Respostes del Comú de Lleida a les preguntes que la Xse els va enviar
respecte la Proposta Municipalista 2019

Reflexió 1

Hi ha molts elements que travessen la necessària i urgent transició energètica: el canvi climàtic,
l’esgotament dels combustibles fòssils, la contaminació atmosfèrica, la participació de la ciutadania i en
particular de les dones, el marc regulador, les gran empreses energètiques, etc.

Pregunta 1
Quina lectura fa el seu partit de la situació energètica actual i, en particular, a la ciutat de Lleida?
Estem en una situació d'emergència climàtica i hem d'implementar ja, les mesures necessàries per a reduïr
l'emissió de gasos hivernacle en cada ciutat catalana. A la ciutat de Lleida, durant 40 anys no s'ha fet cap
política de sobirania energètica. L'any 2014 es va signar el PAES i el grau d'incompliment és del 75%, només
aconseguint una reducció teòrica d'emissions de CO2 de 1.1 %. Hem dissenyat un pla de transició energètica
per a Lleida que va en el sentit de complir els compromisos de París per a 2030, a nivell local.
Els objectius son molt ambiciosos pels propers 4 anys si tenim capacitat de govern:
Promoure una reducció sostinguda del consum energètic global de la ciutat fins a aconseguir un 12 % d’estalvi
energètic en el quart any.
Aconseguir reduir el consum mig energètic dels equipaments municipals en un 50 % al final del mandat.
Mobilitzar la inversió pública i privada necessària per a instal·lar 32 MW de potència fotovoltaica en grans
instal·lacions FV situades en terrenys o en instal·lacionsmunicipals. Això es tradueix en mobilitzar 22 milions
d’Euros i ocupar una superfície equivalent de 48 Hectàrees de sostre o de sòl públic. També suposa la
generació d’uns 300 nous llocs de treball.
Promocionar que 5,000 habitatges, comerços o indústries de Lleida inverteixen en instal·lar sistemes
fotovoltàic d’autoconsum a les seves teulades amb potències superiors als 2 KW per teulada.
Intentar assolir que el 15 % del consum de gas de la ciutat sigui substituït per fonts de generació basades en
energia solar tèrmica, en bombes de calor d’alta eficiència o en biomassa.
Reduir el consum de combustibles fòssils del transport privat en un 20 % mitjançat la substitució de
desplaçaments amb cotxe privat, per desplaçaments amb transport públic, vehicles elèctrics o bicicleta.

Reflexió 2
Els grups i col·lectius de la societat civil també s’organitzen davant del repte de la transició energètica, com
ara la Xarxa per la sobirania energètica. La Xse ha elaborat la PM19 que s’ha presentat just abans i que té
vocació municipalista, feminista i de drets, sobiranies populars i participació ciutadana…

Pregunta 2
Quina opinió li mereix la PM19?
Es una proposta molt interessant i ens ha ajudat molt a definir el programa de transició energètica que
defesarem la propera legislatura

Pregunta 3
Quines son les dues primeres accions que duria a terme el seu partit?
Crear una Agència d'Energia de Lleida i assignar-li un pressupost que li permeti assumir les oficines
d'assessorament barrials
Començar la campanya de promoció d'instal·lacions FV a teulades i amb inversions col·lectives

