MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CORNELLÀ EN COMÚ-CRIDA PER CORNELLÀ PER
IMPULSAR LA CREACIÓ D’UN BANC D’ENERGIA LOCAL
Tal com aquest Ple municipal ja ha manifestat en diverses ocasions, l’anomenada pobresa
energètica és una realitat ben present a la nostra ciutat i ens ha de preocupar. En un marc
capitalista que, per la seva naturalesa, no pot garantir a la totalitat de la població els drets més
bàsics, com és el dret a l’habitatge i tot el que hi va associat com els subministraments bàsics, la
situació s’ha agreujat arran de la crisi i la imposició del neoliberalisme.
En aquest sentit, la resposta no pot quedar en mans de la caritat o en meres reivindicacions dels
sectors més conscienciats sinó que els ajuntaments, com a institució més propera a les persones
i a les seves problemàtiques quotidianes, han de prendre partit i posar tants recursos com sigui
possible al servei de la resolució d’aquestes problemàtiques.
Així, la cooperativa d’innovació social Tarpuna va idear l’anomenat banc d’energia i ha impulsat la
creació de l’Associació Banc d’Energia, que ja ha signat convenis de col·laboració amb els
ajuntaments de Sabadell i Premià de Dalt. A través d’aquests convenis, s’estan impulsant bancs
d’energia locals que, partint dels tres factors fonamentals que determinen la pobresa energètica –
els ingressos dels membres de la llar, l’eficiència energètica de l’habitatge i els preus de
l’energia–, tenen com a missió principal ajudar a millorar l’eficiència energètica de les llars en
situació de vulnerabilitat energètica així com proporcionar una formació bàsica per adaptar la
realitat energètica de l’habitatge a la millor gestió possible.
A més de promoure la sostenibilitat, els bancs d’energia promouen la solidaritat, la responsabilitat
i la redistribució a través del seu funcionament. A través de les eines que ofereix, entitats
públiques i privades així com particulars poden millorar l’eficiència energètica per després
retornar l’estalvi obtingut al banc d’energia a fi d’invertir en les esmentades formacions en estalvi
domèstic i millores en l’eficiència de llars en situació vulnerable.
Més enllà d’accions reactives, com poden ser el pagament de factures a famílies que pateixen el
risc de tallament del subministrament o la negociació amb les empreses subministradores, calen
accions preventives com el banc d’energia. Amb la implicació en el projecte, l’Ajuntament es
comprometria a realitzar accions d’estalvi i eficiència energètica, destinar una part de l’estalvi
assolit als objectius i finalitat del banc d’energia i reinvertir una altra part de l’estalvi assolit a
millores d’eficiència energètica interna. Amb tot, ve a suposar un salt de la proclama retòrica en
defensa de la sostenibilitat o d’un simple argument economicista sobre l’estalvi que suposa a un
autèntic retorn social cap als cornellanencs i cornellanenques.
Alhora, cal tenir en compte que si bé la implicació de l’Ajuntament és un pas gairebé fonamental,
també es fa necessària la participació de les entitats privades i la ciutadania per tal que, amb el

seu compromís amb l’eficiència energètica, puguin contribuir igualment a les llars més
vulnerables.
I és per tots aquests motius, que el Grup Municipal de Cornellà en Comú-Crida per Cornellà
proposa al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Posar en marxa, en el termini màxim d’un any, un banc d’energia a la ciutat de Cornellà,
si escau mitjançant la signatura un conveni amb l’Associació Banc d’Energia i amb la participació
d’entitats locals.
Segon.- Comunicar els presents acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la Diputació
de Barcelona i a l’Associació Banc d’Energia.
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