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Fitxer 5 

 

Interpel·lació al Govern sobre la creació de la companyia 

energètica pública i el desplegament de les energies renovables 

300-00216/13 

Acabat aquest punt, continuem amb el vuitè punt de l’ordre del dia, que és la 

interpel·lació al Govern sobre la creació de la companyia energètica pública i el 

desplegament de les energies renovables, presentada pel Grup Parlamentari d’En 

Comú Podem. I té la paraula el diputat Lucas Ferro. 

Lucas Silvano Ferro Solé  

Moltes gràcies, vicepresidenta. Consellera, diputats i diputades... De la mateixa 

forma que la covid va posar sobre la taula la resistència del nostre model sanitari de 

residències, la crisi energètica posa damunt la taula el fracàs del nostre model 

energètic, de la planificació energètica del futur d’aquest país i, especialment, del 

desplegament de les energies renovables a Catalunya. 

Ho hem dit moltes vegades, però creiem que hem de començar així totes les 

interpel·lacions a la seva conselleria: el Govern ha fet fracassar el desplegament 

d’energies renovables a Catalunya. Deu anys de bloqueig. He estat repassant dades 

aquests dies, i la veritat és que és un desert energètic: 2014, zero megawatts 

instal·lats; 2015, zero; 2016, zero; 2017, zero; 2018, 2,3, instal·lats per una iniciativa 

popular per la gent de Viure de l’Aire; 2019, zero; 2020, zero; 2021, zero, i 2022, un 

altre zero. 

La veritat és que sembla que instal·leu energies renovables en codi binari. I aquí hi 

ha un problema evident. El negacionisme climàtic no són només alguns dels 

discursos que sentim per aquí dient que les energies renovables no serveixen, que 

el canvi climàtic és una cosa d'extraterrestres i aquestes coses. El negacionisme 

climàtic és precisament el més perillós; és precisament aquell que aboca la 

ciutadania a la desesperança, aquell que aboca els nostres veïns i veïnes a no 

creure que hi ha una alternativa energètica, social i econòmica capaç de fer front a 
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les conseqüències de la crisi energètica que vivim i a les conseqüències del canvi 

climàtic, aquell que defuig de trencar cap plat i que ens aboca a la desesperança de 

pensar que no hi ha alternatives. 

En aquest Parlament moltes vegades hem sentit parlar de sobirania, però la 

sobirania energètica en aquest país brilla per la seva absència. El vuitanta-cinc per 

cent de la demanda d'electricitat es cobreix per importació, sigui de gas, sigui de 

petroli, o sigui d’urani. Som un desert energètic. Només el quinze per cent de la 

demanda elèctrica la cobrim amb fonts renovables instal·lades al nostre país. I això 

tenint en compte que gran part d'aquesta demanda renovable la cobrim a través de 

la hidroelèctrica que vam instal·lar el segle passat. 

En definitiva, estem igual que fa deu anys, però amb una crisi energètica que posa 

en evidència la feina que no han fet. I què proposen vostès aquests dies per sortir 

d'aquesta paràlisi? Una empresa pública d'energia per als edificis de la Generalitat. 

Cito textualment les paraules del president. Ha remarcat que el seu objectiu és ser 

«una peça més del mercat elèctric, sense voluntat de substituir les grans 

companyies» i que fonamentalment vol posar a disposició del país el potencial 

energètic dels edificis titularitat de la Generalitat. I la veritat, si la resposta al fracàs 

en el desplegament de les energies renovables, i enmig de la major crisi de 

subministrament energètic que hem vist mai, és posar plaques solars als edificis 

públics de la Generalitat, la resposta és una resposta ben trista i sense ambició. I 

per donar aquesta resposta, segurament no calia anar a Nova York. 

Aquesta proposta neix sense ambició, sense capacitat d'impactar ni per superar el 

fracàs del desplegament d'energies renovables ni per protegir la ciutadania i el teixit 

productiu de la crisi energètica que vivim. I crec que la primera pregunta és de calaix: 

quin impacte creuen que tindrà per a les famílies i per al país que als edificis públics 

d'aquest país hi hagi plaques solars que fa quinze o vint anys que les haurien d'haver 

instal·lat? Quin impacte creu que tindrà sobre la producció d'energia renovable en 

aquest país? I quin impacte directe creu que en rebran les famílies? Perquè avui a 

casa nostra l'autoconsum, especialment el solar, ja va de pujada; avui ja hi ha 

famílies instal·lant-se plaques solars. El que veiem avui és que és una demanda molt 

focalitzada en llars, evidentment, unifamiliars i fonamentalment en famílies que es 
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poden permetre avui invertir en el futur i garantir-se el subministrament energètic a 

un preu raonable. 

Però volem que l'empresa pública sigui una altra cosa; volem que l'empresa pública 

sigui l'instrument que permeti a les famílies, a totes les famílies d'aquest país, i al 

teixit productiu i al territori d'aquest país accedir a les energies renovables. I si volem 

solucions, si volem donar solucions a les empreses i a les famílies d'aquest país, cal 

ambició, ambició política i ambició pressupostària. No donarem resposta a la crisi 

energètica d'aquest país amb 600.000 euros i dos lleis per legislatura. 

Nosaltres proposem una altra empresa pública d'energia, i nosaltres proposem una 

empresa pública d'energia que estigui abocada a complir determinats objectius. El 

primer, i fonamental en la situació que vivim, fer arribar les energies renovables a la 

ciutadania d'aquest país, que, a més a més, veu com cada cop se li fa més difícil 

pagar el rebut de la llum. I això vol dir massificar la distribució de panells solars 

d'accés a les famílies per als balcons i per a les teulades. Volem que l'energètica 

pública sigui la porta d'accés de les famílies d'aquest país a les energies renovables. 

I volem que ho sigui també per a les empreses i per a les comunitats de veïns 

d'aquest país. I això vol dir també electrificar les llars catalanes per substituir les 

calderes de gas per calderes elèctriques. I, evidentment, cooperar amb el teixit 

industrial per desplegar les energies renovables en els polígons industrials del nostre 

país. I, evidentment també, produir i impulsar comunitats energètiques en el nostre 

país. I aquí és on poden jugar un paper els edificis públics, els de la Generalitat i els 

de la resta d'administracions, per produir energia, per autoabastir-la, però també per 

compartir-la amb els veïns i veïnes del municipi, amb els projectes del teixit 

associatiu i amb els projectes del teixit econòmic del municipi. 

Un segon element clau que per nosaltres ha d'abordar aquesta energètica pública: 

cal recuperar els espais estratègics de decisió, especialment els hidroelèctrics; cal 

recuperar les concessions caducades en aquest país, per justícia, però també per 

democràcia. Estem farts d'haver passat un estiu en què dia sí i dia no vèiem que hi 

havia embassaments buidats per fer negoci amb la hidroelèctrica, mentre se’ns 

abocava en aquest país a un episodi de desabastament d'aigua. Necessitem que les 

hidroelèctriques d'aquest país, almenys les que ja han acabat les concessions, 
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siguin recuperades per l'empresa pública i siguin gestionades per l'empresa pública 

per tenir espais democràtics, per decidir com gestionem les reserves d'aigua en 

aquest país. 

I també creiem que l'empresa pública pot ser un espai on recuperar salts d'aigua, 

acompanyant els municipis, especialment els municipis petits de muntanya, per 

recuperar petits salts d'aigua que històricament s'havien utilitzat i han quedat en 

desús, per produir energia hidroelèctrica. 

La tercera qüestió, que per nosaltres és fonamental i en la qual veiem que la seva 

elèctrica segueix quedant-se molt curta, els espais urbans han de ser motor de la 

transició energètica en aquest país. No pot ser que tot el debat sigui com 

despleguem les energies renovables al rerepaís, i això vol dir que l'empresa pública 

ha de ser motor d'electrificació de la xarxa de mobilitat en aquest país; ha de ser 

impulsor del transport públic, però també ha de facilitar l'accés a la mobilitat elèctrica 

per als sectors més afectats per la transició energètica i per l'encariment dels 

combustibles i, en definitiva, permetre que en els espais urbanitzables però no 

consolidats es puguin desplegar energies elèctriques, i tenir capacitat propositiva i 

inversora i d'acompanyament als ajuntaments i a les diputacions d'aquest país 

perquè el teixit urbà sigui capdavanter en la transició energètica. 

I un quart pilar fonamental pel qual necessitem una empresa pública que vagi més 

enllà de ser l’empresa pública dels edificis de la Generalitat de Catalunya, és que 

necessitem una empresa pública de país, que sigui capaç de dialogar amb el territori 

i que sigui capaç d'invertir en el territori, i no  

 

Fitxer 6 

només en els edificis públics. Ho sabem perfectament. Tres quartes parts de la 

població viu en el 7 per cent del territori, i la resta sembla que resti a disposició de 

les necessitats energètiques. Necessitem espais de decisió públics que acompanyin 

el territori perquè sinó, el que tindrem d’aquí a uns anys és o fons voltor planejant 

per tots els espais rurals d’aquest país per instal·lar macroparcs d’energies 

renovables, o línies de molt alta tensió travessant aquest país. Per tant, el que cal 

és una energètica pública que surti de l’Administració pública, que tingui capacitat 
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d’inversió, de planificació i de diàleg amb el país. No volem, com deia el president, 

que l’empresa pública sigui una peça més d’un puzzle que és injust i que és 

antidemocràtic per a la ciutadania d’aquest país. Volem que sigui la peça capaç de 

canviar el tauler del joc i de garantir el subministrament energètic renovable per a la 

ciutadania del nostre país.  

Moltes gràcies. 

(Aplaudiments.)  

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta 

Gràcies, diputat. per la resposta té la paraula la consellera, la senyora Teresa Jordà. 

La consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (Teresa Jordà i 

Roura) 

Bé, moltes gràcies vicepresidenta primera; diputades, diputats. Senyor Ferro, deixi’m 

dir d’entrada que jo crec que estem com molt d’acord. A mi tot el que vostè ha dit, 

diguéssim, no em desencaixa en absolut. El que potser de ben segur que és veritat 

és que, u, no ens devem haver explicat massa bé i ara en tenim una altra oportunitat 

i que, evidentment, mà estesa per fer la millor de les eines per a aquest país i posar-

lo a disposició, com no pot ser d’altra manera, dels ciutadans i ciutadanes. Aquesta 

és la vocació, i ja li dic jo no he entès res malsonant de tot el que vostè m’ha dit. 

Parlarem, segurament en la segona intervenció més, de la comercialitzadora, 

entenc, que vostès hi posen molt èmfasi o no, no ho sé, però en qualsevol cas, també 

intentarem explicar-nos per què no ho veiem exactament així. Però avui el Govern 

ha aprovat aquesta energètica pública amb uns estatuts amplis que permet moltes 

coses, i això ho hem de construir entre totes i tots, ho hem de construir plegats. 

Vagi per davant, però, alguna de les coses que vostè ha dit i que, evidentment, hi 

estic absolutament d’acord. La primera és que venim de deu anys d’aturada, que 

havíem de revertir, però quan vostè ha parlat de bloqueig, bloqueig absolut i total, 

un bloqueig…, bé, ho ha dit, no? Zero, zero, zero. Evidentment ha dit vint-i-u, zero, 

vint-i-dos, zero, també deixi’m dir que un parc eòlic aproximadament tarda tres anys 

des que passa per informació pública, i un de solar, dos; val a dir ara que menys 
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d’un, perquè, com bé sap, hem accelerat els tràmits, eh? Però, és a dir, ho dic perquè 

això també s’ha de tenir en compte.  

Bàsicament, perquè si m’ho permet, deixi’m dir que en aquest darrer curs polític hem 

modificat la legislació, ho saben vostès perfectament, perquè en això també, doncs 

ens hi han ajudat, hi hem treballat, i hem reforçat també els equips i aquests equips, 

important, els equips humans, doncs, han fet possible que des del passat mes de 

gener fins a data d’avui, més de trenta parcs solars en sòl no urbanitzable disposin 

ja en aquests moments de l’autorització per ser construïts i connectats a la xarxa 

elèctrica de distribució. Aquesta és una realitat, eh? I si em permet, entenc que molt 

modestament, doncs, és una dada gens menyspreable si tenim en compte, doncs, 

com molt bé ha recordat vostè, que des de l’any 2013 Catalunya no n’havia autoritzat 

cap, zero.  

Com que també n’ha parlat a la seva intervenció, diputat, doncs, efectivament, un 

altre pas d’aquest full de ruta cap a la transformació verda és l’energètica pública, 

que, com li deia avui, ha aprovat el Govern, i que estic segura que no la devem haver 

explicat massa bé, eh? Estic convençuda que ens podem explicar més i millor, eh? 

Som davant d’un repte majúscul i això és una evidència també, però sense cap mena 

de dubte, aquesta és –com també deia el president Aragonès, i ho feia fa unes 

setmanes– una de les principals apostes estratègiques del Govern. Una mesura que 

nosaltres entenem com a mesura transformadora, en majúscules, i una eina 

imprescindible també per accelerar aquesta transició energètica al nostre país.  

De fet, per primera vegada a la història de Catalunya, aquest país té una eina, aquest 

país disposarà d’una empresa pública d’energia, i hem de fer-la millor. I ens 

necessitem absolutament tots, eh? Perquè jo estic convençudíssim que aquesta 

eina serà imprescindible per al país, ho serà ara, però també ho serà en el futur, i 

evidentment, hi hem d’estar totes i tots còmodes i l’hem de fer el més gran, el més 

gran possible, i torno a estendre la mà, només faltaria.  

Crec també que cal una energètica pública, perquè les administracions públiques, 

doncs, han d’incidir també, en aquest cas, a canviar un sistema energètic on ara 

l’oligopoli energètic controla la generació i controla també la comercialització, així 

com gairebé un monopoli en l’àmbit de la distribució. Aquesta és la realitat. I això és 
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sinònim d’un model que ni a vostè ni a mi ens agrada, i que vull pensar que a una 

gran part, per no dir la majoria d’aquest Parlament, si més no, no els hauria 

d’agradar, que és aquest model centralitzat, aquest model vertical, no renovable i 

evidentment, al nostre entendre, gens democràtic, eh?  

En canvi, des de la Generalitat, des del Govern, aspirem, doncs, potenciar aquest 

altre model, aquest model distribuït –també vostè en parlava– horitzontal, renovable 

i, òbviament, com no podia ser d’altra manera, democràtic, on les administracions, 

però no només les administracions, sinó també la ciutadania, deixen de ser 

espectadors d’una vegada per totes i passen a ser protagonistes, especialment a 

través de les comunitats energètiques, que també n’ha parlat. Jo crec que aquí tenim 

un ventall molt important i molt interessant, i doncs, es pugui lluitar també contra la 

pobresa energètica, en aquest cas.  

L’energètica pública començarà generant, i això no m’agrada –ja m’ho deia l’altre dia 

també enmig dels passadissos, i està molt bé que m’ho digui– i no, no s’ha d’aturar 

aquí, evidentment, però és molt important. Començarà generant i subministrant 

energia, primer, a la pròpia Generalitat, gens menyspreable, també; el dos per cent 

del consum de Catalunya el genera la mateixa Generalitat, eh? Però també 

progressivament, també progressivament a les altres administracions amb projectes 

territorials amb peu sempre d’igualtat, que això per nosaltres és bàsic i cabdal.  

L’energètica es planteja com una eina, Ho he dit abans, de transformació, També, 

per accelerar la transició energètica al nostre país, sota, evidentment, la necessitat 

de garantir el subministrament energètic i de fer ho a preus assequibles, assequibles 

tot i reduint les emissions, Alhora, també que ens hem compromès d’acord amb els 

objectius d’Europa.  

Volem, doncs, aconseguir un model energètic que prioritzi la generació distribuïda, 

el control democràtic de l’energia, la cohesió territorial amb la necessitat de distribuir 

aquests beneficis de les grans centrals de generació i en què la ciutadania i els 

ajuntaments esdevinguin motor de canvi. Crec que aquí també hi ha una part molt 

important.  

La clau, doncs, és disposar d’aquest instrument públic –que ja el tenim, que ja el 

tenim– amb capacitat inversora en la generació elèctrica, també la creació de 
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comunitats energètiques, els serveis de recàrrega del cotxe elèctric –permeti’m 

també, important– els serveis d’emmagatzematge, els serveis també d’agregació de 

demanda flexible i, evidentment, també els serveis de comercialització lligats a 

aquests nous models econòmics, que sabem quins són i que en podem, 

evidentment, definir més.  

I una eina molt important, que vostè també en parlava i és extremadament important 

i en aquests moments de dificultat, encara més, ha de permetre alleugerir els rebuts 

elèctrics de les famílies, sens dubte, i, evidentment, primer les més vulnerables i les 

que més pateixen. Aquesta eina, l’energètica, ha de ser una eina capaç també 

d’aprofitar el potencial renovable de les instal·lacions, de les edificacions, de les 

infraestructures, de totes, les de la Generalitat i també del seu sector públic, per 

satisfer primerament les demandes de consum propi –hi tornem, eh? 

A excepció d’aquella energia que es pugui compartir, doncs, amb famílies 

vulnerables que visquin en aquests moments a menys de cinc-cents metres –

esperem que tot plegat entre totes i tots, i aquí també demano que, des de Madrid, 

doncs ens hi sumem tots en aquest sentit, confiem que ben aviat de dos quilòmetres, 

eh?, si és possible– doncs que procedeixin dels sostres solars que estiguin 

autoritzats sota, evidentment, en aquest cas el règim d’autoconsum col·lectiu en 

xarxa exterior i també amb excedents.  

Crec que aquí també hi ha un ventall importantíssim per explorar i per treballar. I, en 

tot cas, és imprescindible entendre que aquesta energia no els serà facturada, atès 

que no operarà, atès que no operarà, com la seva comercialitzadora, per tal que no 

perdin, important, el dret de percebre el bo social elèctric. Perquè aquí d’això, si un 

cas, a la segona part també en parlaríem.  

En definitiva, l’energètica que volem és aquella que promogui projectes 

d’autoconsum o de generació distribuïda a tots els edificis públics de la Generalitat, 

ocupant el cent per cent, el cent per cent, de l’espai disponible i adequat a cada 

ubicació, però que també desenvolupi projectes propis o compartits amb les entitats 

locals, amb els nostres ajuntaments, aportant també tot el coneixement tècnic, tot el 

coneixement tècnic necessari. Ahir encara tancava unes jornades a Girona, de la 

FOEG, i el món empresarial ens deia que els calen encara molta gent que els ajudi, 
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gent experta en aquesta matèria, no? Passa als ajuntaments, passa a les empreses. 

Jo crec que des del Govern aquí també hi tenim molt a dir.  

També volem que aquesta energètica pública participi en un percentatge de 

projectes privats que es considerin estratègics –aquí també en podem parlar; crec 

que hi ha també un bagatge important– i que també s’incentivi, com no pot ser d’altra 

manera, les comunitats i empreses locals també a participar-hi. 

I també volem que es gestioni, i n’hem parlat en més d’una ocasió, les centrals 

hidroelèctriques, a mesura que vagin vencent, com també en parlava vostè, doncs 

a mida que vagin vencent aquestes concessions, igual que la majoria de països 

europeus, de fet, van fer fa un segle, quan es van construir. Ara hi ha una segona 

finestra d’oportunitat i en aquesta línia, el 30 de maig del 22 la Generalitat ja va 

anunciar –ho vaig fer jo mateixa en seu parlamentària– doncs l’inici de l’expedient, 

en aquest cas, per recuperar la gestió de les tres primeres centrals hidroelèctriques, 

dues d’elles molt a prop de casa d’una servidora, Can Trinxet, la Cúbia i Vilanna, 

aquestes tres. Hi estem, evidentment, treballant.  

I també, si em permeten, cal dir que serà una empresa pública de titularitat cent per 

cent pública, amb la Generalitat de Catalunya com a única accionista, i serà també 

un mitjà propi de l’administració catalana. I tal com marca la llei, el vuitanta per cent 

dels seus serveis els ha de prestar els ens públics que consideri, doncs, mitjà propi. 

Intervindrà també inicialment en els àmbits liberalitzats, on s’hi pot intervenir 

lliurement, la generació i la comercialització. No farà transport, però no descarta més 

endavant, per això li parlava d’aquesta obertura, intervenir en distribució, ja que és 

clau o és una clau de volta important per garantir un model energètic distribuït i, 

sobretot, més democràtic i, evidentment, més renovable.  

Gràcies. 

(Aplaudiments.)  

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta 

Gràcies, consellera. Per la rèplica, té la paraula el diputat Lucas Ferro.  

Lucas Silvano Ferro Solé 
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Moltes gràcies. Per nosaltres, la major discrepància, més enllà d’una qüestió de 

model que posarem sobre la taula ara, és ambició. Un moment. (Pausa.) No només 

pels deu anys de retard que portem en el desplegament d’energies renovables. Hi 

ha un problema d’ambició amb la situació energètica que vivim. Quan un no ha fet 

la feina durant deu anys i es reserva la proposta estrella d’una empresa pública 

d’energia i diu, fonamentalment, aquesta empresa pública d’energia el que farà serà 

posar plaques solars als edificis públics per intentar a veure si en vuit anys podem 

arribar a abastir-nos el dos per cent, que és el que consumeix els edificis públics de 

Catalunya… Hi ha un problema d’ambició i hi ha un problema d’ambició amb la 

realitat que estan vivint les famílies.  

Nosaltres, per què volem que l’empresa sigui també comercialitzadora? Per entrar 

al mercat del peix a gratar marges? No, perquè és un instrument clau per fer arribar 

les energies renovables a les famílies d’aquest país. Perquè la Generalitat de 

Catalunya pugui, per exemple, fer una compra massiva de plaques solars i distribuir-

les a les famílies d’aquest país, que es passin a la comercialitzadora pública 

d’energia i a l’empresa pública d’energia, no només com a consumidors d’energia, 

sinó també com a productors. Per això, volem que hi hagi un pla de teulades solars, 

on la Generalitat pública pugui invertir en les comunitats de veïns, en les «vivendes» 

d’aquest país o perquè hi hagi plaques portàtils endollables en els balcons 

d’habitatges d’aquest país que són plurifamiliars i no poden ocupar les seves 

teulades.  

Per fer arribar les plaques solars i les energies renovables a les famílies d’aquest 

país, que són els que al desembre estaran pagant cent cinquanta euros o dos-cents 

euros a la seva factura de la llum i que no tenen garantit el subministrament, això és 

el que ens preocupa. Per què volem que tinguin capacitat productora i distribuïdora? 

Perquè pugui assentar les empreses d’aquest país que avui tenen un problema i dir: 

«Podem invertir en els polígons industrials d’aquest país i podem posar plaques 

fotovoltaiques als polígons d’aquest país i plantejar com ens redistribuïm els 

excedents després.» Però que tingui capacitat d’invertir en el territori i de donar la 

cara en un moment en què hi ha una crisis energètica que està a anys llum del dos 

per cent de la demanda que vol cobrir l’empresa pública d’energia. Per això diem 

que hi ha un problema d’ambició.  



Ple del Parlament 

Sessió núm. 38.1 / 4 d’octubre de 2022 

 

12 

Quants megawatts, consideren vostès, s’han fixat com a objectiu que tingui 

l’empresa pública d’energia d’aquí a un any, d’aquí a cinc, d’aquí a deu anys? Quants 

megawatts necessitem en aquest país per garantir una demanda d’energies 

renovables suficients per fer front al canvi climàtic i per fer front a la crisi energètica 

que estem vivint en aquest país? Quants megawatts té pendent i en quants projectes 

té pendent invertir en el territori d’aquest país?  

Un territori que veu com se li estan omplint de macroprojectes privats o sinó, de línies 

de molt alta tensió, quan tenim una Generalitat que podria tenir una empresa pública 

baixant el territori, convocant els agents socials, convocant els veïns, convocant els 

ajuntaments i treballar en el desplegament de les energies renovables al territori de 

Catalunya, de forma concertada, de 

 

Fitxer 7 

forma dialogada, amb inversió pública i amb retorn públic. Perquè no pot ser que 

l'únic que retorni a les famílies és si em posem plaques solars a l'institut que tinc a 

dos-cents metres i li sobra, potser jo m'hi podré connectar. No pot ser aquesta l'única 

esperança de participar en la transició energètica que tinguin les famílies d'aquest 

país que no es poden permetre avui invertir els diners que siguin necessaris per 

instal·lar-se plaques solars a casa seva. O que, perquè viuen en una comunitat de 

veïns, necessiten acords de majories i no se'ls poden permetre perquè els veïns no 

es poden permetre una derrama per instal·lar plaques solars. 

Aquí necessitem no una empresa pública que entri, com deia, al mercat del peix a 

gratar el dos per cent dels marges, necessitem un pla de xoc per a les famílies i per 

al teixit productiu d'aquest país que faciliti l'accés a les energies renovables. I qui té 

més capacitat d'inversió que la Generalitat de Catalunya en aquest país per fer això 

i per donar la cara per les famílies i per les pimes d'aquest país? 

És això el que volem. I aquesta és la dimensió que volem que tingui l'empresa 

pública d'energia. Una empresa pública que no sigui de l'Administració de la 

Generalitat, que també, i que pot fer projectes interessants i que pot impulsar 

comunitats energètiques, sinó que, sobretot, sigui de la gent d'aquest país. 
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Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments.)  

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta 

Moltes gràcies, diputat. Per a la rèplica, la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació 

i Agenda Rural, senyora Teresa Jordà. 

La consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 

Sí, moltes gràcies. A veure, de manera molt ràpida. Jo estic convençuda que no em 

dec explicar bé, perquè jo a vostè l'entenc. És a dir, vostè s'explica bé, perquè l'he 

entès, però ja l'he entès a la primera, i he intentat replicar-li i dir-li que en moltes 

coses estàvem d'acord gairebé en el cent per cent. 

Però és que erre que erre vostè insisteix en fer veure que aquesta energètica pública 

que avui el Govern ha aprovat, doncs, serveix únicament, que no dic que sigui poc, 

eh?, per omplir les teulades dels edificis de la Generalitat, també dels serveis públics 

que se'n deriven. Òbviament, això vol dir hospitals, vol dir presons, vol dir escoles, 

vol dir instituts. I és igual que sigui el primer client del país, que ho és, eh?, però 

aquesta no és la vocació de l'energètica pública, no és l'única. L'energètica pública 

acaba de començar a caminar avui. 

I vostè em dirà, em diu: «Poca ambició». Home, no, senyor Ferro, és que jo no tinc 

cap interès de discutir-me amb vostè, ja li ben asseguro, tinc interès de sumar, 

perquè això que estem fent és ambiciós. I, a més a més, no és que em soni bé la 

música, em sona a la música i em sona bé la lletra del que vostè em diu. Aleshores, 

sumem sinergies, sumem i avancem tots plegats, perquè hi ha molt camp per córrer. 

I, a més a més, coincidim.  

Però, és clar, m'ho posa difícil, perquè em diu: «Bé, no hi ha ambició». Venim de deu 

anys d'aturada. Té tota la raó. I llavors assenyala governs i una servidora, malgrat 

que no hi era, diguéssim, o no tenia aquestes competències, no, evidentment, no 

pot, diguéssim, despistar-se, eh? 

Però, en qualsevol cas, en el que vostè estarà d'acord amb mi és que des del primer 

dia que aquesta conselleria va assumir les competències derivades d'energia, en 

allò que podem hi estem fent tots els esforços possibles. Entre altres coses també 
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per tenir el territori equilibrat, eh? I, bàsicament, doncs, per no xafar-ho tot i per 

escoltar, sobretot, la gent que hi viu i fa bategar aquests territoris. 

Aleshores, en un any i poc, avui el Govern aprova l'energètica pública d'aquest país 

que, com li he dit, ha de fer moltes coses. I, si m'ho permet, també farem els apartats 

que vulgui per explicar-li a vostè i a la resta de grups parlamentaris –com no pot ser 

d'altra manera també, perquè hem hagut de córrer– tot allò que està previst que faci 

i, sobretot, tot allò que amb totes les atribucions, doncs, pugui acabar fent, eh? 

Vostè em parlava d'ambició. Home, no ho sé. Des que vam fer el grup de treball per 

preparar com havien de ser aquests estatuts i l'energètica, hem tardat un any. 

Escolti'm, la comercialitzadora de Barcelona en va tardar tres. És a dir... D'acord, jo 

no em posaré a dir això ni a criticar això, perquè escolta, si una cosa es triga tres 

anys i està molt ben feta, fantàstic. Però, home, permeti'm, també, no és 

extremadament el cas –no és extremadament el cas. I tot allò que puguem sumar i 

que puguem copiar, ho copiarem. No hi ha cap mena de dubte. 

I no tinc molt temps, però entro un moment en el tema de la comercialitzadora, 

perquè vostè em fa molta incidència i, evidentment, de ben segur que és important, 

és interessant, eh? Però, en qualsevol cas, no té l'objectiu ara d'entrar en el mercat 

a competir en l'activitat de comercialització. No és aquesta la vocació. Si més no, no 

és la vocació primera. No té perquè estar descartat, però no ho és, eh?, malgrat que 

pretengui ser una comercialitzadora com a mitjà propi, no ho oblidem, que això 

també és molt important. 

No entrarem a competir amb més de tres-centes comercialitzadores que en aquests 

moments al nostre país ofereixen serveis elèctrics. No ho farem. No ho farem, eh? 

Perquè la incidència de l'energètica en el mercat sí que és una oportunitat. Ho és 

perquè el mercat energètic sigui cada cop més sostenible, sigui cada cop més 

democràtic i sigui cada cop més just. 

De fet, cal tenir present que més enllà de les cinc comercialitzadores integrades 

verticalment i que ostenten, com bé saben, el vuitanta-cinc per cent del mercat, 

aquestes tres-centes operadores que operen a Catalunya ara mateix ho estan 

passant molt malament. I en coneixen també vostès moltes, eh? I darrerament més 

d'una també ha hagut de tancar, eh? 
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Estem parlant de cooperatives sense ànim de lucre, estem parlant de 

comercialitzadores tecnològiques molt interessants que estan fent coses molt 

interessants i que en aquests moments gestionen, per exemple, bateries virtuals, 

comercialitzadores que s'estan especialitzant en nous serveis lligats a l'agregació, a 

l'emmagatzematge també. I la Generalitat, jo crec que no hem de competir amb elles, 

hem d'aprendre, hem de col·laborar. 

No, no, sí, evidentment. També tinguem en compte que les famílies vulnerables a 

qui sí tenim claríssim que són els primers que hem d'ajudar, deixarien de cobrar el 

bo social tèrmic, perquè elles –perquè està muntat així, i això no és culpa del Govern 

de Catalunya, perquè així està muntat– han d'estar adscrites a les cinc grans 

empreses de l'Estat espanyol, diguéssim. 

És a dir, que hi ha molt a dir. Jo crec que hi ha molt camí a córrer i que, sens dubte, 

senyor Ferro, hi torno, eh?, mans esteses, sens dubte, per muscular plegats. I 

aquesta és una crida que faig a tots els grups parlamentaris, evidentment. Una eina 

de país que ha d'estar, ha de ser i serà, evidentment, una eina al servei de la 

ciutadania. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments.)  

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta 

Moltes gràcies, consellera. 

 


