RESUM DE TAULA IX
17 març 2021 de 7a 9 del vespre

Producció d’energies renovables amb participació popular
-

participants:
o

Elena Capdevila, Comunitat Energètica Montolivet, Olot

o

Oriol Xalabarder Anglí, Conseller Delegat d’Electra Caldense

o

Dolors Pons i Sais, Alcaldessa i Jordi Maspoch, Regidor de transició
energètica, Ajuntament de Viladamat (Alt Empordà)

o

Jordi Solé Muntada, plataforma de finançament participatiu Ecrowd!

Modera: Maria Crehuet, responsable de polítiques de l’energia i transició energètica de
l’Associació de Micropobles de Catalunya

En aquesta taula es posa en evidència que el futur cap al que ens toca caminar passa per
aprendre a compartir, a associar-nos i a veure clarament les coses des d’avall cap a dalt, fins
i tot en un tema com la producció i distribució d’electricitat i el finançament que, al menys
fins ara, han sigut completament “verticals”
L’Elena Capdevila forma part –i n’ha set promotora- de la Comunitat Energètica Montolivet
a Olot (la Garrotxa). S’han unit 28 cases d'un mateix barri per crear aquesta associació
energètica. Ja que volen produir, amb plaques fotovoltaiques, una part de l'energia elèctrica
que necessiten a casa, fent una sola instal·lació col·lectiva (a menys de 500m segons
normativa), i a través de l'estudi dels consums de cada casa, busquen la potència òptima
consum/inversió per a cada família. Han acabat aconseguint que l’ajuntament també s’hi
impliqui. “No ha set fàcil, però soc tossuda”, diu posant en relleu que la perseverança, el
creure en un projecte i el no defalliment donen els seus fruits.
La Dolors Pons i Sais, Alcaldessa, i en Jordi Maspoch, Regidor de transició energètica, de
l’Ajuntament de Viladamat (Alt Empordà) expliquen la versió a l’inrevés. Si a Olot la
moguda està sent ciutadana, a Viladamat va ser en el seu moment promoguda per
l’Ajuntament que va voler posar plaques solars al sostre de l’edifici municipal i va oferir als
veïns que invertissin en el projecte. Un projecte que va aconseguir ser finançat 100% des
dels propis ciutadans als que ja s’ha retornat la inversió amb els interessos corresponents.
L’efecte rèplica ha fet que moltes cases hagin posat també plaques fotovoltaiques i ara estan
treballant cap a una Comunitat Energètica. Ressalten l’ajuda que van tenir de la secretàriainterventora de l’ajuntament que en lloc de trobar pegues en una situació no habitual hi va
buscar solucions.
Jordi Solé Muntada, de la plataforma de finançament participatiu Ecrowd! explica com van
portar a terme la primera experiència amb una administració precisament amb la proposta de
Viladamat. La plataforma de finançament participatiu està reconeguda oficialment i opera
segons les normes establertes per aquests tipus d’espai econòmic que facilita la inversió cap
a uns projectes concrets -que la persona que hi posa els diners coneix- i a la vegada
proporciona el finançament necessari a actuacions que d’altra manera dependrien de, més
que sovint, carregosos tràmits de subvencions
I per acabar Oriol Xalabarder Anglí, Conseller Delegat d’Electra Caldense, va explicar la
funció que les empreses de distribució tenen en el marc del sistema energètic que tenim ara i
també el que han de tenir en el nou marc que sembla que s’ha d’implantar. Malgrat a l’Estat

espanyol encara no hi ha normatives i tot es una mica confús, tenen clar que no han d’anar
en contra de les Comunitats Energètiques Locals. Va destacar que les empreses petites son
més properes als consumidors i més accessibles i diu: “hem de ser intel·ligents i fer
comprendre a aquestes comunitats que nosaltres hi estem al costat i no en front, i que les
podem ajudar”

