
 

 
 

 
SI SOM ENERGIA TENGUÉS SEXE,  
SEGURAMENT SERIA L'ALTRE SEXE! 
 
 
Som Energia és una cooperativa de producció i consum d'energia 100% verda 
certificada. Ens permet ser consumidors crítics elegint a qui volem comprar 
energia i a qui no, com volem que sigui generada aquesta energia elèctrica i, 
com no, quin paradigma energètic volem impulsar i des de quina font 
energètica primària volem produir electricitat. 
 
Actualment el sistema energètic és un oligopoli on cinc grans negocis (els que 
ofereixen la Tarifa d'Últim Recurs) patriarcals i piramidals veuen augmentar els 
seus beneficis al mateix temps que augmenta l'innombrable dèficit tarifari. 
 
Com és possible això? És possible perquè el sistema està pensat per afavorir 
el poder i els interessos constituïts. Les lleis, fetes per polítics que en acabar la 
legislatura entren com a consellers, vocals o secretaris en els òrgans de gestió 
dels mateixos cinc negocis, els ho permeten.  
 
Per dir-ho d'una altra forma, el sistema està pensat per desafavorir tot el que 
sigui l'altre amb trampes burocràtiques, manques de suport financer (per 
exemple: la moratòria de les renovables amb el Decret Llei 1/2012 que 
suprimeix totes les primes), obscurantisme informatiu i explicacions artificials 
com que el dèficit tarifari es deu a les primes per l'energia produïda a partir de 
fons renovables. 
 
Els cinc grans negocis, per a poder mantenir el seu poder, necessiten un 
sistema on la producció sigui concentrada en grans centrals, com per exemple 
les centrals nuclears, i excloure amb qualsevol excusa la democratització, la 
independència (aquests dos conceptes es poden substituir amb autoconsum) i 
la descentralització de la producció elèctrica.  
 
A l'oligopoli energètic li interessa augmentar el consum, és igual quins siguin 
els costos medi ambientals (augment de les temperatures mitjanes, 
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vessaments d'hidrocarburs, creació de residus nuclears i un llarg etcètera), no 
importen els costos socials (guerres, malalties respiratòries, desigualtat social). 
L'únic factor que es contempla és el benefici pur i cru que no mira a la cara a 
ningú.  
 
L'altre aposta per una reducció del consum i per una utilització més 
responsable dels recursos. Això és anar contra el que es coneix com a 
“paradoxa de Jevons”: la introducció de tecnologia amb major eficiència 
energètica que condueix, contraintuïtivament, a un augment del consum total 
d'energia.. És una aposta pel decreixement. 
 
L'altre és horitzontal, petit, cooperatiu, proper, enxarxat. 
 
L'altre, per a la seva producció energètica, s'abasteix, entre altres fonts 
d'energia renovable, del sol o del vent que no són propietat de ningú, que es 
troben per tot (amb més o menys intensitat) i per les quals no fa falta cap 
exèrcit, cap guerra preventiva o cap arma de destrucció massiva.  
 
L'altre vol promocionar un paradigma energètic difós, on la producció d'energia 
elèctrica es porta a terme en la mateixa zona on hi ha el consum energètic.  
 
L'altre fa possible que cadascú pugui dir la seva -per això s'ha creat a Internet 
una plataforma de debat- i que cada persona pugui ser part de la decisió 
col·lectiva de forma directa. 
 
L'altre és amagat posant-li el burka informatiu A gener i febrer del 2013, 
l'electricitat produïda des de fons renovables ha arribat a generar gairebé la 
meitat de la demanda elèctrica a l'estat espanyol, amb puntes del 60% per les 
matinades (font: El Periódico 2/3/13 veure requadre).  
 
Actualment la cooperativa Som Energia compta amb més de 7.000 socis, dels 
quals més de les tres quartes parts han demanat canvi de comercialitzadora. 
Som Energia té tres instal·lacions fotovoltaiques en funcionament (potència 
instal·lada 347kW) i altres tres en construcció: dues fotovoltaiques i una planta 
de producció de biogàs (potència instal·lada 880kW). Una vegada totes estiguin 
en producció tendrem una potència instal·lada total de 1.017kw, amb una 
producció anual equivalent de 4.606 Mwh.  
 
Tot això ha estat possible gràcies a les inversions dels socis amb les 
aportacions voluntàries de capital social i de títols participatius per un total de 
3.619.539 euros. 
 
Si Som Energia tengués sexe segurament seria l'altre sexe! 


