
Moció dels grups CUP-PC i ERC-MES , per contractar l’electricitat de les 
instal.lacions municipals amb energia 100% renovable, de foment del 
canvi de model energètic al Municipi i del lluita contra la pobresa 
energética. 

 

Atès que l'actual model energètic basat en combustibles fòssils és insostenible i 
es fa necessari caminar cap una model d’estalvi, d’eficiència, d’energies netes i 
d’autoconsum. El canvi de model energètic en un país ric amb sol i amb vent no 
és una qüestió només de respecte al medi ambient, sinó que també és una opció 
pel canvi del model productiu que ens permet no només democratitzar l’accés i 
la producció de l’energia, sinó aconseguir que el model de societat sigui més 
democràtic, sense el control i dirigisme de les grans corporacions amb ànim de 
lucre. A més, permet transitar cap a un model autosuficient, més intens en mà 
d’obra, i on la riquesa que deriva de la producció d’energia està distribuïda.  
 
Atès que les administracions públiques estan al servei de la ciutadania i, per tant, 
estan obligades a implementar mesures per impulsar un model energètic 
renovable, eficient i a mans de la població; afavorir el creixement d’una economia 
més social i solidària; i trencar l’oligopoli energètic existent.  
 
Atès que un pas important que es pot donar des de l'Ajuntament de la EMD de 
Valldoreix és contractar els serveis energètics dels seus diferents equipaments 
municipals a una empresa que compleixi amb tots aquests objectius.  
 
Atès que a Catalunya hi ha la cooperativa sense ànim de lucre Som Energia. Som 
Energia va néixer l’any 2010 a Girona amb l’objectiu de seguir les passes 
d'iniciatives com Ecopower (Flandes), Enercoop (França) o Greenpeace Energy 
(Alemanya) i oferir als seus socis i sòcies la possibilitat de consumir energia 100% 
renovable a un preu similar al d'electricitat convencional, així com desenvolupar 
projectes rendibles d’energies renovables com ho són la fotovoltaica, l’eòlica, 
biomassa, biogas i minihidràulica. A finals d'abril del 2016, la cooperativa 
superava els 25.000 socis i estava a prop dels 35.000 contractes de llum. 
 
Atès que, actualment, Som Energia ja té 37 administracions sòcies i 49 
administracions en són clientes, entre els quals destaquen ajuntaments com el 
de Girona, Sant Celoni, Gualba, Els Guiamets, etc. 
 
Atès que Som Energia no només ofereix a les administracions una contractació 
d’electricitat 100% renovable, sinó que va més enllà i inclou aspectes per 
fomentar la formació i la divulgació del canvi del model energètic actual i la 
participació en l’economia del bé comú entre la població del municipi. 
 
Atès que Som Energia no només és una companyia sense ànim de lucre sinó que 
disposa d’un programa per lluitar contra la pobresa energètica, comprometent-
se a no tallar la llum per impagament a aquelles persones que pateixin pobresa 
energètica i porta a terme mesures per fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica 
als seus usuaris i usuàries. 



Atès que les cooperatives són empreses gestionades democràticament pels seus 
socis. Les cooperatives aporten un valor afegit al sistema econòmic: creen 
ocupació estable i de qualitat i permeten als ciutadans tenir una influència directa 
als assumptes del mercat que els afecten. 
 


