Hble. Sra Teresa Jordà i Roura,
Consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Generalitat de Catalunya
Benvolguda Consellera,
Des de la Xarxa per la sobirania energètica (Xse) i l’Aliança contra la Pobresa Energètica
(APE) ens adrecem a vostè amb voluntat de donar continuïtat al treball conjunt que els
passats mesos vam endegar amb la Direcció General d’Energia, així com per reprendre els
compromisos contrets per les anteriors conselleries i secretaries, en relació als talls
massius d’electricitat a barris arreu del territori català.
Volem demanar amb caràcter urgent la convocatòria d’un taula de treball que compti amb
la participació activa de les entitats i plataformes veïnals dels barris afectats" que han
estat patint la pèssima gestió d’e-distribución (Grup Endesa) al llarg dels darrers anys.
Aquesta proposta, reclamada ja des del mes de gener del present any, ha estat també
traslladada a la Direcció General d’Energia en el marc d’una reunió amb el Sr. Manel Torrent
el passat 29 d’abril. L’objectiu d’aquest grup de treball ha de ser el de donar veu als
col·lectius que coneixen la realitat de primera mà, així com establir objectius i fites conjuntes
que es puguin compartir de forma transparent en un calendari proper per tal de desencallar
aquesta situació, alhora que ha de servir com a espai de front comú davant la deixadesa i
vulneracions d’Endesa.
Per tal d’aconseguir frenar aquestes vulneracions, la societat civil ens hem organitzat i exigit
en diverses ocasions que la Generalitat adreci d’una vegada per totes aquesta situació:
-

Roda de premsa amb els municipis/barris de Sant Roc a Badalona, El Culubret a
Figueres i Font de la Pólvora a Girona, 24 desembre 2020.

-

Denuncia davant la criminalització dels barris i demanda d’iniciar una taula de treball
participat pels barris/municipis afectats, 15 gener 2021.

-

Denúncia a la Junta d'accionistes d'Endesa, 19 abril 2021.

-

Reunió amb Manel Torrent, D.G. d’Energia en la que igualment es va transmetre la
demanda de la convocatòria urgent d’una taula de treball amb barris/municipis
afectats, 29 abril 2021.

Alhora, ens agradaria contextualitzar l’actual vivència des dels col·lectius socials i
ambientals.
Després de tants anys amb talls massius i, progressivament en augment, el darrer 2020 la
Generalitat va efectuar una licitació per auditar les xarxes de distribució, la primera de la
història de la distribució, malgrat l’anàlisi informatiu sigui només fins als transformadors.

Any rere any, el Grup Endesa no deixa de publicar beneficis milionaris mentre augmenten
el nombre de persones i col·lectius que s’organitzen per fer front als talls elèctrics
que pateixen de forma indiscriminada, sense justificacions, sense disculpes, sense
indemnitzacions per tot el que s’ha perdut i patit.
Entre el conjunt de barris i municipis afectats estan:
- Torre Baró, el Raval i la Barceloneta, a Barcelona
- Sant Roc, a Badalona
- Font de la Pólvora, a Girona
- El Culubret, a Figueres
Tot i que en alguns d’aquests barris ja s’han iniciat soterraments i accions de reparament, la
distribuïdora arriba tard i amb una demostració de qualitat de xarxes pèssima. Moltes
persones i petits comerços segueixen esperant indemnitzacions per arreglar aparells de
clima, aigua calenta sanitària o les pròpies dels negocis corresponents. Un fet que es
repeteix any rere any és el no assoliment d’adaptació i solució de conflictes en xarxes de
distribució abans d’hivern. Voldríem anticipar-nos a l’hivern de 2021 i fins i tot a l’estiu del
2021 (ja que la pobresa energètica impera tot l’any i les pujades en la demanda s’associen a
pics en moments climàtics més extrems) tot alertant que si no arribem a aquestes noves
fites amb un estat de les xarxes apte, centenars de famílies amb menors (moltes
d’aquestes caracteritzades per ser famílies monomarentals) patiran, un any més, el
fred de l’hivern i totes les conseqüències derivades.
En aquest sentit voldríem transmetre la nostra voluntat i disposició per a treballar sobre
aquesta qüestió, que esperem sigui resposta en la mateixa mesura per part de la
Conselleria i la D.G. d’Energia. Tanmateix, observem que el Govern estableix unes bases de
priorització de conselleries que ens fan dubtar que la lluita contra l’emergència climàtica
vagi de la mà de la lluita per la justícia social i ecofeminista, que posi la vida (de les
persones i el territori) al centre.
Per aquest motiu la convocatòria d’aquesta taula de treball amb barris i municipis afectats
és tan urgent, perquè les famílies no poden esperar més, ni es regeixen per agendes
polítiques. Tot i que a la primavera els talls hagin baixat, encara hi ha barris que els pateixen
gairebé a diari i no podem esperar a l'hivern a tornar a tenir talls massius.
Per part nostra, quedem pendents de la seva resposta, així com a disposició pel que calgui,
amb l’objectiu que Catalunya esdevingui territori referent en el desplegament de la sobirania
i la democràcia energètica que l’actual moment d’emergència social i climàtica requereix.

Ben atentament,
Xarxa per la sobirania energètica i Aliança contra la pobresa energètica

