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EL PROCÉS CIUTADÀ, TRANSFORMADOR I DEMOCRÀTIC PER DEFINIR
ELS ESPAIS DE PARTICIPACIÓ A BARCELONA ENERGIA



UN ESPAI DE GOVERN
PÚBLIC COMUNITARI 
PER DECIDIR SOBRE LA
POLÍTICA ENERGÈTICA

Al l larg del  2018,  des de la Xarxa per la
sobirania energét ica  (Xse)  hem impulsat un
procés participatiu i  de cooperació
ciutadana, per definir l ’enfocament
estratègic i  de gestió  de la nova
operadora energètica municipal  
Barcelona Energia (BE) .
 
En aquest  espai de cocreació  hem
analitzat i  debatut,  construint
conjuntament una proposta concreta 
de funcionament per BE,  agafant com a
referència altres processos de
democratització energètica i  de
governança de béns i  serveis públics  
(a escala local ,  nacional  i  europea).  
 
A través d’act ivitats presencials i  v irtuals
s’ha fomentat la interacció en
condicions d’igualtat,  entre entitats i
persones diverses ,  des de l ’àmbit  
c ientíf ic  i  tècnic de l ’energia,  l ’ecologia 
o l 'economia social  i  sol idària,  destacant-
ne,  com no pot ser de cap altra manera,  
les usuàries i  afectades pel  model
energètic actual  i  les seves
infraestructures.
 
Des de la Xse,  així  com des de molts altres
espais c iutadans,  tenim clar que els
serveis públics només esdevindran
transformadors si  la ciutadania
n’ostenta el  control .  Aleshores,  el  seu
rumb estratègic es trobarà veritablement
deslligat dels cicles electorals .  
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PRINCIPALS TEMES A DEBAT

Per allunyar-se
de la

compravenda 
a l’oligopoli
energètic

A QUI ES COMPRA
I ES VEN

L'ENERGIA?

QUINES SÓN LES
FONTS DE

GENERACIÓ?

COM S’INTEGRA LA
XARXA DE

DISTRIBUCIÓ?

COM ES
FIXEN LES
TARIFES?

COM S'ABORDA
LA POBRESA
ENERGÈTICA?

S’ha de millorar el
metabolisme social
i esdevenir de baix

impacte
socioambiental

Com un element
clau en el control

del conjunt
del sistema

elèctric

El model ha
d’incentivar

l’estalvi i
l'eficiència
energètica

Des de la
solidaritat i amb

una visió
holística de

ciutat

ESPAIS PARTICIPATIUS VINCULANTS

PROPOSTES I  DEMANDES

Tant per BE,  essent vinculant al  Consel l
d ’Administració de TERSA*, així  com en un
marc més ampli ,  enfocats a la cocreació
de les pol ít iques energètiques municipals.

FÒRUMS OBERTS I  PLURALS

A diversos nivel ls ,  fonamentats en la
corresponsabil i tat  en la presa de
decisions i  representant un ampli
espectre de la població.  S ’hauran
d’adaptar a les diverses real itats dels
grups part ic ipants,  faci l i tant la
informació,  metodologia,  espais de cures i
horaris que permetin una part ic ipació
equitativa de totes i  en igualtat
d’oportunitats.

MECANISMES DE CONTROL I
TRANSPARÈNCIA

Per mit jà d ’un òrgan de control  extern i
autònom, amb recursos per f iscal itzar
l ’act ivitat  de BE,  incloent-hi  indicadors
accesibles i  dades desagregades.

DIÀLEG A DIVERSOS NIVELLS

CONSULTES CIUTADANES:  Per les
decisions més estratègiques,  que
hauran de ser vinculants per TERSA.
ÀGORA DE DEBAT: Espais
d’empoderament ciutadà,
aprenentatge i  debat als barris .
ASSEMBLEA: Òrgan de decisió
inclusiu,  per debatre les propostes
polit icoestratègiques i  avaluar-ne el
consens.  Podria celebrar-se
anualment i  estaria oberta a tota la
ciutadania.  Totes les part ic ipans hi
t indrien veu i  vot.
ESPAI REPRESENTATIU:  Amb
membres rotatius,  de perf i ls
diversos,  que s ’escol l ir ien a
l ’Assemblea.

*TERSA (Tractament i  Selecció de Residus,  S .A. )
és una empresa pública que opera a
l ’Àrea Metropolitana de Barcelona i  genera
energía en una “planta de revalorització de
residus”,  per mit jà d ’un procès d’ incineració.
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