ESTUDI EXTRACTIVES: LA GESTIÓ COMUNITÀRIA DE LES
REMUNICIPALITZACIONS EN ENERGIA
Objectiu final estudi:
Identificar experiències (en especial èmfasi en el Nord, però també en el Sud
Global) de municipalització o gestió comunitària de la distribució de l’energia i poder
avaluar-ne el rol dels actors i la participació i apropiació de la ciutadania en la gestió i
definició de criteris.
L’avaluació de la participació ciutadana es farà a través d’un anàlisis del
funcionament de la distribució municipal i/o comunitària amb entrevistes amb actors
claus que ens permetin avaluar el rol de la ciutadania en el procés.
Si bé es posarà especial èmfasi en la distribució elèctrica, també es podrà
complementar amb gestió de generació i comercialització elèctrica.
Es farà un resum de lliçons apreses i qüestions a tenir en compte.

Elements del contingut de l’estudi:
1.- Casos estudi seleccionats:


A identificar per l’autor/a amb el grup.

2.- Actors:






Perfil actors
Trajectòria
Forma d’organització
Vinculació amb l’espai social (altres actors, plataformes i moviments de la ciutat
i de fora)

3.- Context:
 Elements polítics
 Anys (període)
 Situació en política municipal
 Elecció dels instruments i eines. Objectius, motius i arguments.

3.- Avaluació de la participació i apropiació ciutadana de la gestió
Proposta d’Estructura:
1. Introducció:
a. La municipalització i/o gestió comunitària de la distribució energètica:
límits i potencialitats.
b. Rol de la participació de la ciutadania.
2. Participació de la ciutadania en la distribució energètica
a. Identificació i relat d’experiències
b. Avaluació de la participació ciutadana a la gestió de la distribució
municipal i/o comunitària
3. Conclusions: Elements a tenir en compte
Metodologia:
Es demana un treball inicial de cerca i revisió bibliogràfica per a la identificació
d’experiències vàlides per l’estudi; aquesta revisió es farà amb el suport del grup.
Contacte amb les experiències, definició d’un qüestionari/entrevista que es
pugui fer a distància per tal d’avaluar l’objectiu de la proposta: el grau de participació i
apropiació ciutadana de les experiències en funcionament municipals i/o comunitàries
de distribució de l’energia.
En tot el procés s’inclourà explícitament la perspectiva de gènere, avaluant la
participació i mecanismes emprats per tal de facilitar la participació de les dones.

Pla de treball/Cronograma:
Juny
Cerca i
revisió
bibliogràfica
Entrevistes
Redacció
informe
Entrega
informe
Correcció
Publicació

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Entrega i producte esperat
Cal entregar un estudi final, un article-resum del mateix estudi per a facilitar-ne la
difusió i tasca comunicativa i finalment preparar una intervenció curta (2 minuts
aproximadament) de presentació de l’estudi per ser gravada.
Pagament
El pagament es farà un cop publicat i presentat l’informe mitjançant transferència
bancària.
Pagament: 2.500,00€ (a aquesta quantitat li seran aplicats els impostos
corresponents).

Candidatures
Les persones interessades poden enviar una carta de motivació i el seu Currículum
Vitae en arxiu pdf a: sensibilitzacio@esf-cat.org indicant la referència REF:
18/EstudiEnergia.
Data límit de presentació de candidatures: 11 de juny de 2018.

