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MOCIÓ EN CONTRA DE LA POBRESA ENERGÈTICA, A FAVOR DE LES           
REIVINDICACIONS DE PLATAFORMA DIGNIDAD FONT I PER L’INICI DE LA          
TRANSICIÓ A UN MODEL ENERGÈTIC SOSTENIBLE 

 
ANTECEDENTS 

 
Estem entrant en una era on les desigualtats augmenten sense parar arreu. Els rics cada               
vegada són més rics, els monopolis cada vegada més extesos i assumits i els pobres són                
més pobres. Les desigualtats entre països més rics i més pobres han augmentat des de la                
Segona Guerra Mundial, però passa el mateix internament dins dels propis països rics. Per              
exemple, els EEUU és el país del món on aquestes desigualtats són més grans i alhora és                 
un suposat model de desenvolupament per a la resta del món. Com apunta Piketty              
(L’economia de les desigualtats, 2014), “l’augment global de les desigualtats salarials des            
de 1970 s’explica gràcies al progrés tècnic esbiaixat i de la desigualtat creixent de les               
productivitats individuals, fent que l’única manera de crear llocs de treball és fent que els               
preus que paguen les empreses i els consumidors per als diferents tipus de treball es               
desviïn igualment en les mateixes proporcions”. 
 
És així que els casos de pobresa són evidents en molts fronts. L’anomenada pobresa              
energètica no només significa que la gent pobra no tingui accés a recursos energètics, sinó               
que també afecta a les persones de classe treballadora no pugui pagar els seus rebuts. En                

el nostre cas, la legislació que regula la pobresa energètica, tant a nivell autonòmic com a nivell                 

estatal, protegeix els col·lectius més vulnerables de patir una desconnexió total a nivell energètic en               

el cas d'impagament. Però la pobresa energètica no és només la limitació de poder pagar els rebuts,                 

en el cas del barri de Font de Pólvora podem veure fins on arriba la diversitat de la qual parlem entre                     

els diferents col·lectius que pateixen la pobresa energètica.  

 
Aquestes desigualtats també són presents a casa nostra i especialment ben a prop del              
nostre poble, al barri de Font de la Pólvora de Girona, on es pateix un cas flagrant de                  
discriminació energètica, encara que la majoria d’ells es presentin amb contractes vigents i             
sense casos d’impagaments. Des de fa sis anys, i intensificat amb els anys, que els veïns                
pateixen talls de llum que poden durar hores i que provoquen una flagrant desigualtat              
estructural entre aquest i els altres barris de Girona, així com un xoc frontal als drets                
humans bàsics, agreujat a ple hivern, ja que el propi fet incompleix sistemàticament la Llei               
24/2015, del 29 de juliol, titulada “llei de mesures urgents per a afrontar l’emergència en               
l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica”. Aquestes condicions han portat a la creació              
d’una nova plataforma veïnal anomenada Plataforma Dignidad Font i que lluita contra els             
talls de llum constants del barri i que proposa i reclama solucions, com la implementació de                
generadors d’electricitat al barri mentre es resol la millora estructural de la seva             
infraestructura, abandonada i en estat de deixadesa històrica, mentre també es fa front als              
potencials casos de frau elèctric de la xarxa. Els veïns i veïnes de la Plataforma Dignidad                
Font també entenen les competències de l’Ajuntament de Girona i no el culpen de la               
situació però sí que li reclamen el suport ferm en ajudes temporals i en fer pressió frontal a                  
Endesa, responsable de la situació d’emergència social que es viu al barri.  
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Com apunta un recent article d’Helios F. Garcés a CTXT, sobre la realitat del barri de Font                 
de la Pólvora i la Plataforma Dignidad Font és “l’eco de la batalla que aquestes persones                
mantenen contra les apagades de llum massives i constants i que fan, literalment,             
impossible una vida digna als seus barris. També comprovar com la deficient gestió i              
voluntat d’Endesa i la desatenció institucional del barri a través d’una història de             
marginalització i abandonament progressiu del barri per part de les administracions. Al            
mateix moment, caldria assenyalar el més evident, ja que un número molt important             
d’aquestes persones comparteixen una identitat que les atravessa de manera específica:           
moltes d’elles son gitanes, moltes d’elles són persones migrades i totes són persones             
afectades per l’estigma que suposa viure en un barri marcat per les categories             
determinades per la raça i la classe social”.  
 
Com tots i totes coneixem, l’energia és un element imprescindible per viure. És necessària              
per a qualsevol procés productiu, per al transport de persones i mercaderies, per cuinar,              
conservar aliments, per il·luminar, per climatitzar les nostres llars. A escala global, més d’un              
80% de l’energia útil encara s’extreu de combustibles fòssils i nuclears que tenen una              
ubicació geogràfica molt concreta. Actualment aquests processos estan organitzats a partir           
del que s’anomena producció d’energia centralitzada, que és aquella en que els usuaris i              
usuàries finals d’un territori concret (poble, ciutat, país, regió,...) depenen d’un o pocs             
centres de generació per obtenir el subministrament energètic, sovint molt allunyats dels            
llocs on s’utilitzarà, majoritariament, aquesta energia.  
 
Per altra banda, el recent episodi climàtic anomenat “Glòria” que va afectar a tot Catalunya               
durant la setmana passada i va deixar un balanç, de moment, de quatre víctimes mortals,               
les quals aprofitem per enviar el nostre pesam, i amb considerables desastres en             
infraestructures va deixar en evidència, un cop més, una fragilitat i una falta de garanties en                
l’actual model energètic de gran distribució. Aquestes fragilitats s’evidencien quan, per           
exemple, es van quedar sense subministrament més de 400.000 punts de la ciutat de              
Girona i voltants, en una afectació que va venir principalment per la caiguda d’una torre de                
la línia de molta alta tensió (MAT), com van posar de manifest la plataforma “No a la MAT”                  
en un comunicat. En aquest fet, ens sumem a les seves reivindicacions i de tantes altres                
organitzacions i entitats que lluiten i plantegen constantment la recuperació de sobirania            
energètica i deixar de dependre del monopoli de Red Eléctrica Espanyola. Aquesta            
recuperació de sobirania és l’aposta ferma per un model de generació energètic            
descentralitzat, d’origen renovable i cooperatiu que afavoreix la justícia social i la garantia             
que totes les persones puguin tenir aquest dret bàsic cobert i permanent.  
 

PROPOSEM 
 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER - Presentar un estudi sobre l’estat actual de la situació energètica de Fornells de la                
Selva i fer-los públics a la pàgina web. Blindar el nostre poble a la pobresa energètica i                 
treballar amb l’objectiu de garantitzar que cap veí o veïna pateixi mai aquesta situació de               
vulnerabilitat i, en el cas que sigui necessari, proporcionar-li tota l’ajuda, recursos i les eines               
per a fer-hi front 
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SEGON - Donar suport a totes les plataformes que lluiten contra la pobresa energètica com               
la plataforma Aliança contra la Pobresa Energètica (APE). Mostrar el recolzament als veïns i              
veïnes del barri de Font de la Pólvora de Girona contra els talls de llum sistemàtics i                 
injustificats. Donar suport a la plataforma Dignidad Font de la Pólvora i a la moció aprovada                
a l’Ajuntament de Girona el passat desembre i a les seves reivindicacions i les mesures de                
xoc proposades de manera insistent a Endesa. 
 
 
Fornells de la Selva, 29 de gener del 2020. 
 


