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1. Introducció
i objecte de
l’estudi

El sector energètic és un espai prioritari en la
recuperació del control sobre béns comuns, per
les seves implicacions en quant a drets bàsics
però també per la seva importància en l’acció
contra el canvi climàtic. Alhora és un sector
sota una gran pressió a nivell europeu, per tal de
mantenir-lo en el paradigma neoliberal.
El present estudi es justifica i troba la seva rellevància en la voluntat de construir coneixement al voltant de formes alternatives al model
neoliberal de gestió d’allò comú. En aquest cas
tractem el tema de l’energia, com un bé comú i
dret bàsic que es connecta amb un dels recursos
més instrumentalitzats i mercantilitzats de la
història moderna. No és possible explicar l’evolució del capitalisme sense l’evolució de l’energia, la seva producció i distribució. De la mateixa
manera, qualsevol lluita per fer front a les envestides del pensament neoliberal i per a repensar
alternatives més enllà dels nostres horitzons
de coneixement tant en termes econòmics com
socials, necessita tenir en compte l’energia, i repensar-la al mateix temps.
Els objectius d’aquest treball de recerca han estat, d’una banda, explorar la connexió entre les
diferents propostes i models alternatius energètics i les emergents propostes de democratització de l’energia, i d’altra banda, analitzar els
mecanismes específics i les característiques de
diferents models organitzatius existents – tant
en el context europeu occidental com en del sud
global – per tal d’extreure’n conclusions, aprenentatges i dubtes per avançar en les distintes
lluites.
En l’escenari específic català, aquest estudi
s’emmarca en un procés de reflexió col·lectiva i
comú, a través de diferents espais i moviments
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socials, en un moment vital per a l’impuls dels
processos democratitzadors en l’energia. La lluita per la sobirania i democràcia energètica, però,
no pot entendre’s de forma aïllada i separada
d’altres mobilitzacions germanes. En aquest
sentit, destaquem les íntimes connexions entre
els moviments transformadors en el camp de
l’energia i altres lluites, com aquelles enfocades
a les conseqüències directes sobre drets bàsics
de l’oligopoli energètic, com la pobresa energètica, o els processos de recuperació del control
sobre altres béns comuns, com l’aigua.
Aquest document s’estructura en tres parts diferenciades. La primera secció del text presenta
una breu introducció conceptual a algunes de
les idees bàsiques vinculades a la democràcia,
sobirania i justícia energètica, així com a les formes de gestió comunitària (i la seva relació amb
els models clàssics públic i privat) en el camp de
l’energia. La segona part de l’estudi es centra en
l’anàlisi de casos, incloent un anàlisi detallat de
quatre casos principals de models organitzatius
en el sector energètic, juntament amb tres casos
secundaris (i analitzats en menys profunditat)
que vinculen – d’una banda – altres exemples
enriquidors de gestió de l’energia i debats adjacents, així com un cas de remunicipalització
d’un altre bé comú com és l’aigua. Finalment,
la darrera secció es dedica a recollir algunes de
les principals conclusions de l’estudi, així com la
presentació de qüestions i reflexions obertes
que caldrà resoldre en comú en debats futurs.
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2. La (re)
apropiació local
de l’energia:
avançant cap a
la democràcia
i sobirania
energètica
2.1. Democràcia,
sobirania i justícia
energètica: noves i
velles lluites

En els darrers anys han proliferat les lluites i
moviments socials per demandar una democratització i reapropiació ciutadana de la gestió
de l’energia. En aquest procés intervenen molts
factors i dimensions que, en diferent mesura,
promouen els processos de reapropiació ciutadana: els processos de remunicipalització, la
construcció de formes locals de propietat de
l’energia, els projectes comunitaris o l’impuls
d’espais de govern participatiu i les reivindicacions connectades amb la recuperació de la
sobirania com a poder de decisió. És en aquest
context que el concepte de democràcia energètica ha guanyat força, com un vincle clau entre
les polítiques de justícia social, equitat econòmica amb els processos de transició energètica. El
terme troba els seus orígens en els moviments
socials per a la justícia climàtica a Alemanya. La
democràcia energètica es refereix alhora a un
concepte teòric (tot i que amb clares aplicacions
pràctiques des del seu origen) però també a un
moviment social emergent, que connecta els
canvis en la infraestructura energètica (generats als processos de transició) amb oportunitats de canvi social, polític i econòmic.
Malgrat la idea de democràcia energètica és
cada cop més utilitzada en els escenaris de lluita
social, no existeix una definició consensuada. En
els darrers anys, en alguns espais s’ha discutit
sobre la necessitat o no d’entendre la democràcia energètica com un model. Mentre que alguns
autors pensen que l’establiment d’una definició
compartida ajudaria als diferents moviments a
avançar amb un objectiu comú, altres veus clamen per la impossibilitat d’establir un model
ideal i homogeni quan parlem de democràcia.
Davant aquesta concepció de la democràcia
energètica com a model es proposa l’alternativa d’entendre-la com a procés democratit-
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zador. Entesa d’aquesta forma, la democràcia
energètica ja no es referirà a una recepta única
aplicable a tots els contextos, sinó a una amalgama de combinacions i formes d’organitzar-se
autònomament en base a uns acords més justos,
sostenibles i controlats col·lectivament en el
marc d’unes circumstàncies històriques i geogràfiques concretes (Angel, 2016).
D’altra banda, cal ser curosos al parlar de democratització de l’energia ja que, en algunes de les
seves formulacions, no comporta l’establiment
de polítiques d’equitat i justícia energètica. Ans
al contrari, tal com apunten algunes veus, cal
anar amb compte amb els mecanismes de cooptació dels discursos rupturistes per part de les
corrents neoliberals. Per exemple, la utilització
del concepte de democràcia energètica per a
proposar estructures distribuïdes de generació
i subministrament d’energia ha estat habitual,
però cal posar en context aquestes propostes
concretes i el seu rol – favorable o desfavorable – en un procés de transformació del model
energètic. Especialment, es pot destacar l’ús
d’aquesta idea de forma perversa quan el que
busquen és vehicular, encara més, la distribució
de l’energia a través de mecanismes competitius
i elitistes, aprofundint en la mercantilització de
l’energia.
La idea de democràcia energètica, des dels seus
inicis s’ha vinculat a l’escala local i comunitària.
Aquesta tendència es dona per dos motius
principals: en primer lloc pel creixent protagonisme de l’espai municipalista en les lluites per
la reapropiació d’allò comú, i de l’altra per la
consolidada desconfiança de molts dels moviments d’esquerra en l’esfera estatal. Pel que fa
al primer element, l’espai local (especialment les
ciutats, tot i que no només) s’ha erigit com un
escenari privilegiat de lluita. Entre els factors
claus es destaca l’escala local com ideal per al
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desenvolupament d’un sentit de comunitat sòlid
i divers, però mantenint la capacitat de control.
D’altra banda, l’espai urbà també ha afavorit la
vinculació i solidaritat entre diferents lluites,
com un espai clau de resistències. Aquestes
lluites connecten amb la idea del dret a la ciutat
(Harvey, 2008) entès com el dret a viure dignament i participar plenament en la gestió dels espais urbans, que poden incloure la democràcia
energètica com un dels aspectes clau en aquesta
lluita. En quant al segon factor, ens referim a la
desconfiança dels moviments emancipadors en
l’esfera estatal. Aquesta desconfiança que troba els seus orígens en les crisis dels moviments
d’esquerres a Europa a partir de la caiguda del
mur de Berlín, s’ha consolidat, especialment, a
partir de la crisi de representativitat i confiança
durant la crisi socio-econòmica de 2008.

2.1.1. Sobirania
energètica:
democràcia i poder
de decisió sobre
l’energia

De forma paral·lela i complementària, es destaquen les reivindicacions vinculades a la sobirania energètica com a concepte clau, integrador,
dels diferents discursos i lluites per la reapropiació popular de l’energia. En l’escenari europeu, la idea de sobirania energètica a Europa
ha estat definida pels moviments socials, en especial utilitzarem la formulació de la Xarxa per
la Sobirania energètica (Xse) que, inspirada per
la proposta de sobirania alimentària de la Via
Campesina, la defineix com:
El dret dels individus conscients, les comunitats i els pobles a prendre les seves pròpies
decisions respecte a la generació, distribució
i consum d’energia, de manera que aquestes
siguin apropiades a les circumstàncies ecològiques, socials, econòmiques i culturals, i sempre que no afectin negativament a tercers.
(Xse, 2014)
El moviment per la sobirania energètica aposta
per un canvi del model energètic, basat en una
sèrie de principis que pivoten al voltant dels
pilars de la democràcia, el control del sistema
energètic i l’apropiació popular del sistema
energètic. En aquest sentit, la sobirania energètica apel·la, d’una banda, a una transformació
del govern de l’energia, apostant per formes de
govern públic-comunitàries, i d’altra banda, a la
decisió sobre els recursos i els béns comuns.
Pel que fa als principis que guien les lluites per la
sobirania energètica en destaquem els següents
(Xse, 2018):
1. Democràcia i control social dels béns comuns, optant per fórmules de govern públic-comunitari i rebutjant la gestió privada amb ànim de lucre de recursos bàsics;
2. Integració en el model de govern i presa de
decisions dels principis de coresponsabili-
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3.

tat, retiment de comptes, inclusió i fractalitat; i
L’impuls d’un model descentralitzat i arrelat al territori.

D’altra banda, el concepte de sobirania energètica ha estat un terme utilitzat en el context de
lluita i intel·lectual del Sud Global, amb una clara
marca decolonial i anti-imperialista. En aquest
sentit, la sobirania energètica no només es vehicula com una reivindicació del dret a decidir de
les diferents comunitats polítiques, sinó també
com a moviment de resistència i emancipació
front un model extractivista i d’espoli de recursos.
Una altra formulació suggeridora és la concepció de l’energia com a bé comú. Aquesta reflexió
es desenvolupa en l’apartat 2.2.2 d’aquest mateix estudi.

2.1.2. Justícia,
transició energètica i
govern de l’energia

El concepte de justícia energètica ha sorgit amb
força en els darrers anys i és útil per estructurar, en termes de justícia i responsabilitat, com
la democràcia energètica pot ser materialitzada.
Mentre que la utilització del terme de justícia
energètica per part d’organitzacions no governamentals i governamentals es remet a l’inici
del segle XXI, no és fins la darrera dècada en que
s’ha donat un desenvolupament del concepte
per tal de vehicular les seves aplicacions pràctiques.
Dins la literatura acadèmica trobem dos grans
definicions del concepte de justícia energètica.
La primera va ser proposada per McCauley i altres al 2013, en què descriu tres pilars bàsics: la
justícia distributiva, la justícia procedimental i
la justícia del reconeixement. Aquesta visió de
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Gràfic 1: Mapa conceptual sobre propostes teòriques transformadores en el camp del govern de
l’energia.
la justícia energètica va ser conceptualitzada
per a la comprensió i acció sobre sistemes energètics de forma holística. En segon lloc, trobem
una aproximació a la justícia energètica a partir
de 8 principis proposats per Sovacool i altres
(2016): disponibilitat, sostenibilitat, equitat intra-generacional i inter-generacional, adequació procedimental, transparència i el retiment
de comptes i responsabilitat.

tat energètica i la sostenibilitat ambiental. Ara
bé, tal com apunten alguns autors (Heffron &
McCauley, 2017) al que en realitat s’està referint quan el WEC parla d’equitat és assequibilitat, assumint acríticament el mercat com a mecanisme ideal de distribució de l’energia, d’una
banda, i que la reducció o assequibilitat en els
preus energètics no genera cap escenari de justícia energètica per se, de l’altra banda.

La idea de justícia energètica, però, no només ha
de servir com exercici teòric de reflexió davant
les injustícies energètiques (que normalment
impliquen vulneració de drets fonamentals) sinó
que ha d’esdevenir una eina aplicable als processos de política pública i de decisió en el sector
energètic. Un exemple de la importància de portar la justícia energètica de la teoria a la pràctica
és la superació d’alguns dels debats esbiaixats
dominants en l’actualitat. En aquest sentit, el
World Energy Council (WEC, una de les organitzacions internacionals de tall neoliberal, liderada per una visió economicista) exposa el que
considera el ‘trilema energètic’: la impossibilitat
del balanç entre l’equitat energètica, la segure-

És important connectar l’aproximació a l’energia
des d’una perspectiva de justícia amb el momentum de transició energètica. Per un costat
la justícia energètica no només ens proposa una
reflexió de les desigualtats presents, sinó també
una mirada de futur i una acció de responsabilitat vers les generacions posteriors. D’altra banda, el procés de transició energètica pot adoptar
estratègies i camins diversos que – poden o no
– incloure consideracions de justícia i equitat.
En aquest sentit, la justícia energètica ens proporciona un marc d’acció i orientació per tal de
pressionar i dibuixar un camí de transformació
justa.
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Els escenaris de transició energètica, entesa com
un camp idoni per a les accions estratègiques,
ens proporcionen finestres d’oportunitat per als
canvis i transformacions en les relacions de poder i les constel·lacions d’actors tant a nivell nacional com local [1] . En l’actualitat, a través dels
processos de decarbonització i transició cap a
fonts energètiques renovables, la naturalesa
descentralitzada d’aquestes es percep com una
oportunitat per a la recuperació del control popular sobre l’energia (McHarg, 2016). El debat
en els darrers anys, però, s’ha centrat en quines
són les formes de control popular més adequades en aquest nou escenari. La majoria d’autors,
així com organitzacions i moviments socials,
aposten per les estructures comunitàries locals
com a garantia d’aquest millor control democràtic. Aquesta fórmula es planteja com una tercera
via diferent de la gestió pública tradicional centralitzada (sovint amb un baix valor democràtic)
i la gestió privatitzada individualista.
En el següent apartat discutim algunes de les
propostes més rellevants en fórmules democratitzadores de l’energia: des dels processos de remunicipalització i recuperació del control ciutadà, fins a les estructures de gestió comunitària.
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2.1.3. Ecofeminisme
i govern-públiccomunitari de
l’energia: la clau de
volta

Tal com hem constatat fins ara, l’alternativa
al model neoliberal de la gestió de l’energia ha
de passar per una reivindicació de la sobirania
energètica i la democratització de l’energia. Ara
bé, aquests processos han d’incorporar mirades
ecofeministes per tal de no repetir les estructures segregadores i patriarcals tradicionals.
Quan parlem de govern de l’energia, el primer
element a tenir en compte des d’una mirada
feminista és l’absència cronificada de dones en
els espais de decisió i de poder en el sector de
l’energia, tant en el sector privat (Ernst & Young,
2016; del Campo, 2017) com en l’acadèmia i, fins
i tot, en els espais de discussió i debat impulsats
des d’organitzacions civils. Diverses iniciatives
han reclamat la presència paritària de dones en
espais rellevants, però aquesta visibilització cal
tenir present que no comporta per si mateixa
la transformació de les lògiques patriarcals als
centres de poder polític, econòmic o cultural
(Xse, 2018, p. 86).
En aquest sentit, un principi central a l’hora de
repensar el govern públic-comunitari de l’energia des de la sobirania energètica ha de ser la
introducció de lògiques ecofeministes en el seu
disseny i implementació. En primer lloc un model ecofeminista trenca necessàriament amb
la tendència mercantilitzadora de la gestió de
l’energia, ressituant el debat i col·locant la vida
(tant els elements de reproducció com la seva
sostenibilitat) al centre del model. D’altra banda,
una mirada ecofeminista sobre el disseny institucional d’un govern públic-comunitari també
ha d’incorporar elements de visibilització, conciliació familiar i inclusió en els espais de participació sobre l’energia.
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