
 
1 PUNT 7 DEL MANIFEST 

punt 7 text 01 (v1.0) 

SOBIRANIA ENERGÈTICA. 

 

1. PUNT 7 DEL MANIFEST:  

Reconversió ecològica de l’economia, expropiació i socialització de les empreses 
energètiques i sobirania. 
 
2. TEMÀTICA I VERSIÓ DEL DOCUMENT:  
 
Sobirania Energètica.  TEXT DE DEBAT NÚMERO 1 (v 1.0)  
 
3. EXPOSICIÓ, DIAGNÒSTIC, REFLEXIÓ GENERAL  
 
Les tres grans qüestions entorn de l’energia són: quanta energia cal fer servir per viure 
dignament?, quines tecnologies cal utilitzar per disposar d’energia? i qui ha de controlar 
els sistemes energètics. La resposta, a cadascuna d’aquestes preguntes, determinarà el 
sistema energètic de la societat. 
 
Els tres grans eixos de la política energètica d’un país són: la seguretat d’abastament, la 
sostenibilitat ecològica i la econòmica (tenint en compte tots els costos ecològics i 
socials). Tots tres ens porten a l’assoliment de la sobirania (independència) energètica i, 
més encara, si hi afegim la vessant social, els llocs de treball generats, la no 
dependència econòmica de les grans corporacions energètiques, el repartiment equitatiu 
de la riquesa generada, etc…. 
 
És per això que una de les línies de treball important és assolir la sobirania energètica. 
Tenint en compte les característiques del nostre país, haurà de ser a partir de tecnologies 
per a l’aprofitament de les energies renovables i millora de l’eficiència , de canvis en 
els estils de vida i de treball (motricitat, ús i transformació dels recursos, alimentació, 
etc.), i de la democratització dels sistemes energètics (des de la generació fins a l’ús 
final, passant per les infraestructures de transport i distribució). 
 
Malgrat que tenim les infraestructures de producció, necessàries per a poder mantenir el 
sistema en funcionament durant un cert temps, la idea seria participar activament en 
l’evolució del sistema cap a un sistema més local, on la dependència de la importació 
d’energia primària no ens afecti a la macroeconomia del nostre país i on les comunitats i 
individus puguin participar en les qüestions associades a aquest bé imprescindible. 
 
Actualment, només al voltant d’un 5% de l’energia, que, avui, el país necessita, és 
d’origen propi. És urgent la implementació de les polítiques necessàries per a assolir els 
objectius europeus (20% energies renovables, augment d’un 20% de l’eficiència, reducció 
d’un 20% de les emissions de CO2). Això seria una primera fase de desenvolupament 
tecno-social. La segona seria fer camí cap a la sobirania (independència) energètica. 
 
4. DOCUMENTS PER A APROFUNDIR EL TEMA  
 
4.1 Llibres:  
 
-  El Col·lapse és evitable: la transició energètica d el segle XXI , Ramon Sans i Elisa 
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Pulla, Octaedro editorial, Barcelona, 2013 
 
-  Zero Carbon Britain: Rethinking the Future , Paul Allen et alii., Center for Alternative 

Technology, Machynllet, Wales, 2013 
 
-  El imperativo energÉTICO 100% ya: Cómo hacer realid ad el cambio integral hacia 

las energías renovables , Hermann Scheer, Icaria Editorial, Barcelona, 2011 
 
-  Renewable Regions: Life after Fossil Fuel in Spain, Josep Puig, dins 100 Per Cent 

Renewable: Energy Autonomy in Action , Peter Droege (editor), Routledge, 2009 
 
-  Autonomía energética: La situación económica, socia l y tecnológica de la energía 

renovable , Hermann Scheer, Icaria Editorial, Barcelona, 2009 
 
-  Zero Carbon Britain: an Alternative Energy Strategy , Tim Helweg-Larsen & Jamie 

Bull et alii, Center for Alternative Technology, Machynllet, Wales, 2007 
 
-  Barcelona and the power of solar ordinances:  political will, capacity building and 

peoples’ participation, Josep Puig, dins de Urban Energy Transition: From Fossil 
Fuels to Renewable Power , Peter Droege (Editor), Elsevier, 2007 
 

4.2 Altres documents:  
 
-  World Nuclear Industry Status Report 2013 (WNISR) , Mycle Schneider & Anthony 

Froggat, Mycle Schneider Consulting Project, Paris, London, Kyoto, 2013 
 

-  Renewables 2013 Global Status Report , Janet L. Sawin et alii, REN21, Paris, 2013 
 
-  REN21 Renewables Global Futures Report , Eric Martinot, REN21 & the Institute for 

Sustainable Energy Policies – ISEP, Paris, January 2013 
 

-  The Energy Report: 100% Renewable Energy by 2050 , Stephan Singer (editor), 
WWF, Ecofys & OMA; Gland, Utrech, Rotterdam, 2011 
 

-  SRREN – Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change 
Mitigation , Ottnar Edenhofer et alii (Editors), IPCC, 2011 
 

-  Scénario NégaWatt 2011 , Association Négawatt, Octobre 2011 
 
-  2020 Routemap for Renewable Energy in Scotland , The Scottish Government, 

Edinburgh, 2011 
 

-  Green Energy – the road to a Danish energy system w ithout fossil fuels , 
Klimakommissionen – Danish Commission on Climate Change Policy, 2010 
 

-  Solar Catalonia II: A Pathway to a 100% Renewable E nergy System for Catalonia. 
A simulation of Catalan electric system based on th e analysis of the hourly 
meteorological data and electricity load’s profiles  for 2007 , Stefan Peter (ISUSI), 
Harry Lehmann (WCRE), Josep Puig (Eurosolar), Marta García (Ecoserveis), Barcelona 
/Makkleeberg, 2009 
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-  SOSTEC – Transició cap a un sistema elèctric sosten ible a Catalunya , Josep Puig, 

Kristian Petrick i Franck van Dellen Ramon (Ecofys), CADS, Barcelona, 2009 
 

-  Carbon-Free and Nuclear-Free: A Roadmap for U.S. En ergy Policy , Arjun Makhijani, 
IEEE, Takoma Park, 2008 
 

-  Catalunya Solar I: El camí cap a un sistema elèctri c 100% renovable a Catalunya , 
Anja Doleschek, Harry Lehmann, Stefan Peter, Josep Puig, Fundació Terra – Eurosolar 
Catalunya, Barcelona, 2007 

 
5. PROPOSTES D'ACCIÓ  
 

-  Fitxa pla d’acció d’energies renovables. 
 
-  Fitxa pla d’acció d’eficiència en la generació i ús de l’energia. 
 
-  Fitxa pla d’acció de l’energia comunitària. 
 
-  Fitxa pla d’acció per a la democratització de l’energia. 
 
-  Fitxa pla d’acció motricitat. 
 
-  Fitxa pla d’acció rehabilitació energètica dels edificis. 
 
-  Fitxa pla d’acció d’educació i cultura energètica. 
 
-  Fitxa infraestructures energètiques per al segle XXI. 
 
-  Caldria que, a la Constitució, es parlés del dret, a l’energia, i de la propietat i control 

de les infraestructures elèctriques. 
 
-  Com exemple d’acció concreta, es pot posar el procés d’adopció de l’ordenança 

solar, als edificis de nova construcció i als rehabilitats integralment, adoptada per 
l’Ajuntament de Bcn, l’any 1999 (obligatòria des de l’agost del 2000), i que, 
posteriorment, va ser copiada per dotzenes de municipis de Catalunya i de l’Estat 
espanyol, fent que, l’any 2006, s’incorporés al Código Técnico de la Edificación – 
CTE, fent-se obligatòria a tots els edificis d’habitatges de nova construcció i 
rehabilitats integralment, de l’Estat espanyol. 
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