacions.
Exceptuant Holanda, els altres tres països han viscut un procés de tancament de mines nacionals en pro de les importacions.
Aquesta «subcontractació»
del servei d’extracció i subministrament de carbó tèrmic ha permès externalitzar
l’activitat i tots els seus impactes, a més de desarticular
pas a pas els forts sindicats
miners europeus.
Però com pot ser que
el carbó tèrmic vingut de
Colòmbia sigui més barat
que el carbó «quilòmetre
zero»? Doncs bé, si l’externalització de l’activitat no
ve acompanyada amb la garantia dels drets laborals i la
internalització o corresponsabilitat dels impactes socials
i ambientals que genera una
activitat tan agressiva com la
Manifestació contra la mineria a la
mineria, els comptes en euros
Guajira. Agost 2017. Bogotà, Colòmbia.
o en dòlars, surten.
2) Unión Fenosa al Carib
¿i què tal amb Electricaribe?
Buf, és la pitjor empresa que mai ha actuat a Colòmbia.
Pobre gent de la costa, que l’han hagut de patir.
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Si preguntem als colombians i colombianes la seva opinió sobre
Electricaribe, aquestes són el tipus de resposta que ens podem trobar. Des que, l’any 2000, Unión Fenosa (des de 2009, Gas Natural
Fenosa (gnf)) va entrar al negoci elèctric colombià, comprant tres
empreses privades (Electrocosta, Electricaribe i Energía del Pacífico
(epsa)) i adquirint la distribució i comercialització elèctrica de la
costa del Carib, les denúncies de mal servei i els preus abusius han
estat una constant. L’any 2002, per exemple, una persona amb poc
recursos de la ciutat de Barranquilla havia d’invertir més del 50%
del seu sou en el pagament de la factura de la llum.
Les entitats i persones afectades per gnf s’apleguen sota la Red
Caribe de Usuarios de Servicios Públicos, la qual ha comptabilitzat
529 electrocucions (García, 2013), apagades de més de 30 hores
i cobraments fraudulents amb augment de la factura de més d’un
30% en un sol any (omal, 2016). La Red ha organitzat nombroses accions de protesta que han anat des de talls de carreteres als
«quematones», cremes col·lectives de factures.
També els sindicats com Sintraelecol i el Sindicato Redes de
treballadors de codensa han denunciat diverses vegades la violació
de drets fonamentals de les persones treballadores derivats, principalment, de la cadena de subcontractacions que acaba menyscabant
el dret a sindicació, negociació col·lectiva i seguretat en el treball.
El govern colombià, tot i el conflicte obert entre la població
i gnf, ha posat per davant els interessos de la transnacional i s’ha
volgut mostrar al món com un Estat que dona cobertura i seguretat
jurídica a la inversió estrangera. El govern ha ideat diferents plans
de rescat encobert a Gas Natural Fenosa que han consistit en l’assumpció per part de l’erari públic de les factures de les famílies més
vulnerables8 i ha donant suport a la construcció d’infraestructures
elèctriques per valor de 600 milions d’euros.
No obstant els ajuts rebuts, gnf assegura que té un deute
acumulat de 1.259 milions d’euros per culpa dels impagaments de
8. El 87% del total del pressupost públic destinat a aquesta finalitat ha anat
a parar a Electricaribe.
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les factures i va amenaçar l’Estat colombià de portar-lo al ciadi, el
tribunal d’arbitratge dependent del Banc Mundial. La pressió exercida per l’empresa i les reunions entre el president Santos i Isidre
Fainé, expresident de CaixaBank i president de gnf, semblaven no
tenir efecte quan, llavors, la Superintendencia de Servicios Públicos
va esbombar la notícia de la intervenció d’Electricaribe. Aquest
anunci va provocar, fins i tot, que el president de la ceoe, Joan
Rosell, enviés una carta adreçada a la Comissió Europea denunciant la situació amb una frase lapidària: «s’establirà un precedent
que podria tenir conseqüències devastadores en les actuals i futures
inversions europees en el món» aconseguint que la comissaria de
comerç europea intervingués en el conflicte (omal, 2017).
Les interpretacions sobre el futur de l’empresa són diverses:
algunes veus asseguren que hi haurà una solució pactada de forma
que, tant si gnf segueix operant Electricaribe com si abandona
l’activitat i el país, no en sortirà perjudicada.
No obstant això, la Red d’Usuarios reclama la nacionalització
de l’empresa i que l’energia torni a ser de propietat i gestió pública.
La disputa està oberta, més encara quan el govern colombià, en
un context post-acords de pau de l’Habana, sembla tenir plans de
seguir obrint el país a la inversió estrangera.
3) La central hidroelèctrica del Quimbo
En el context colombià, on la majoria d’organitzacions i campanyes
crítiques compten amb un llistat de líders i lideresses represaliades,
amenaçades i, fins i tot, desaparegudes o assassinades, casos com el
del Quimbo podrien passar desapercebuts. Ara bé, la hidroelèctrica
del Quimbo és un exemple perfecte d’allò que en David Harvey
anomenaria acumulació per despossessió (Harvey, 2004). La
imposició d’aquest megaprojecte no s’ha traduït en una violència
física directa, sinó en una violència més subtil que ha transformat
el territori afectat, el teixit social i l’economia local.
L’any 2008, el Ministeri de Mines i Energia va anunciar que el
futur projecte del Quimbo, una central hidroelèctrica de 400mw
de potència instal·lada, serviria per abastir les necessitats de la
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demanda futura d’energia a Colòmbia. L’empresa emgesa, filial
colombiana d’endesa, va començar la construcció l’any 2011. Des
de l’inici, el projecte va ser molt controvertit perquè inundava les
terres més fèrtils i productives de la regió. La resistència al projecte
es va organitzar a través de la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico el Quimbo —asoquimbo–, que va denunciar
els impactes i les irregularitats del projecte. Primer, el suculent
contracte que endesa va aconseguir del govern d’Álvaro Uribe,
que li assegurava el pagament d’una quota a través de les factures
elèctriques durant 20 anys, fins i tot si el Quimbo no generava
electricitat9. El valor que es va pagar per les parcel·les inundades va
estar molt per sota del seu valor comercial i la destrucció de 7.400
hectàrees de la zona de Reserva Forestal Protectora de la Amazonia
va necessitar d’un espai d’aplec on la massa forestal s’amuntega i es
podreix. També s’ha denunciat la sostracció il·legal i la destrucció
de troballes arqueològiques. La llista d’impactes que es recull en el
llibre «El Quimbo: extractivismo, despojo, ecocidio y resistencia»
és inacabable (Armín i Calderón, 2017).
Ara bé, si alguna cosa destaca d’aquest projecte és la desarticulació del teixit social i econòmic local. La inundació de 5.300
hectàrees de producció de cacau, sorgo, blat de moro, arròs,
etcètera, i la reducció dràstica de la pesca aigües avall de la presa
han tingut conseqüències dramàtiques. Les primeres afectades,
les persones que treballaven directament al camp i al riu: les jornaleres i les pescadores. Quan emgesa va començar a oferir les
compensacions per les parcel·les inundables, va negociar amb els
propietaris, terratinents que en la majoria dels casos no vivien a
la regió. Inicialment, alguns propietaris es van resistir a la venda
però, amb el temps, les pressions i les negociacions, van acabar
cedint. Les jornaleres no van tenir ni veu ni vot. En pocs anys van
veure com es quedaven sense feina i com la promesa de reubicació
d’algunes de les parcel·les productives no garantia, ni de bon tros,
9. Els pagaments per capacitat a Colòmbia s’anomenen pagaments per
confiabilitat.
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un treball i un salari que els permetés subsistir. En el cas de les
pescadores, la construcció de la presa va suposar un descens sobtat
de la pesca. Les captures es van reduir en un factor de deu i no eren
suficients ni per la pròpia alimentació familiar. A partir d’aquí, tot
cau en cadena. Arrabassada la capacitat de generar ingressos de
pescadores i jornaleres, la resta d’activitats econòmiques d’escala
local cauen. Es calcula que quasi 30.000 persones en pateixen
les conseqüències. Les empreses de transport local ja no han de
transportar treballadores ni els constructors no han de fer cases
noves per elles, el mercat local deixa d’abastir-se de productes
locals i els ha de portar d’altres regions, els miners artesanals que
treballaven a la riba del riu ja no poden accedir-hi, els comerciants
comencen a veure com disminueixen les seves vendes, i la gent
es veu abocada a migrar o a resistir empesa a la pobresa.
La presa del Quimbo ha suposat una autèntica desarticulació
de l’economia local en totes les seves dimensions. L’arribada d’un
megaprojecte energètic que, inicialment, havia de portar llocs
de treball i riquesa s’ha convertit en un malson. El xoc frontal
i asimètric entre la «formalitat i legalitat» dels procediments de
compensació a les afectades i l’economia local i informal acaba
per relegar les famílies més humils. Si no tens contracte laboral,
títols de terra, títols de propietat, si no estàs censat, si no tens
carnet d’identitat, no existeixes dins el sistema formal i en quedes
expulsat. emgesa-endesa, però, ja opera la presa i n’obté bons
beneficis per la venda de kWh.

Iniciatives transformadores des de Mèxic, Índia, Brasil,
Guatemala i Colòmbia
Benauradament, allà on les situacions són més injustes, també hi
tenim les respostes amb més potencial transformador. Malgrat els
abusos i traves d’uns Oligopolis nacionals i transnacionals àvids de
seguir mantenint el control d’un servei tan essencial i estratègic,
l’aposta per un canvi de rumb en l’àmbit energètic es manifesta com
un aspecte urgent en molts moviments, comunitats i municipis
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del món. No obstant això, no hi ha un únic full de ruta definitiu
i comú per a tots. Cada comunitat respon a les seves necessitats
específiques, fent memòria del seu propi passat polític; imaginant
i somiant futurs possibles o utòpics; desafiant la impossibilitat
aparent de canviar.
Aquestes històries ens inspiren i acompanyen. Ofereixen
un ventall ric en experiències i plantejaments que aporten visions diferents de l’energia i del seu ús. Cadascuna d’aquestes
històries respon a una o diverses preguntes que considerem
centrals per caminar cap a la sobirania energètica: per què cal
canviar el model? Quines fonts d’energia són vàlides? A què
han de servir? Quin és el subjecte que ho ha d’impulsar? Amb
la companyia de qui?
Mèxic: el corredor eòlic a Oaxaca i les alternatives comunals
El cas de l’Istmo de Tehuantepec, a l’estat de Oaxaca (Mèxic), ens
il·lustra una experiència interessant. La regió de l’Istmo ha estat, des
dels anys 80, en el punt de mira de les grans empreses eòliques, les
quals, juntament amb els governs de torn, van concebre la creació
d’un «corredor eòlic a gran escala, dins de les terres comunals zapoteques i huaves». Des de llavors, aquests plans han estat facilitats per
les reformes de liberalització econòmica implementades a Mèxic,
les quals han anat transformant el sector elèctric i el sistema de
propietat de la terra a favor d’interessos privats.
El desenvolupament del corredor va començar l’any 1994 i va
anar avançant progressivament amb la promulgació de les Leyes
de Cambio Climático y Reforma Energética. El 2016, el corredor
ja comptava amb 17 projectes,10 amb un total de 1.780 aerogeneradors instal·lats a les terres agrícoles i a les zones de pesca de
les comunitats indígenes locals. De la capacitat instal·lada total
del conjunt de projectes instal·lats, el 65,5% es destina al consum
10. La propietat correspon a Iberdrola, Enel Green Power, Renovalia Energy,
Gamesa, Acciona, Gas Natural Fenosa, entre d’altres.
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elèctric de grans empreses transnacionals i nacionals;11 la resta, a
la distribució pública (Avila-Calero, 2017).
Les condicions sota les quals s’ha desenvolupat el corredor eòlic
han estat motiu de preocupació i resistència de les comunitats. Des
de 1994, assemblees comunals dels ejidos,12 organitzacions pels
Drets Humans, estacions de ràdio comunitàries i moviments de
base van començar un procés de diàleg. Progressivament, es van
formar xarxes de resistències més articulades, especialment a través
de l’Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec
en Defensa de la Tierra y el Territorio. El discurs de la resistència
s’ha centrat en la falta d’informació, transparència i consulta que
ha acompanyat la privatització de terres comunals i els impactes
socioambientals generats pel corredor. Però, per sobre de tot,
el moviment va desenvolupar una crítica explícita al discurs de
l’energia verda com una via de recolonització de la cultura i els
mitjans de subsistència indígenes.
A partir de l’any 2009, l’Asamblea i altres entitats van començar a desenvolupar, també, un discurs propositiu. Aquesta nova
etapa va quedar reflectida en la celebració del fòrum Comunidades
Indígenas, Autodeterminación y Soberanía Energética (apiitdtt,
2009), on probablement es va utilitzar aquest darrer concepte per
primera vegada al món (Ariza-Montobbio, 2015). Entre d’altres
temes, el fòrum va obrir un espai per discutir la possibilitat de realitzar projectes eòlics comunitaris com una alternativa concreta als
megaprojectes privats. En el context d’aquest diàleg, una fundació
de caràcter social (Yansa) va impulsar aquesta possibilitat amb els
membres de la comunitat d’Ixtepec.
Aprenent de les experiències a Dinamarca, Alemanya i Estats
Units, Yansa va proposar un projecte pilot que va ser acceptat
per l’assemblea general de la comunitat d’Ixtepec. El pla tenia
11. Entre les empreses afavorides es troben Wallmart, Nestle, Bimbo, Cemex,
empreses mineres, petrolieres i altres grups industrials.
12. Els ejidos (eixides, en algunes zones de Catalunya) són les zones comunes
de camp que envolten els afores d’una població.
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previstes 44 turbines amb una potència instal·lada de 1.000mw
per operar en qualitat de Productora Independiente de Energía.
També preveia vendre l’electricitat a la Comisión Federal de
Electricidad (cfe) durant 20 anys a un preu fix. La taula següent
(Avila-Calero, 2017) resumeix les diferències principals entre la
proposta de cooperativa i els megaprojectes eòlics.
Diferències de la proposta de cooperativa eòlica Yansa-Ixtepec
respecte els megaprojectes eòlics privats
Aspecte

Detalls

Diferència amb els
projectes privats

Propietat

Companyia d’interès
comunitari
(Yansa + comunitat)

La companyia manté la
propietat comunal de la
terra, de la tecnologia i dels
guanys

Préstecs provinents
de bancs socials i de
desenvolupament
(75% dels costos)

Cap diferència específica

Finançament

Préstecs d’inversions
socials
(25% dels costos)

Distribució
dels guanys

Instàncies
de presa de
decisions

Crèdits amb taxes d’interès
baixes

Comunitat d’Ixtepec 50%

25% propietaris de les
terres i 25% a programes
comunitaris

Fundació Yansa 50%

Fons per a replicar el
projecte en altres indrets

Comitè gestionat per usos
i costums locals

-Assemblea comunal
-Organitzacions camperoles
-Fòrum de dones
-Fòrum de joves

Per poder firmar el contracte de venda a cfe, el projecte Yansa-Ixtepec havia de participar, l’any 2012, a una subhasta, i va ser durant
aquesta que l’òrgan de govern va refusar la proposta en no reconèixer
l’estatus legal d’una «Empresa de Interés Comunitario». Acte seguit, el
govern va tornar a obrir dues subhastes a la regió però amb condicions
impossibles de complir per part d’empreses de petites dimensions.
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Tot i que moltes veus van denunciar aquesta decisió, fins i
tot el Congrés (Méndez i Garduño, 2012; Gaceta Parlamentaria,
2012), i es van posicionar a favor de la protecció dels drets de les
poblacions indígenes i d’iniciatives de generació d’energies alternatives, l’any 2017 la controvèrsia encara segueix viva. No obstant
això, l’experiència de l’Istmo mostra que les lluites de resistència
donen forma a alternatives comunitàries viables, que desafien la
lògica neoliberal i de l’Oligopoli energètic. Sorgeixen així nous
horitzons de lluita en el pla legal i normatiu per facilitar el pas a
les alternatives. El procés polític que s’ha donat a les comunitats
ha sembrat un horitzó de reflexió i de canvi enfront dels processos
d’espoli del discurs verd dominant.
L’Índia: la resistència contra el carbó per defensar las bases
de vida a Sompeta
Al poble de Sompeta, a l’estat d’Andhra Pradesh de l’Índia centre-meridional, trobem una altra iniciativa que va néixer, lamentablement, arran d’un conflicte ambiental molt dur. Allà, des del
2009, la població lluita contra els impactes sobre l’àrea costanera i
les zones humides (terres comunals anomenades beela) causats per
la construcció d’una planta de carbó de 2.600mw, propietat de la
Nagarjuna Construction Company. La companyia comptava amb
607 hectàrees de terra per al projecte, en bona part terra pública
cedida pel govern. Camperoles i pescadores, veient com les forces
públiques i corporatives acaparaven els seus mitjans de subsistència, van reaccionar amb protestes fermes i es van organitzar en el
moviment Paryavarana Parirakshana Sangh (pps). Al desembre del
2009, les pescadores van començar una vaga de fam per torns, que
va durar diversos mesos. La resposta va ser pràcticament nul·la. Al
juliol següent, en el dia de la suposada inauguració de les obres, més
de 3.000 integrants de la comunitat es van manifestar en contra de
l’empresa. Però van ser rebuts amb una repressió brutal de la mà
de 5.000 policies que acordonaven l’àrea. En l’enfrontament van
morir per tret de bala tres manifestants. Arran d’aquests esdeveniments, la tensió entre la comunitat i la part de govern i empresa va
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escalar vertiginosament. En aquest context, la comunitat va optar
per apel·lar una ordre anterior del Chief Commissioner of Land
Administration (B2/2225/2003) que ordenava la defensa de les
fonts d’aigua a l’àrea i que l’empresa Nagarjuna estava violant greument. El juny de 2011, finalment, el jutge de la Cort Suprema va
anul·lar la concessió de terra a l’empresa i va cancel·lar el projecte.
Aquest conflicte ambiental es va originar pels impactes socioambientals del projecte energètic, la violència amb la qual
s’imposen projectes així, i els riscos que suposen pels aiguamolls
dels quals depèn la població. Després de suspendre la planta de
carbó, la mateixa empresa va proposar un altre projecte a la mateixa
terra, aquest cop de producció d’agrocombustibles. Però la gent va
continuar oposant-s’hi, prometent que continuaria lluitant contra
la pèrdua de la biodiversitat i les aigües de la regió.
A més a més, en aquests pobles, el mateix Estat hi ha desenvolupat projectes d’energia solar a través de subvencions
destinades a les famílies, a comerços i a serveis.13 Arran d’aquesta
iniciativa, es van instal·lar panells solar a cases particulars (més
de 2.000 famílies van mostrar-s’hi interessades) i, també, una
petita planta de 5kW a l’hospital del poble. Actualment, també
està en preparació una planta d’1 mw per abastir les activitats
productives de la comunitat. La factura de la llum va baixar de
forma important i va resultar una altra raó més per desafiar el
mantra de la industria del carbó i el lobby de les constructores.
Per a les necessitats de la gent, camperoles i pescadores, no calen
grans projectes energètics. Si els panells solars funcionen i els
abasteixen, per què la gent hauria d’acceptar plantes de carbó
(o d’una altra font energètica) en nom del desenvolupament
i de l’eliminació de la pobresa, si aquestes suposen costos tan
elevats per la població local? Com és possible que es toleri tanta
indiferència i, fins i tot, violència per part de les forces policials
d’un estat suposadament democràtic per protegir els lobbies del
13. Jawaharlal Nehru National Solar Mission, http://www.mnre.gov.in/
solar-mission/jnnsm/introduction-2/.
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carbó i de la construcció? El que calia era una discussió, dins la
comunitat, sobre quines són les necessitats que cal cobrir per a
dur una vida digna i respectuosa amb l’entorn. I calia que les
autoritats i empreses respectessin aquesta decisió democràtica i
la llei. «Oposar-se a una planta de carbó no vol dir que estiguem
en contra del desenvolupament local, sinó que podem satisfer
les nostres necessitats sense posar en risc el medi ambient».14
Brasil: El mab i el mar a l’Amèrica Llatina. Una aliança entre
resistències i creació d’alternatives
Un company guatemalenc ens comentava que, en els idiomes maia,
sobirania és un concepte relacional. Està vinculat al reconeixement
del propi territori en relació amb el dels altres i a la presa de responsabilitat d’aquest fet. Podríem dir que aquesta és una de les
claus per entendre la necessitat de teixir aliances i cooperar entre
grups activistes i organitzacions de base que surten en defensa dels
seus territoris. El cas del Moviment d’Afectats per les Preses (mab
per les seves sigles en brasiler de Movimento dos Atingidos por
Barragens) a Brasil destaca especialment pel treball immens que
es va realitzar d’aliances entre territoris i sectors socials.
El mab va néixer a finals dels anys 70 com un moviment popular
autònom de lluita, un moviment de base, que pretenia organitzar
la població amenaçada o afectada per preses, majoritàriament les
hidroelèctriques. Al llarg dels anys, ha esdevingut un moviment
nacional, amb molts comitès regionals dins del país, i un referent
fonamental a nivell mundial per altres organitzacions que treballen
temes afins. El mab articula i organitza lluites contra grans preses
pels enormes impactes ecològics i socials que tenen, els quals han
estat sobradament reconeguts per múltiples científics i actors polítics d’arreu. Tot i així, l’interès per aquestes obres de dimensions
gegantines no ha disminuït, ans el contrari. A Brasil, actualment, són
les corporacions transnacionals les que dominen el sistema elèctric
14. Ecowatch. https://www.ecowatch.com/how-solar-energy-is-moving-indiabeyond-coal-1881659238.html.
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nacional, el capital internacional especulatiu, i els seus beneficis.
Es tracta de transnacionals com Suez Tractebel, aes, Odebrecht,
Queiroz Galvão, Iberdrola, Vale, Alcoa, bhp, Alstom, Siemens, etc., i
el seu control va començar amb les privatitzacions dels anys 90. Ara,
fins i tot les empreses estatals han quedat en mans de capital privat:
controlen el 60% d’Eletrobras, el 80% del Cemig (empresa de Minas
Gerais) i el 65% de cesp (Companhia Energética de São Paulo).
A dia d’avui, el mab és un moviment que lluita per garantir
els drets de les poblacions afectades o amenaçades per aquests
projectes, principalment el dret a la terra. Però, al mateix temps,
contribueix a la construcció d’un nou model energètic, alternatiu
i popular a Brasil. La seva feina d’articulació d’aliances s’enfoca a,
principalment, tres eixos:
–– Aliances entre el sector de l’energia, el dels aliments i el dels
recursos hídrics, les quals es resumeixen en l’eslògan «Menjar,
aigua i energia no són mercaderies!». Així consideren que és
important no entendre aquests sectors separadament, sinó
interdependents de forma natural. No es poden treballar aspectes energètics sense entendre el paper que té l’agricultura
en el seu consum, per exemple, o el rol dels biocombustibles
en l’acaparament de terres i de recursos hídrics sota l’empara
de la sostenibilitat i de l’energia neta. A Brasil, el mab promou iniciatives agroecològiques en el marc del projecte pais
(Produção Agroecológica Integrada e Sustentável) que, avui
en dia, podríem xifrar en unes 800 per tot el país.
–– Aliances entre camps i ciutats. És a dir, entre poblacions afectades a les regions de producció i la població afectada pel mateix
Oligopoli energètic als centres de consum energètic principals
(les ciutats), a causa del preu elevat de les factures de la llum,
els talls en el subminsitrament i la pobresa energètica.
–– Aliances entre organitzacions de base, ecologistes, pels drets socials i els treballadors de les empreses energètiques. Aquest darrer
col·lectiu juga un paper fonamental en la denúncia dels crims i
males pràctiques de les grans empreses de l’Oligopoli. Però també
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són actors imprescindibles per a construir propostes de canvi
col·lectiu i evitar que aquestes es quedin en un nombre reduït
d’iniciatives aïllades. El 2010, el mab, juntament amb d’altres
entitats del país, va llançar la Plataforma Operària i Camperola
per a l’Energia, els membres de la qual provenen de moviments
socials, treballadores del sector elèctric i del petroli, enginyeres,
afectades per preses i agricultores. Serveix com a plataforma de
diàleg sobre un model energètic popular (mab, 2014).

Objectes reivindicatius del Movimento dos Atengidos per Barragens (mab,
Brasil), amb elements vinculats al feminisme, l’antimilitarisme, la defensa dels
infants, de les treballadores, i la crida que «l’aigua i l’energia no són mercaderies!».

El mab, amb Mundobat i la col·laboració de moltes més organitzacions, va convocar el 2013 una trobada a Bilbao per tal de
discutir i reflexionar sobre aquests tres punts i reforçar aliances a
nivell europeu i de la península Ibèrica. Sense estar-se de denunciar,
també, les corporacions ibèriques que estan darrere de desastres
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socials i ambientals a l’Amèrica Llatina, com Iberdrola.15 La Carta
de Bilbao precisament recorda que:
No podem deixar impune l’acció del capital. Cal que les lluites
avancin en tots els camps i racons del món. És necessari consolidar les noves formes de solidaritat internacional entre els
exclosos d’aquest sistema en una lluita unitària. La nostra tasca
és organitzar a les treballadores i als treballadors, a les afectades
i afectats per projectes imposats, així com a les consumidores
i consumidors del camp i de la ciutat a tots els nivells: local,
nacional i internacional.16
A més, el 2016, es va constituir el mar (Movimiento Anti
Represas), una xarxa d’entitats de tota l’Amèrica Llatina, una nova
fase de respostes conjuntes a les grans hidroelèctriques i a l’extractivisme que alimenten. Un integrant colombià de l’organització
ens comentava que les preses, al seu país, com a la resta del continent, han estat la punta de l’iceberg, i per això van cridar molt
l’atenció i a la protesta social. Estar contra elles, qüestionar-les i
buscar-ne alternatives vol dir oposar-se a tot un sistema capitalista
explotador, colonitzador i tecnicista. En un comunicat recent,
l’organització subratlla:
Reafirmem el nostre compromís per la construcció d’un nou
paradigma de societat que tingui com a pilar un nou projecte energètic popular, just, respectuós amb la diversitat
de cultures, creences i formes de vida, descentralitzat, raó per
la qual convoquem a totes les organitzacions d’afectats per les

15. En aquesta ocasió es va celebrar un Tribunal Popular a Bilbao per denunciar
la presència d’Iberdrola en molts projectes destructius en el continent americà.
https://www.ekologistakmartxan.org/2013/10/30/cronica-del-tribunal-popular-contra-iberdrola/.
16. Carta de Bilbao. http://www.mabnacional.org.br/noticia/carta-bilbaoalimento-agua-y-energ-no-son-mercanc.
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preses i altres megaprojectes, a les organitzacions sindicals, de
barri, de dones, pobles indígenes, i a tots els sectors de la societat, a organitzar-se i enfortir les seves accions que condueixen
cap a la sobirania popular i autodeterminació dels pobles
de tot el món. És el nostre objectiu aliar-nos per enfrontar-nos
junts i juntes a les formes de privatització i mercantilització
de l’aigua i l’energia, a l’espoli dels nostres béns naturals i a la
violació dels nostres drets [...]. (mar, 2017)
Guatemala: una lluita per l’autonomia energètica
La història d’Unión Fenosa (uf) a Llatinoamèrica ha estat plena de
conflictes des de la seva arribada a països com Mèxic, Colòmbia,
Nicaragua, Costa Rica, Panamà i República Dominicana. L’any
1998 uf accedeix al mercat guatemalenc a través de la compra
de dues empreses distribuïdores d’electricitat, deorsa i deocsa
(González, Sáez i Lago, 2008). Les tarifes domèstiques de la llum
van augmentar de manera vertiginosa i sense cap mena de justificació. La qualitat del servei va empitjorar com a conseqüència
del mal manteniment de les xarxes. Les usuàries més humils no
podien fer front al pagament de les factures i patien intermitències
en el subministrament que provocaven avaries constants en els
pocs electrodomèstics que posseïen.
Les afectades es van organitzar per lluitar contra l’abús de uf,
que, des de 2009, va passar a ser Gas Natural Fenosa (gnf). Al departament de San Marcos, Guatemala, el col·lectiu Frente de Defensa
de los Recursos Naturales y Derechos de los Pueblos (frena) va
liderar el procés de resposta i d’organització col·lectiva a través de
les comunitats. Les famílies afectades van deixar de pagar la llum en
senyal de protesta per les factures astronòmiques. gnf va realitzar
diversos talls del subministrament elèctric com a mesura de pressió
però les famílies van resistir. El tall de 15 de desembre de 2009,
per exemple, va provocar pèrdues d’aliments, falta d’aigua corrent
i 40.000 vacunes destinades als nens i nenes es van fer malbé. La
proximitat de les festes de Nadal va fer augmentar la indignació del
veïnat, que va decidir bloquejar les carreteres entre Mèxic i Guate136
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mala. La conseqüència d’aquestes accions va ser la criminalització
del frena i la declaració de l’estat de prevenció al departament de
San Marcos. Durant l’aplicació de l’estat de prevenció decretat pel
govern guatemalenc, set activistes que participaven del moviment
de denúncia de les males pràctiques de gnf van ser assassinats.
Tot i aquest context de conflicte i extrema violència, el frena
sempre va tenir clar que s’havia de nodrir el moviment de resistència amb propostes alternatives que poguessin anar més enllà
de l’oposició a gnf. Així doncs, part de les comunitats afectades
organitzades van començar a pensar en un projecte que les alliberés
completament del que sentien com una submissió al poder de la
transnacional i van plantejar-se assolir l’autonomia energètica.
La visita d’un dels líders del frena a Catalunya, dins d’un
pla de protecció perquè la seva vida corria perill a Guatemala, va
estrènyer els lligams entre l’entitat guatemalenca i l’Olivera Cooperativa,17 i va ser un dels pilars per aconseguir el finançament
pel projecte. D’aquesta manera es va conformar un consorci entre
entitats catalanes i guatemalenques. Les entitats implicades per la
part catalana van ser l’Olivera Cooperativa, la cooperativa Aiguasol
(entitat de consultoria energètica en sistemes eficients, energies
renovables i edificis de baix consum), Tandem Social (consultoria
de projectes per empreses amb objectius de transformació i impacte
social, equitat col·lectiva i sostenibilitat mediambiental), l’Ajuntament de Navàs i l’Ajuntament de Bagà. Per la part guatemalenca,
el frena, la Juventud en la Misión Unidos por el Agua (organització de joves en defensa de l’aigua), Hidroeléctrica San Pablo SA
(empresa creada pel projecte), Cocode San Pablo Tacaná, (consell
comunitari de desenvolupament del municipi) i l’Auxiliatura de
San Pablo Tacaná (entitat municipal de San Pablo).
El plantejament inicial del projecte d’autonomia era fer una
instal·lació de dues microcentrals fotovoltaiques i d’una micro17. Olivera Cooperativa és una cooperativa d’integració social que cultiva
vinyes i oliveres per elaborar vins i olis, tenint cura de la terra i donant feina a
persones amb capacitats especials.
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central hidroelèctrica a la comunitat de San Pablo de Tacaná que
permetés abastir la comunitat i les comunitats veïnes. Amb una
producció total de 700.000 kWh es podrien alimentar 590 unitats
de consum. El preu per desenvolupar el projecte era de 583.487$.
En una primera fase, es va presentar el projecte «Luz de todos» a
la Diputació de Barcelona. El projecte s’aprovà i va donar l’oportunitat de fer els estudis de factibilitat i dues formacions, una a Catalunya
i l’altra a Guatemala. És important destacar que les formacions i la
capacitació en topografia, recollida de dades, manteniment de les
instal·lacions, etcètera, a les comunitats de Guatemala va permetre
que la segona fase es pogués dur a terme amb personal guatemalenc.
La segona fase «Luz de todos 2» va incloure tres minicentrals hidroelèctriques més: Hidroeléctrica Maya Comunitaria, Hidroeléctrica
Cabuz i Hidroeléctrica San Antonio. Amb els mateixos recursos
de la Diputació de Barcelona, es van triplicar els resultats. Aquesta
nova fase estava valorada en més de 6 milions de dòlars i entitats
com banrural (segona entitat financera de Guatemala que aplega
cooperatives agràries, petits accionistes i ong) s’han interessat en
finançar el projecte. banrural està fent una reflexió interna sobre
el model energètic i veuen que els projectes de petita escala poden
ser una oportunitat per la transició energètica.
Segurament el més destacable de l’experiència de San Pablo,
Guatemala, és que les persones que conformaven la lluita contra
la empresa transnacional, malgrat la dura repressió que patien,
sempre van tenir al cap que s’havia de construir una alternativa.
Això les va moure a trobar els socis estratègics i el finançament per
poder dur a terme el projecte d’autonomia energètica i, fins i tot,
s’ha pogut plantejar replicar l’experiència per altres comunitats.
Colòmbia: posant la vida i la natura al centre.
Depassant el terreny d’allò estrictament energètic, a Colòmbia
s’han fet propostes úniques que poden inspirar-nos. Per exemple,
el treball incansable de diferents entitats del Chocó colombià (com
el Foro Interétnico Solidaridad Chocó i els Consejos Comunitarios
Mayores de la Cuenca del Atrato) i el suport i representació del
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centre per la justícia social Tierra Digna18 van permetre interposar
una acció de tutela a la Corte Constitucional colombiana. L’acció
buscava garantir els drets fonamentals de les comunitats del riu
Atrato afectades per la seva contaminació i degradació a causa, principalment, de la mineria mecanitzada. La Corte Constitucional va
emetre un veredicte de tutela (T-622 de 2016) en el qual reconeixia
el riu com a entitat subjecte de drets que es concretaven en el dret
a la protecció, la conservació, el manteniment i la restauració.
No hi ha cap dubte que la implementació de la sentència és un
gran repte per les diferents organitzacions impulsores i per l’administració pública. Però també és una victòria sense precedents
per les comunitats que, acompanyades per entitats amb expertesa
jurídica com Tierra Digna, i gràcies a una Constitució avançada
com la colombiana, generen noves figures de protecció del medi
ambient amb una visió biocèntrica, atorgant drets a la natura. Ens
imaginem què podria suposar una sentència similar pel riu Ter,
Llobregat, Cinca, Gállego, Tinto o Guadiana?
A més d’aquesta sentència històrica, també podem sumar més
fonts d’inspiració del context colombià. Sens dubte, els pobles indígenes, molt presents a Colòmbia, són el llegat viu d’altres formes de
relacionar-nos amb l’entorn. Els pobles Arhuaco, Wiwa, Kankuamo
i Kogi, per exemple, s’estan organitzant per defensar la Sierra Nevada
de Santa Marta, el sistema muntanyós litoral més alt del planeta i
un ecosistema únic declarat per la Unesco Reserva de la Biosfera i
Patrimoni de la Humanitat l’any 1979. Per sobre de tot, la Sierra
Nevada és el seu territori ancestral i es veu amenaçada per més de
300 títols miners. Els Mamos, els seus líders espirituals encarregats
de mantenir l’ordre natural del món a través de cançons, meditacions i ofrenes rituals, alerten del que pot suposar la mineria per la
seva espiritualitat. En la majoria de les cosmovisions indígenes i de
comunitats arrelades en la seva ecologia territorial se celebra el sol o
el vent i d’altres elements atmosfèrics com a fonts d’energies bones,
vitals, regals dels esperits i de la Mare terra. Extreure carbó o petroli
18. Tierra digna http://tierradigna.org/.
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del subsòl és, al contrari, un acte d’abús i violència perquè penetra
el planeta, no respecta la seva ecologia i causa danys imprevisibles.
Malgrat que això ens pugui semblar infinitament allunyat de la
nostra realitat diària i de la transició energètica, la simple assumpció
que, avui en dia, coexisteixen diferents maneres de mirar el planeta
Terra i la natura, mirades que la conceben com un subjecte que ens
dona aixopluc i no com un objecte-recurs per l’activitat humana,
ja és, en si mateix, transformador.

Dona del poble Arhuaco en l’ocupació d’una mina. Juliol 2017. Valledupar,
Colòmbia.
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VII. ENXARXANT LES RESISTÈNCIES I
LES ALTERNATIVES A CASA NOSTRA
I ESCOLTANT ALTRES CASOS
DEL NORD GLOBAL

El model energètic actual reprodueix relacions d’autoritat i subordinació entre països del Nord i el Sud Global, però també dins de
les pròpies fronteres d’ambdós conjunts de països. Els territoris es
veuen afectats per les indústries contaminants, pel trànsit de grans
infraestructures o pels projectes d’extracció i han d’acceptar-los
per garantir el desenvolupament econòmic i la continuïtat de les
economies d’escala.
A Catalunya en tenim nombrosos exemples, d’aquest «servei
al desenvolupament». La línia de molt alta tensió (mat) de Girona
va generar un gran moviment d’oposició i encara té sis persones
imputades per una acció de resistència contra la construcció de
la torre 66. Les prospeccions marines d’hidrocarburs a la Costa
Brava van ser contestades per entitats ecologistes com els Naturalistes de Girona i l’iaeden-Salvem l’Empordà. El gasoducte
Martorell-Figueres i la seva continuació, el MidCat, està seguit de
ben a prop per la Plataforma en Resposta al MidCat. Les plantes
de tractament de purins han estat criticades per la seva inutilitat
i ineficiència pel Grup de defensa del Ter. Els abusos d’endesa
al veïnat de la Vall Fosca han despertat un territori de gran producció hidroelèctrica i sota l’amenaça intermitent del projecte
hidroelèctric del Congost de Mont-Rebei que vol impulsar la
mateixa empresa. I, entre tants d’altres exemples, també la resposta
ràpida i articulada que es va donar a l’arribada del fracking a casa
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nostra a través de la Plataforma Aturem el Fracking. També tenim
exemples que no són estrictament energètics però que reflecteixen
aquest ús intensiu dels territoris per afavorir les elits extractives.
El runam del Cogulló, la muntanya de sal de l’empresa israeliana
Iberpotash que salinitza els aqüífers del Bages, ha estat denunciada
pel col·lectiu Prou Sal. La contaminació extrema que va provocar
la fàbrica Ercros a Flix, i la resposta de la plataforma Flixnet. O el
macroprojecte de casinos bcnworld que va provocar la constitució
del grup Aturem bcnworld.
Ara bé, si parlem de territoris de sacrifici pel model energètic,
d’espais geogràfics que serveixen pel desenvolupament nacional,
on es concentren la majoria d’infraestructures perilloses o contaminants que nodreixen d’energia a l’escala superior, hem de
parlar de les comarques de Tarragona. Tarragona compta amb un
dels complexos petroquímics més grans d’Europa comandat per
Repsol, les centrals nuclears de Vandellós i Ascó, tres centrals de
cicle combinat, el projecte Castor1 i nombroses línies de molt
alta tensió. La gran concentració d’infraestructures no respon a
les necessitats de la província i les depassa amb escreix. Aquest fet
ha estat denunciat per la Xarxa Sud que agrupa diferents entitats
ecologistes i de defensa del territori de les comarques tarragonines.
A més, grups com Cel Net, que ha realitzat anàlisis independents
de les emissions contaminants de la petroquímica de Repsol, la
campanya «25 anys de l’accident de Vandellòs I» que exigeix el
tancament de les nuclears i la Plataforma Ciutadana en Defensa
de les Terres del Sènia contra el projecte Castor, segueixen fent
un treball encomiable de denúncia i resposta a la perpetuació del
model energètic fòssil i nuclear.
En l’àmbit de l’Estat espanyol, les lluites històriques contra
les línies de molt alta tensió als Pirineus, encapçalades per la Plataforma Unitaria contra la Autopista Eléctrica, contra la Central
Nuclear de Garoña i, més recentment, els grups antifracking
1. Tot i pertànyer a Vinaròs (Castelló), l’impacte dels terratrèmols també
va caure del cantó català.
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repartits per tot l’Estat o l’oposició al magatzem de gas al parc de
Doñana, demostren que la perpetuació del règim fòssil és vigent
i la lluita continua.
Com comentàvem a l’inici del llibre, el naixement de la Xse
prové precisament de moviments de resistència a casa nostra i, per
tant, sempre hem tingut molt present la importància de reconèixer
el potencial transformador que poden tenir aquests moviments.
Sens dubte, molts dels grups que hem anomenat han promogut
i impulsat alternatives al nostre territori i la Xse ha anat recollint i
incorporant les seves reivindicacions en el seu ideari, i aquest és
un reflex dels seus 4 anys de vida i interacció amb grups d’arreu
del territori català, de l’Estat espanyol i de l’àmbit internacional.
Malgrat podríem aprofundir en moltes de les lluites que hem
anomenat, en l’àmbit geogràfic del Nord i pel seu potencial transformador i inspirador, ens agradaria destacar dues resistències que,
en àmbits ben diferents, els combustibles fòssils i les renovables,
s’han donat a Canadà i Grècia.

Canadà: Piitapan Solar Project a Alberta
L’estat d’Alberta, al Canadà, és conegut a nivell mundial per les
enormes reserves d’arenes bituminoses, una font de petroli de baixa
qualitat i extremadament contaminant. L’Agència Internacional
de l’Energia calcula que conté un volum d’aproximadament 180
milions de barrils, cosa que la converteix en la tercera reserva més
gran coneguda al món, després de la d’Aràbia Saudita i la Faixa
de l’Orinoco, a Veneçuela. El 2011, les activitats extractives van
provocar un vessament equivalent a més de 28.000 barrils de cru
a 10 km de la ciutat de Little Buffalo, al nord de l’estat. El desastre
va resultar traumàtic per les comunitats de First Nations que viuen
a prop dels dipòsits, tant pels seus impactes psicològics, de contaminació ambiental, com per l’afectació a mitjans de producció
(terres, horts, fonts hídriques, entre d’altres). Arran d’aquest cop,
activistes i joves del grup indígena (‘first nation’) Lubicon Cree
van decidir demostrar que és possible abandonar els combustibles
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fòssils i apostar per fonts renovables. No van acudir a fons públics
ni corporatius, sinó que van decidir llançar una campanya de
micromecenatge (crowdfunding) entre membres de la comunitat
mateixa, amics i fundacions. Va néixer així, el 2016, el parc solar
Piitapan Solar Project, gestionat per Lubicon Solar, que actualment
abasteix amb electricitat neta els centres de salut de la comunitat
amb una instal·lació de 20,8kW.
Segons una de les promotores principals del projecte, la iniciativa ha pres força des del dolor i el trauma causats pel vessament,
però també des de la convicció que les comunitats que es troben
a primera línia patint els impactes de les energies brutes també
poden estar, amb orgull, en primera línia a l’hora de buscar «solucions», o visions diferents envers la producció i gestió de les fonts
energètiques.2 En el cas del Piitapan Solar Project, un desastre
ambiental del capitalisme fòssil s’ha convertit en el propulsor
d’iniciatives concretes de canvi, en una forta presa de consciència
de la comunitat i en la construcció col·lectiva d’alternatives, fins i
tot d’alternatives laborals per a alguns integrants de la comunitat.

Grècia: el moviment contra projectes renovables a escala
industrial
Durant la darrera dècada, les illes gregues s’han convertit en un
focus d’atenció per a les grans corporacions eòliques, pels seus
vents i la presència de suficient extensió territorial apta per a la
instal·lació de projectes de gran escala. Inicialment, els projectes semblaven incorporar elements atractius per les comunitats
illenques però una revisió col·lectiva de la documentació va anar
revelant un escenari diferent. Un dels aspectes que resultava més
problemàtic per a les comunitats era que el conjunt dels projectes
estava destinat a proveir electricitat a Grècia continental a través de
cables submarins d’alta tensió (Ejatlas, 2016). Aquesta controvèr2. Entrevista a Melina Miyowapan Laboucan-Massimo, de la Lubicon Cree
First Nation d’Alberta. https://youtu.be/FtmLsH1By7g.
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sia incloïa, a més, un qüestionament important al caràcter privat
que tindrien els beneficis que, en canvi, provenien d’una inversió
pública molt elevada finançada per la Unió Europea. També, a l’ús
de tecnologies considerades obsoletes en altres indrets.
La reacció de les comunitats va ser immediata i de seguida van
articular-se en una organització anomenada Ciutadans de Quios
contra les Turbines Eòliques. A partir de llavors, van començar
una campanya de divulgació pública, un procés de documentació
en relació a les inversions del projecte, així com una avaluació
minuciosa sobre els seus possibles impactes a l’illa. L’organització
va considerar que l’Estudi d’Impacte Ambiental realitzat era molt
poc transparent i que el perfil dels projectes resultava altament
qüestionable, no només en termes ambientals, sinó també des de
la perspectiva econòmica i social.3 Per la comunitat de Quios, el
fet que una empresa com Iberdrola estigués al darrere de les filials
gregues promotores del projecte generava desconfiança. Des de
la seva perspectiva, Iberdrola representa un actor empresarial
il·legítim per promoure una transició energètica genuïnament
ecològica i alternativa. Al mateix temps, consideraven que, pel
consum i necessitats locals, aquestes inversions eren innecessàriament enormes i reproduïen un model energètic poc democràtic
i d’escala industrial. Fins ara, les illes gregues del nord de l’Egeu
no han estat mai interconnectades a Grècia continental, sinó
que funcionen amb sistemes de producció propis que depenen,
fonamentalment, de plantes termoelèctriques i de l’abastament
marítim de dièsel. En aquest context, la proposta d’implementar
projectes de gran escala per proveir d’electricitat la resta del país,
no només generaria noves formes de desigualtat entre «centres
de consum» i «perifèries de producció» (Avila-Calero, 2018),
sinó que no contribuiria a reduir la dependència local a les fonts
contaminants actuals.
3. Entrevista amb Aristotle Tympas, investigador de la Universitat Nacional y Kapodistrian d’Atenes i membre del moviment de Resistència a Quios
(21/12/2017).
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La resistència a Quios va mostrar com la generació i socialització del coneixement col·lectiu permetia que la pròpia comunitat
passés per un procés d’apoderament i aconseguís frenar l’expansió
d’un model de vida que no desitjava. Les alternatives a les illes
gregues ja han començat a prendre forma. Concretament, a l’illa
de Sifnos, a la regió de les Cíclades. Inspirant-se en resistències
veïnes, ciutadans de la comunitat de Sifnos es van involucrar a
les experiències europees de la rescoop4 per tal de dissenyar la
seva pròpia cooperativa eòlica sota els principis de solidaritat,
cooperació, autonomia i descentralització.5 El moviment a Sifnos va començar l’any 2012 com una proposta que s’avançava
a l’arribada de les inversions privades de grans dimensions per a
prendre col·lectivament el control de la transició i el futur de l’illa.
Per a la ciutadania de Sifnos, l’aposta per l’autonomia energètica
és la resposta lògica a la realitat energètica del conjunt de les illes
gregues. La necessitat de mantenir un sistema de termoelèctriques
i dièsel que prové de l’exterior, així com els subsidis a les factures
d’electricitat, resulten en un model dependent que genera poques
possibilitats per a les comunitats locals i el seu entorn. La cooperativa no només promouria un projecte d’energia renovable sota
propietat i control de la comunitat, sinó que els beneficis serien
també reinvertits en la promoció d’infraestructures bàsiques per
a l’economia de cures: des d’escoles fins a hospitals.
En aquests tres anys, la cooperativa ha aconseguit assentar-se
i avaluar quina és la millor alternativa per a construir un projecte
que obeeixi principis socials i ambientals. Prenent en consideració
les especificitats de l’illa i amb el suport d’un equip d’especialistes
en diferents àmbits, la cooperativa ha sotmès a consulta pública
un projecte híbrid de producció d’electricitat a partir de fonts
renovables. La proposta inclou la construcció d’una presa artificial de dimensions mitjanes a la zona muntanyenca de l’illa,
4. rescoop https://www.rescoop.eu.
5. Entrevista amb Apostolos Dimopoulos, President de la Junta de Govern
de la Cooperativa a Sifnos (21/12/2017).
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situada lluny de les llars dels habitants. Quan bufa el vent, amb
l’energia eòlica es bombeja aigua de mar fins la presa; quan no
bufa, llavors s’utilitza l’aigua emmagatzemada per generar energia
hidroelèctrica abans de tornar al mar. Amb aquest sistema, el
projecte no dependria de bateries contaminants i podria adaptar
les necessitats de subministrament a les variacions anuals de
consum i població.

Continuem enxarxant-nos, continuem voltant
Inspirant-nos amb els Toxic Tours de Mèxic, d’Equador i Estats
Units, la Xarxa per la sobirania energètica ha organitzat, des
del 2014, un «Volt oligotòxic» a Catalunya, de la mà d’altres
col·lectius germans. La intenció del Volt és generar un «espai
de convivència mòbil» en què un manat de persones fem un
recorregut en autocar per diferents llocs amb conflictes socioambientals o alternatives al model imperant, amb l’ànim d’escoltar
els territoris i aprendre des de les persones que hi viuen i en
pateixen els impactes.
Fins ara, n’hem fet tres edicions i estem preparant una quarta, i
hem pogut anar connectant les lògiques subjacents i les conseqüències de projectes com el Castor, les línies de Molta Alta Tensió del
Nord del territori i l’Aragó, les centrals nuclears d’Ascó i Vandellós,
el gasoducte Midcat, el complex pertroquímic de Tarragona, la
fàbrica d’Ercros a Flix, la muntanya de sal d’Iberpotash i altres
amenaces que ens sobrevolen com la del fracking, les prospeccions
marines petrolieres, la ramaderia intensiva o el complex urbanístic
de Bcnworld. Com comentàvem a l’inici del capítol, aquestes
experiències han anat eixamplant l’ideari de la Xse.
Els Volts han esdevingut una manera de cosir, a través del
traçat, relacions entre entitats i plataformes vinculades al territori
i de transcendir la mirada del conflicte concret a la problemàtica
sistèmica. Han estat moments de celebració col·lectiva, però també
de formació, apoderament i establiment d’agendes comunes de
mobilització social, solidaritat i suport mutu. Es converteix, en
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definitiva, en un reconeixement a la tasca feta per tantes i tantes
persones.
Per tot això us donem les gràcies a entitats com l’Associació
d’Afectats/des per la Plataforma Castor, la Plataforma Ciutadana
en Defensa de les Terres del Sénia, Plataforma Unitaria contra
la Autopista Eléctrica, Plataforma Aturem el Fracking, Aturem
bcn World, Som Energia, Grup de Defensa del Ter, Aturem les
prospeccions a la costa catalana, No a la mat, Col·lectiu prou
SAL!, Naturalistes de Girona, iaeden-Salvem l’Empordà, Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia, Plataforma Gasoducte
Martorell-Figueres, Cal Gorina, Flixnet, Xarxa Sud, La Garsa,
l’Adenc i Plataforma Cel Net, Ecologistes en Acció, Entrepobles,
Alternativa Intercanvi amb Pobles indígenes, Enginyeria sense
Fronteres i Observatori del Deute en la Globalització. Gràcies a
vosaltres hem pogut voltar!

El Volt para, per segona vegada, davant la planta terrestre del projecte
Castor. Volt 3. Octubre 2016. Terres del Sénia.
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El Volt para davant l’edifici de Red Eléctrica Española. Volt 3. Octubre
2016. Barcelona.
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VIII. EPÍLEG
UN MANIFEST PLE D’ENERGIA
El següent pas és [...] reapropiar-nos de la decisió
col·lectivament, cada dia, en tots els àmbits de la
vida social.
Marina Garcés, Excepcionalitats permanents1

Vam néixer del convenciment que podem abastir-nos d’energia
d’una altra manera. Creiem que som nosaltres, totes les persones
des de la igualtat, qui hem de decidir a què la destinem i els criteris
bàsics sobre com fer-ho. Nosaltres pensem que el destí principal de
l’energia ha de ser el desenvolupament de vides dignes i les tasques
que això requereix, sense posar en risc la vida de comunitats, d’aquí
o d’altres indrets, o de generacions futures.
No ens serveix una energia destinada prioritàriament a la
generació de valor de mercat que no té en compte que a moltes
persones els manquen els subministraments bàsics. El sobreconsum del Nord Global no serveix a les necessitats de consum dels
territoris d’on s’extreuen les matèries primeres per aconseguir-la.
Tampoc a un planeta que no pot ni podrà donar a l’abast del ritme
de consum que exigim. Els combustibles fòssils no ens serveixen ni
a nosaltres, ni a les comunitats que veuen assecar-se els seus pous
i terres, o la seva costa negar-se d’aigua, o el seu poble devastat
pels efectes d’una catàstrofe climàtica. Tampoc serveixen a d’altres
organismes vius que sobreviuen en hàbitats cada cop més degradats
i fragmentats. A qui sí que serveix aquest model de l’energia és al
1. Article d’opinió publicat al diari Ara el 24 de desembre de 2017 després
de les eleccions catalanes del 21 de desembre. Disponible a https://www.ara.cat/
opinio/Excepcionalitats-permanents_0_1930007033.html-
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grapat de multinacionals extractives i energètiques que controlen
cada kilowatt hora que consumim.
Els tentacles de l’Oligopoli energètic s’enfilen des de les arrels
de l’actual model energètic. En simbiosi es nodreixen, i es perpetuen en vida mútuament. Als tentacles de l’Oligopoli només els
importa el lucre. Els deixa indiferent deixar (morir) persones sense
l’accés als subministraments imprescindibles que ells controlen.
Són cecs a les desigualtats que les persones acumulen a les seves
pells i que ells alimenten. No tenen cap escrúpol d’expulsar comunitats
i espoliar-los els seus territoris per imposar-hi les estructures que
desitja. No els espanten els crits d’alarma ni els banys de realitat
que contínuament manifesta aquest planeta exhaust. Els tentacles
de l’Oligopoli ens xuclen l’energia, els recursos que necessitem i
les possibilitats de reproduir vides dignes.
Malgrat això, són moltes les persones que, arreu, han mostrat
tenir energia per construir alternatives col·lectivament i fer-se espai
des de les escletxes obertes entre tentacles. Les lluites en defensa de
la terra i dels subministraments bàsics, els moviments de garantia
dels nostres drets, ens han deixat clar que tenim energia. Tenim
energia per impulsar un altre model energètic que respecti els cicles
de matèria del planeta i els límits biofísics dels territoris. Tenim
energia per buscar els nostres propis mecanismes i recursos econòmics per fer-ho. Tenim energia per decidir localment com volem
abastir-nos d’energia. Tenim energia per governar la seva generació,
transport, distribució i consum, en col·lectiu, sense excloure ningú.
Tenim energia per posar-la al servei de les nostres necessitats, de
forma compartida i solidària amb d’altres pobles veïns.
Tenim energia per disputar el poder a l’Oligopoli. Som cons
cients que això exigeix canvis profunds en les arrels de l’actual
model energètic, i del model capitalista que regeix les seves dinàmiques, a diversos nivells: des dels subjectes que el controlen, als
objectius que persegueix i a les seves formes d’operar. Però tenim
energia per trobar les vies d’apoderar-nos col·lectivament. Tenim
energia per garantir-nos la vida.
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IX. ALGUNS ACLARIMENTS

Aprofitem aquest capítol per explicar la concepció de la Xarxa per
la sobirania energètica envers alguns termes que repeteix diverses
vegades al llarg d’aquest llibre. Tot i així, no pretén aportar-ne una
descripció exhaustiva ni acadèmica.
Nord i Sud Global
Típicament, utilitzem Nord Global i Sud Global per designar dos
conjunts de països diferents en relació a la posició estructural que
ocupen en el «sistema-món» modern a resultes de la globalització,
entre d’altres raons. Encara que aquests conjunts incloguin dins seu
països heterogenis des del punt de vista cultural i polític, els països
del Nord Global correspondrien a aquells que tradicionalment
s’han anomenat del «Primer món», «països del centre», «països
desenvolupats» i que sovint es troben a l’hemisferi Nord, tot i que
no sempre. Per contra, els països del Sud Global inclouen aquells
coneguts per ser del «Tercer món», «països de la perifèria» o»països
en vies de desenvolupament» i que, amb excepcions, localitzem
a l’hemisferi Sud.
Tot i així, en certs fragments del llibre, canviem l’escala
d’aquesta classificació geogràfica i identifiquem Nords dins dels
països típicament del Sud Global, i viceversa. Així doncs, també
utilitzem Nord Global per referir-nos a les elits extractives mundials, provinguin del país que provinguin. I, de la mateixa manera,
a vegades emprem Sud Global per fer visibles a estrats socials, les
persones, o els territoris del Nord Global espoliats, empobrits o
precaritzats pels abusos perpetrats pels primers.
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El sistema elèctric de l’Estat espanyol i l’Oligopoli
que el controla
L’actual sistema elèctric de l’Estat espanyol, caracteritzat per la producció d’energia centralitzada (pec), s’organitza en quatre activitats:
la generació, el transport, la distribució i la comercialització (figura
8). A finals dels anys noranta, amb la liberalització del sistema elèctric
(Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico), les activitats
de generació i comercialització es van liberalitzar, mentre que la
distribució i el transport van romandre com a activitats regulades.
Les cinc grans empreses que controlen la quota de mercat energètic
de l’energia elèctrica a l’Estat espanyol, i a les que anomenem Oligopoli, són: endesa, Iberdrola, Gas Natural — Fenosa i, en menor
mesura, Viesgo (abans e.on) i edp (totes cinc associades a unesa,
Associació Espanyola de la Indústria Elèctrica).
1. Generació: consisteix en la producció d’energia elèctrica.
La generació està marcada pel model de sistema energètic, en el
cas actual, centralitzat. Pot ser generació nuclear, tèrmica, hidroelèctrica o per altres fonts renovables, entre tantes altres formes
de generar energia. Actualment l’Oligopoli concentra gairebé el
70% de l’activitat de generació a l’Estat espanyol.
2. Transport: té per objecte la transmissió d’energia elèctrica,
a través de la xarxa de transport, als diferents subjectes estatals
interessats en utilitzar-la i a d’altres Estats amb què es realitzen intercanvis. La xarxa de transport d’energia elèctrica està constituïda
per la xarxa de transport primari (instal·lacions de tensió major o
igual a 380 kV) i la xarxa de transport secundari (fins a 220 kV).
La totalitat de les xarxes, originalment en mans privades, va expropiar-se i començar a gestionar-se per Red Eléctrica Española (ree),
llavors de titularitat pública. Però, més endavant, amb l’entrada
d’aquest organisme a borsa, va tornar a estar sota control privat,
mantenint una petita participació pública.
3. Distribució: té per objecte la transmissió d’energia elèctrica
fins als punts de consum o altres xarxes de distribució que tenen
com a finalitat subministrar-la als consumidors. L’electricitat que
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transmet prové, generalment, de les xarxes de transport. També,
d’altres xarxes de distribució o, directament, dels propis punts
de generació. Actualment les cinc grans empreses de l’Oligopoli
concentren el 93% de la distribució a l’Estat espanyol.
4. Comercialització: té per funció la venda d’energia elèctrica
de les xarxes de distribució o de transport a les consumidores i als
altres subjectes, atenent-se a la normativa vigent. Gairebé el 90%
de la comercialització d’electricitat a l’Estat espanyol està avui dia
en mans de l’Oligopoli.
Figura 8
Estructura del mercat elèctric espanyol

Malgrat la separació funcional i de la propietat de les diferents
activitats del sector elèctric, a l’Estat espanyol, s’ha acceptat la
integració vertical a nivell de grup empresarial. Aquest fet implica que els cinc grans grups de l’Oligopoli, no només gaudeixin
dels privilegis dels sectors caracteritzats com a monopoli natural
(la distribució elèctrica, per exemple) sinó que també tenen una
posició preponderant en el mercat elèctric en general (figura 9).
És a dir, encara que, per exemple, a endesa formalment siguin
empreses diferents les que gestionen les diferents activitats (Endesa
Generación SA, Endesa Distribución Eléctrica SL, Endesa Energía
xxi slu, Endesa Energía SA Unipersonal, etc.) a la pràctica, no
deixen de ser empreses integrades verticalment dins un mateix
grup. Aquesta realitat genera nombroses situacions de privilegi per
a l’Oligopoli, per les retribucions que reben, la capacitat d’incidir
sobre el poder executiu i legislatiu de l’Estat i la impunitat amb
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què poden actuar. També és origen de desigualtats i desequilibris
en l’accés al mercat, tant el liberalitzat com el regulat.
La realitat a Catalunya és molt semblant a la resta de l’Estat:
entre endesa i Iberdrola controlen el 76% de la potència instal·
lada (potencial de generació), mentre que el control de les xarxes
de distribució està en mans, quasi exclusivament, d’endesa, qui
controla el 94% del sector.
Figura 9
Concentració de les activitats del mercat elèctric al 2015

Modificat de Periódico Diagonal.

L’any 2016, dels 5.163 milions d’euros que l’Estat espanyol
va retribuir per l’activitat de distribució, un 93% van anar a parar
a les empreses de l’Oligopoli elèctric (figura 10).
Figura 10
Retribució a empreses de l’Oligopoli per l’activitat de distribució 2016
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