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Assemblea Ciutadana pel Clima 

1a Sessió 

LLOC: Escola Pere Vila (Pg. Lluís Companys, 18) 

DATA: Dimecres 23 de març 2022 

HORA: de 17.30 a 19.30 h 

 

18.30-19.30 TREBALL EN 3 ÀMBITS fins  a les 19.30 h 60 minuts 

 Model energètic amb Cristina Castells  

 Model d’alimentació amb Amaranta Herrero  

 Model de mobilitat amb Adrià Gomila  

 

Grup treball Model Energètic 
Relator/a: Mar Campanero 
 

RESUM DEL CONVERSATORI  

 En la presentació de la situació actual del model energètic, quan es mencionen les propostes 
prioritàries manca la de reducció del consum. 

- Quan ens referim a la rehabilitació d’habitatges, també parlem de reducció del consum. 
Renovables i reducció del consum són dues línies de treball que han d’anar de la mà. 

 Perquè anem tan endarrerits amb la implantació de les energies renovables?  
- S’hi està treballant, però no és fàcil ni ràpid. 

 L’energia que veritablement marca el preu és la hidroelèctrica 
-  Cal influir i pressionar a l’Estat perquè ho reguli i no s’especuli.  

 S’han d’impulsar més les comunitats energètiques i cooperatives i facilitar que les comunitats  
de veïns puguin fer instal·lacions d’energies renovables. 

 S’ha quantificat la necessitat de fotovoltaica a la ciutat? Tenim la superfície de teulades 
(sense ombra) necessària? 

- Efectivament està quantificat. Si aconseguim que tots els edificis en tinguin produiríem 
tota l’energia domèstica que consumeix actualment la ciutat (20-30% del consum total 
d’energia). És important que les energies renovables estiguin a prop d’on es consumeix 
l’energia. 

 S’han valorat altres possibilitats d’utilitzar nous espais per implantar energies renovables, fins 
i tot més enllà del territori municipal? 

- Efectivament caldrà buscar, participar i impulsar solucions també a la Regió 
Metropolitana. 

 Quines barreres tenim per fomentar l’autoconsum? Què podem fer les entitats per 
col·laborar?  

- Hem de seguir treballant en donar facilitats de finançament, perquè actualment la 
inversió en aquest tipus d’instal·lacions s’amortitza molt ràpid. En la implantació de 
renovables anem endarrerits, però no tant si ens comparem amb altres ciutats de 
característiques similars. També hem de tenir en compte que a Barcelona no tenim 
gaires cases unifamiliars, la majoria d’edificis són blocs de veïns i és complicat que es 



   

2 

 

posin d’acord i prenguin una decisió en aquest sentit. Es requereix molta informació i 
comunicació a la ciutadania. 

 

APORTACIONS DELS ASSISTENTS  

 

QUÈ S’HA ACONSEGUIT? 

 Més energia fotovoltaica els darrers anys 

 Creació d’una empresa elèctrica pública 

 Posar sobre la taula el debat 

 Que la gent comenci a parlar d’energia 

 Fer difusió  

 Conscienciar 

 Cada vegada hi ha més arbres als carrers i més vies de vianants  

 Conscienciar la població que estem malament i de la dificultat per posar-nos d’acord  

 Més apoderament 

 Més sensibilitat cap al canvi climàtic 

 Reducció de consums d’algunes famílies i entitats 

 És positiu fer aquestes iniciatives, com la d’avui en aquesta assemblea 

 Augmentar una mica la consciència social i la voluntat de reduir el consum energètic 

 Augmentar una mica la presència de superfícies verdes a la ciutat que ajuden a fer-la 
més eficient energèticament 

 
 
ON NO S’HA ARRIBAT? 

 Calen elements que pacifiquin el trànsit perquè  la gent se senti segura per anar en bici 
i ompli les infraestructures que s’han creat. 

 Aprofitar els terrats i terrasses per augmentar l’energia fotovoltaica, el verd, la 
possibilitat de recollida d’aigua de pluja i utilitzar el sol per escalfar els edificis 

 A empoderar més a la ciutadania – comunitats energètiques, reducció de consum etc. 

 Turisme sostenible. Hem fet quelcom per tal que la tornada dels turistes no tingui un 
impacte tan negatiu, descontrolat en consum energètic? 

 Rehabilitació energètica 

 Reduir consum 

 Comunitats energètiques 

 Empoderar a la ciutadania 

 Els canvis son embrionaris 

 Hi ha bones intencions però necessitem accions més contundents 

 A les comunitats, per informar 

 Rehabilitació integral edificis 

 Educació ambiental, preus 

 El fet de tenir més carrers per a vianants fa que els cotxes hagin de recórrer més camí i 
això vol dir més generació d’emissions de CO2 (abans el camí era més directe) 

 Falta informació sobre els beneficis d’inversió en les energies renovables a les 
comunitats de veïns/es 
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 Augmentar de manera significativa la instal·lació de plaques solars en edificis privats i 
públics 

 Aprovar normatives més dures, ambicioses i clares per la reducció dels consum 
d’energia en comerços, edificis públics etc.  

 Crear incentius més importants per promoure la producció d’energia renovable 

 Cal promoure l’ús compartit dels vehicles 

 Recuperar empresa pública de carsharing 

 Generar més verd 

 Impacte aviació? 

 Pobresa energètica 
 

 
QUINES BARRERES HAN FRENAT L’ACCIÓ? 

 Com tenim energia nuclear o podem importar-la d’Aragó no s’ha desenvolupat prou la 
d’aquí 

 Legislació 

 Manca ambició i d’inversió 

 Poca voluntat política 

 Mala gestió dels diners públics 

 Plans poc ambiciosos de canvi de model energètic 

 Absència d’una visió coherent, integral per tot el territori del que cal fer per canviar el 
model energètic 

 Pocs diners per subvencions per instal·lar plaques solars a edificis privats  

 Absència de programes clars que informin els veïns/es per promoure les plaques solars 

 Prejudicis 

 Comoditat 

 Costa trencar la inèrcia dels propis hàbits 

 Coneixement 

 Econòmiques i polítiques 

 Dificultats per rehabilitar / adaptar edificis per negativa dels arquitectes 

 Encara cal més arguments a favor de la transició energètica a la població que no és 
conscient de l’emergència climàtica 

 Falta de mà d’obra qualificada, complexa burocràcia per les tramitacions i el mur de la 
distribuïdora elèctrica 

 Les lleis 

 La pròpia regulació del sistema elèctric 

 La burocràcia 

 La manca d’ajuts o rebaixes fiscals 

 Per la rehabilitació energètica els materials encara son els mateixos 

 Millor 4 molins de generació eòlica a Collserola que tantes plaques solars (Francesc 
Jordà) 
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 No és més sostenible qui més energia renovable utilitza si no el que fa menys despesa 
elèctrica (Francesc Jordà) 

 Pujada de preus en les factures de gas, llum, aigua (recursos) 

 Poca voluntat política 
 

 

PROPOSTES PER ACCELERAR L’ACCIÓ 

 Agilitzar la gestió municipal 

 Campanya de comunicació potent a nivell ciutat 

 Municipalitzar les xarxes de distribució elèctrica 

 Aerotèrmia 

 Afavorir que les comunitats veïns/es facin rehabilitació i posin plaques, augmentin el 
verd etc. 

 Regulació de les elèctriques i altres empreses energètiques 

 Biometà (34.6% energia a BCN associat a Gas Natural) 

 Fer una campanya d’informació a les comunitats de veïns/es sobre els beneficis 
d’invertir en renovables 

 Regular els temes d’il·luminació dels negocis, banca...fora dels seu horari de 
funcionalitat.  

 Cartells de carrer 

 Interiors il·luminats (reduir consum sense reduir seguretat) 

 Accions de sensibilització a les escoles 

 Accions de sensibilització a la ciutadania en general 

 Macro campanya publicitària per incentivar les plaques als blocs i ajudes públiques 

 Calen canals de comunicació clars i fàcils amb l’ajuntament per saber com tenir ajuts 

 Sensibilització ciutadana 

 Subvencions amb alta intensitat d’ajuda per a la rehabilitació energètica d’habitatge 

 Accions i normes urbanístiques per reduir els consums energia 

 Compensar els territoris (fora de Barcelona) on volem desplegar parcs eòlics / 
fotovoltaics. Fomentar el diàleg territorial 

 Ajudes per poder posar panells solars en tots els edificis i que la comunitat de veïns/es 
es pugui beneficiar d’aquesta energia  

 Menys burocràcia i normatives més rígides 

 Obligar als edificis públics a complir estrictament les temperatures marcades en el  
reglament d’instal·lacions tèrmiques 

 


