Acta reunió dimecres 6 d’abril a les 19h Escola Guinardó
Assistents:
Leopold Magriñà:
leopoldmag@gmail.com
Xavier Gasulla
xgasulla@gmail.com
Antoni Alern Lopez
virgibarrachina@gmail.com
Ramon Codon
ramon.codon@gmail.com
Juan Pérez Bernabé
juanperezbernabe@icloud.com
Frederic Sanchez Juliachs
(no correu)
Eduard Vilaseca Baró (escola Guinardó)
edu@escolaguinardo.cat
Per part del grup promotor: Agustí Chico Roca, Àngel Campabadal i jo mateixa, Roser
Rodríguez Carreras.

En començar, l’Àngel explica la complexitat d’aconseguir la cessió de la teulada del Casal
Girapells, degut a tot l’entramat burocràtic. S’ha de convèncer “Patrimoni” de la necessitat de
fer una cessió directe sense concurs. S’intentarà que també el Districte parli amb Patrimoni i el
convenci.
També manifesta que les comunitats energètiques a Barcelona són quelcom molt nou, i que en
aquest sentit som pioners. En la primera sessió participativa de l’Assemblea Ciutadana pel Clima,
celebrada el 23 de març de 2022 es va comentar que hi ha tres projectes comunitaris energètics:
l’Institut Quatre Cantons, la seva AFA i l’Associació de Veïns del Poblenou per tal de posar en
marxa la C.E. del Poblenou, Can Batlló i la Comunitat energètica de La Bordeta i finalment la
nostra, CE del Guinardó.
Encara no s’ha transposat la Directiva Europea de les Comunitats energètiques, hi ha el Real
Decreto-ley 23/2020 però encara està pendent el desenvolupament normatiu per tal que puguin
entrar en vigor.
L’Agustí mostra el projecte d'instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu a la comunitat
energètica del barri de Guinardó realitzat per la cooperativa AZIMUT360, enginyeria
especialitzada en projectes d’energia solar. L’Àngel comenta que el cost de la redacció dell
projecte l’ha assumit l'Agèncial’Agencia de l’Energia i que això en part mostra cert interès per

part de l’Ajuntament i les institucions de l’Agència de l’Energia. Malgrat tot, encara no éses prou
clara l’estratègia que vol seguir l’Ajuntament de Barcelona, el seu posicionament envers les CE
és una mica ambigu.
Hi ha un programa d’incentius per a projectes pilot singulars de CE del Institutode l’Instituto para
la Diversificación y Ahorro de la EnergíaEnergia (IDAE) del Ministerio para la transición ecológica
y el reto demográfico, amb fons Next Generation EU, i nosaltres ens hem presentat a la
convocatòria per tal d’obtenir finançament (pot cobrir fins al 60% 30% del cost), concretament
no al residencial sinó al de cooperatives, associacions i agrupacions.
Tal i com diu la convocatòria, les comunitats energètiques: se constituyen para impulsar y
facilitar la participación activa de los consumidores en el sistema energético y mejorar la gestión
de la energía mediante una gobernanza basada en la participación abierta y voluntaria de sus
miembros. Asimismo, están controladas por socios con vinculación con el territorio, por lo que
los beneficios medioambientales, económicos y sociales que aportan revierten de manera directa
en el entorno en el que se constituyen. Su impacto va más allá del sector energético, puesto que
ayudan en la lucha contra el cambio climático y la pobreza energética y promueven mejoras
sociales en la comunidad, por lo que son una figura especialmente interesante para los
municipios de reto demográfico.
Per tant, cal complir una sèrie de premisses a l’hora d’articular el projecte com la horitzontalitat,
la participació dels socis/es, la lluita contra la pobresa energètica, que formen part de la
democratització del sistema energètic.
Hi ha una persona jurídica que promogui el projecte i hi ha tres quatre possibilitats:
-

El grup local de SOM ENERGIA
La cooperativa ROCAGUINARDA
Fer una nova cooperativa energètica (però és molt lent i no arribarem)
Crear una SECCIÓ dins de la cooperativa ROCAGUINARDA de CONSUM ENERGÈTIC. Es
considera que aquesta és la millor opció, la més viable. En aquest sentit s’ha fet una
consulta jurídica al bufet FGC. Advocats per mediació de s’ha demanat un informe
jurídic a la Federació de Cooperatives. Això implica que tothom qui hi participi haurà de
ser cooperativista de la Rocaguinarda.

Agustí i Àngel plantegen tres qüestions clau que cal anar resolent:
1) Com ens organitzem: establim un llindar màxim i mínim de participants? Quants? Per
plaques o comptadors?
2) Com ens volem finançar: necessitarem crèdit, per exemple del COOP57? Tenim cadascú
fons per assumir despeses?
3) Com es governarà la CE: cal desenvolupar un reglament intern.

El projecte contempla la instal·lació de 48 plaques solars, amb les que s’assolirà una potència de
21.600 Wp i una producció de 19.246 Kw/h/any. Les plaques tindran una inclinació respecte
l’horitzontal per poder optimitzar la llum solar i reduir les ombres projectades.

El pressupost d’execució amb IVA és de 41.164,27 €. Caldrà una assegurança anual i
manteniment, i cal tenir en compte que els inversors s’han de canviar cada 8-10 anys. La
instal·lació es preveu que pugui funcionar de manera òptima tingui una vida útil d’uns 25 anys.
Es debat sobre el nombre òptim de persones que puguin participar del projecte. Interessa que
hi participi més gent per repartir despeses i com a base i essència del que ha de ser una CE però
també que amb 48 plaques puguis generar un mínim d’energia. Amb la instal·lació de Girapells
cobrirem una petita part del consum de cada llar, només en hores d’insolació. Es calcula que una
família necessita unes 6/8 plaques per cobrir el consum d’energia. Per tant, si cada soci té una
placa representa un petit percentatge, un 15% de la energia.
Els acords a que s’arriba son:
-

-

-

Que caldrà trobar uns 48-50 socis/es, limitant a aquest nombre la participació a efectes
de distribució de la energia. Tothom que ha vingut a la reunió farà aquesta tasca de
difusió del projecte i buscant persones que vulguin participar.
Que cada soci tindrà una placa o mòdul. Cal veure si persones que a més del seu domicili
tenen activitats econòmiques poden tenir més participació. , excepte l’Escola Guinardó
i una persona que té un restaurant.
Que el 10% de la energia generada anirà a llars amb pobresa energètica, tal i com marca
la subvenció. es va definir en un principi i s’ha fet constar a la petició de subvenció.
Un tema important serà decidir com gestionar les altes i baixes de socis.
Es considera que cal redactar de manera col·lectiva el reglament intern, per tant, que
obrirem un drive i allà un document google docs que tothom podrà anar aportant les
idees.

La propera reunió serà el 13 de maig?? l’hem de fer abans del 13 de maig, data de l’Assemblea
General de Rocaguinarda.

Con formato: Color de fuente: Automático, Sin Resaltar

