
TAULA 3 
CONSUM ENERGÈTIC 

 
 * Mesures per a reduïr el consum de plàstic. 
 * Què podem potenciar i a què podem renunciar? 
 
 *  Transport públic i proximitat de productes. 
 * Gestionar el nostre propi consum evitant dependre energèticament de grans proveïdors. 
 
 * El consum bàsic gratuït i major consum a major cost. 
 * Prendre mesures educatives i restrictives perque la gent no canvia si la situación no li perjudica. 
 
 

 
Reflexions: 
 
La gent només reacciona davant la necessitat; hem de ser conscients del que consumim.  
 
PRESENT:     DIFUSIÓ -------CONCIENCIACIÓ------------RESTRICCIÓ 
 
FUTUR:         TRANSFORMACIÓ DE SISTEMA ( AUTOABASTIMENT ) 
 
 
 
 
Comentaris / valoració ( aportats per Manel Gil ) 
 
Pel que fa al treball en el nostre grup, crec que va haver dificultats per generar propostes concretes 
adaptades a l'àmbit local de barri. O es va parlar en temes molt genèrics, o massa específics, però no de 
caire local. 
 
Entre els primers, per exemple es va parlar de la necessitat d'anar cap a un autoabastiment per no dependre 
dels productors (una visió en certa manera anti-sistema), i que justificava que comportaria estalvi energètic, 
perquè l'esforç que suposaria la creació de la pròpia energia faria a la gent valorar-la més. En aquest sentit 
penso que és interessant el concepte que la gent no dóna valor a allò que té de manera més o menys fàcil. 
 
Entre els segons, va destacar una proposta per fer que els consums mínims d'electricitat, llum, gas, etc... 
fòssin gratuïts per a tothom, i gravar exponencialment a partir d'aquest consum mínim. En aquest sentit es 
va objectar que aquesta mesura no es aplicable a nivell de barri, sinó que seria més aviat a nivell estatal. 
També es va objectar que cal valorar l'energia, i no pel fet de tenir un poder adqusitiu determinat està 
justificat un major consum. 
 
Per altra banda, es va plantejar de quina manera es podria fer arribar als veïns i veïnes la necessitat de 
reduir el consum de packaging, però no es van fer propostes concretes, més enllà de la promoció de la 
conscienciació. 
 
En aquest sentit es va comentar que el gruix de la gent es consciencia només quan les veu venir maldades. 
Per exemple, en l'època de la sequera es va reduir molt el consum d'aigua per por a restriccions en el servei. 
 
També es va comentar la necessitat que la gent conegui exactament quin és el consum que té d'energia, 
quines implicacions té i quines en tindria un ús més racional de la mateixa. 
 
 
 
 



Comentaris / valoració ( aportats per Carlos López ) 
 
El debat es va centrar en àmbits generals, posant de relleu la nostra inconformitat dabant el sistema de 
consum energètic, tant dels que el subministren com dels que el consumeixen, i de la nostra manca d’eines i 
coneixement de propostes tècniques viables. Es visibilitza una debilitat que es repeteix en els procesos 
participatius, la desvinculació de les opinions i sentir de la gent en relació a la feina dels tècnics sobre el 
tema que s’intenta desenvolupar. La reciprocitat de saber popular i saber tècnic es una de les claus a 
treballar. 
 
La taula va anar més enllà de la crítica ideológica i es va plantejar que el problema del consum energètic 
implica també la indiferència dels consumidors i la seva incapacitat de veure’s com a col·lectiu davant els 
problemes globals ( referint-se  a la majoria de la població ). 
 
La necesitat de la taula d’arribar a propostes viables no es va concretar en accions concretes. Les propostes 
van quedar reflexades en dos temps: el curt i el mig plaç, que implica informar, difondre i aplicar mesures 
correctives per a reduïr el consum energètic i un altre a més llarg plaç on desenvolupar el plànol educatiuque 
potencïi una responsabilitat col·lectiva i el caminar cap a un sistema energètic més autogestionat. Aquestes 
línees es concretaran en accions concretes per implementar al barri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


