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LA GESTIÓ ENERGÈTICA, UN REPTE DE FUTUR DE FIGUERES 
 
 
L'energia és un element essencial de la nostra vida. Sense energia no hi ha vida. 
Necessitem energia per a moure els nostres cossos i necessitem molta més energia per al 
funcionament de les ciutats. A Figueres necessitem energia per a desplaçar-nos, per a 
posar en marxa les activitats econòmiques, per a escalfar els nostres habitatges, per a 
il·luminar els carrers, per a  potabilitzar i depurar l'aigua que consumim, per a produir els 
aliments que mengem, per a netejar la ciutat, per a fer funcionar les nostres escoles, 
instituts i equipaments esportius. Totes les funcions urbanes necessiten energia. La 
dependència energètica de la ciutat és total. 
 
Durant molt de temps, mentre l'energia ha estat abundant i barata (crematísticament parlant, 
sense examinar els costos ambientals), hem considerat l'energia com una cosa donada, 
sempre present i a la nostra completa disposició. Aquesta situació ja fa temps que ha 
començat a canviar inevitablement. A l'esgotament dels combustibles tradicionals (derivats 
del petroli, carbó, gas, urani), cal afegir-hi els impactes ambientals associats al seu consum 
que han derivat en el problema científic més complex al qual s'ha d'afrontar avui la 
humanitat: el canvi climàtic. L'origen de l'efecte hivernacle que provoca el canvi climàtic es 
troba en la combustió de reserves fòssils com el carbó i els derivats del petroli. Només amb 
un nou model energètic que substitueixi els combustibles fòssils per fonts energètiques 
renovables i no contaminants podrem fer front al canvi climàtic i les seves conseqüències 
devastadores. D'altra banda, el cost econòmic que els ciutadans han de pagar per l'energia 
s'ha anat incrementant amb els anys, fins al punt que el concepte de pobresa energètica ha 
començat a ser-nos familiar i a manifestar-se properament en casos de gent que ha de 
prescindir, per exemple, de la calefacció.  
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En aquest context, l'energia ha entrat de ple en les agendes municipals com una 
preocupació ineludible. La gestió de l'energia des de l'àmbit municipal esdevé un autèntic 
repte per la seva magnitud i també per la necessitat de superar el sistema energètic actual 
basat en la centralitat de la producció i la distribució, on els municipis són, únicament, 
consumidors d'energia. A l'estat espanyol, la producció i distribució d'energia està totalment 
centralitzada i monopolitzada deixant molt poc marge de maniobra a la resta de nivells 
administratius, especialment els més propers al ciutadà i al territori. Així doncs, malgrat la 
nostra dependència energètica, els municipis no tenim ni competències ni capacitat d'incidir 
en les grans decisions del model energètic.  
 
Afrontar la gestió energètica des de la ciutat i superar tots els obstacles esmentats, és el 
desafiament que tenim plantejat a Figueres. Si l'any 2008 signàvem el Pacte d'Alcaldes i el 
2009 aprovàvem el Pla d'Acció de l'Energia Sostenible amb l'objectiu de fomentar l'estalvi i 
l'eficiència energètica, fomentar les renovables i reduir les emissions de CO2, ara fem un 
pas endavant i, a través del projecte IMAGINE-LOW ENERGY CITIES finançat per la 
iniciativa europea INTERREG IV-C, ens plantegem la definició d'un nou model energètic en 
l'horitzó 2050 basat en la participació ciutadana i el consens. Convido a tots els figuerencs i 
figuerenques a imaginar i proposar com volem que siguin els habitatges per tal que 
esdevinguin més eficients energèticament, com volem que siguin els desplaçaments a la 
ciutat per garantir l'accessibilitat sense contaminar, quines fonts energètiques disponibles a 
la ciutat (vent, sol, biomassa, biometà, etc) podem aprofitar per a generar energia renovable 
i no contaminant, com podem garantir l'abastament energètic a uns costos assumibles, com 
podem fer de l'energia un factor de competitivitat econòmica i un nou sector econòmic capaç 
de generar ocupació i riquesa, com podem convertir la ciutat de Figueres en referent de la 
transformació del model energètic del país. Tots aquests aspectes seran debatuts 
obertament per tal d'arribar a la concreció d'un nou model i definir, a més a més, el full de 
ruta per a assolir-lo. Us emplaço a participar activament en el projecte IMAGINE ja que totes 
les vostres aportacions són imprescindibles per a pensar la Figueres del futur. 
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