
 

 

 

 

Subministraments d’energia local i 
remunicipalització de serveis públics 
29 març 2019 

Sala Jordi Maragall, CIDOB. Elisabets 12, 08001 Barcelona 
Organitza: Programa Ciutats Globals del CIDOB amb el suport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB) 
 
 

La privatització de les empreses de serveis públics i la provisió de serveis bàsics a través 
d’associacions publicoprivades (APPs) han constituït el dogma de la doctrina liberal que ha 
predominat des dels anys 80 fins a la crisi financera del 2008. L’argument es basava en 
què els proveïdors privats gestionaven les empreses municipals de forma més eficient i la 
privatització permetia alliberar recursos per a altres usos.  
 
Els crítics han posat de manifest les conseqüències negatives d’aquests casos de 
privatització: sovint, els nous propietaris incrementaven els preus i, com a resultat, 
contribuïen a la pobresa energètica. D’altra banda, les comunitats urbanes van ser 
privades de la possibilitat de poder desenvolupar activament polítiques d’energia local i 
introduir aspectes socials i ambientals. 
 
Aquestes crítiques han donat lloc a iniciatives per millorar els plans de provisió d’energia 
local, que van des de canvis en l’estructura de propietat i modificacions en els contractes 
d’associacions publicoprivades, a la prevenció de la privatització o la remunicipalització 
dels serveis públics. A Hamburg, el 2016, va tenir lloc amb èxit un referèndum local per a 
la remunicipalització del servei públic d’electricitat, gas natural i calefacció comunitària. 
Altres ciutats alemanyes, com Berlín, han viscut experiències similars. Montevideo ha 
tractat activament d’incrementar la quota d’energia renovable en el seu proveïment 
energètic, i la ciutat palestina d’Hebron compta amb una empresa municipal per al seu 
proveïment energètic, HEPCO, que s’enfronta a nombrosos reptes propis del context local. 
El 2018, Barcelona va llançar la seva pròpia empresa energètica municipal, Barcelona 
Energy, que actua com l’operadora elèctrica pública de l’Àrea Metropolitana i subministra 
energia elèctrica renovable a l’Ajuntament i altres empreses municipals, així com a 
l’enllumenat públic. Entre els seus objectius està “tenir un paper actiu en el mercat 
energètic per fer-lo més just, eficient i sostenible”. 
 
Aquest seminari reunirà especialistes, membres de la comunitat energètica i de la societat 
civil, per tal d’analitzar els èxits i desafiaments de les diferents iniciatives que s’estan duent 
a terme, a més de les similituds i diferències entre elles. 
  
 
 

 09.00 Benvinguda 
  Eloi Badia, regidor d’Aigua i Energia, Ajuntament de Barcelona; vicepresident de Medi 

Ambient, Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)  
  Antoni Segura, president, CIDOB 

 
 09.20 Subministrament descentralitzat d’energia: desafiaments i oportunitats 
 Modera:  Eckart Woertz, investigador sènior, CIDOB 
 

  Intervenció inicial:  La revolució energètica descentralitzada 
  Christoph Burger, professor, EMST Berlín 
 



 

  Tendències energètiques globals i subministrament d’energia local: Quin és el paper de les 
  energies renovables? 
  Giacomo Luciani, codirector, Executive Master in Oil and Gas Leadership, The  
  Graduate Institute, Geneva; director científic, Master in International Energy, Sciences-Po 
   
  Els intents de Barcelona per lluitar contra la pobresa energètica i proporcionar una energia 
  més sostenible 
  Clara Rodríguez, assessora tècnica, vicepresidència de Medi Ambient, Àrea   
  Metropolitana de Barcelona (AMB)  

 
 11.00 Pausa cafè 
 
 11.30 Experiències a nivell municipal de la provisió energètica: Hamburg, Montevideo i  
  Hebron  
 Modera:  Giacomo Luciani, codirector, Executive Master in Oil and Gas Leadership, The  
  Graduate Institute, Geneva; director científic, Master in International Energy, Sciences-Po 

   
  Intervenció inicial:  El paper de la participació ciutadana en el canvi dels sistemes de distribució energètica: El 

  referèndum d’Hamburg sobre la remunicipalització dels subministraments d’energia local 
  Mirco Beisheim, membre del Comitè de Campanya, Moviment Civil pel Referèndum  

  d’Hamburg sobre la remunicipalització dels subministraments d’energia local 

  Subministrament d’energia local i el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible: El cas d’Hebron 
  (Palestina) 
  Raof El-Sheikh Samih, director general, Hebron Electric Power Co. (HEPCo)  

 
El programa de l’Uruguai en augmentar la seva producció i consum d’energies renovables: 
conseqüències per a Montevideo 

  Daniel Chavez, investigador i gestor de projectes sènior, Transnational Institute,  
  Àmsterdam 
 
 
 13.00 Dinar 
 
 
 14.00 Provisió d’energia local: perspectives futures a Barcelona i Berlín 
 Modera:  Eva Garcia Chueca, investigadora sènior i coordinadora científica, Programa Ciutats 

Globals, CIDOB 
 

 Intervenció inicial:  Els desafiaments sociotècnics en la transformació de sistemes d’energia urbana 
  Pia Laborgne, investigadora, European Institute for Energy Research (EIFER), Karlsruhe 
 

El referèndum de 2013 sobre la remunicipalització a Berlín i perspectives futures de 
subministraments d’energia local 

  Jörg Mühlenhoff, assessor, Berliner Energietisch 

  Plan Clima y Energía 2030 del AMB 
  Ana Romero Càlix, responsable de Sostenibilitat i Educació, Área Metropolitana de  
  Barcelona (AMB) 
   
 15.30 Final de la conferència 

 

 


