
plural i transformadora. Un model 
democràtic, relocalitzat i ecològic 
que permeti fer front al context 
d’emergència sanitària, social, 
econòmica i climàtica que vivim 
actualment.

Hem de superar les circumstàn-
cies adverses que han envoltat els 
darrers mesos, hem de ser si cal 
transgressors intel·lectualment 
i procedir a impulsar projectes 
d’intercooperació que ens connectin 
i connectin projectes d’arrelament 
i de transformació, no hi ha marxa 

cions de consum de proximitat, de 
menor impacte, responsable social-
ment, etc. fins al model de mobilitat 
que abandoni el vehicle privat com 
a principal protagonista per deixar 
lloc a una mobilitat col·lectiva i 
evidentment, que deixi de cremar 
combustibles fòssils. Seria bo que 
sortint d’aquesta situació provoca-

Les cooperatives de consumidores 
i usuàries davant l’acció pel clima

Entrevista a la cooperativa Som Energia

empreses i entitats conscienciades, 
capacitades i responsabilitzades 
per impulsar el canvi de model 
energètic i social que hi va associat 
(model de consum, de valors, etc.). 
A un nivell més quantificable, 
tenim l’objectiu, potser utòpic, 
de generar a la cooperativa tota 
l’electricitat que comercialitzem. 
Mentrestant, cada any volem 
contribuir al fet que hi hagi més 
energia verda i que les persones 
de Som Energia vagin reduint l’ús 
energètic que fan per viure, treba-
llar o gaudir de la vida.

- Després de la situació 
d’emergència sanitària Covid-19, 
quins canvis serien desitjables 
a la societat per fer front a 
l’emergència climàtica? 
Ja ve de lluny la necessitat de fer 
canvis per reduir el nostre impacte 
ecològic, que és molt gran en el 
nostre entorn. Des d’apostar per op-

Com a experiència cooperativa, tenim una trajectòria de compromís amb els objectius 
de desenvolupament sostenible 
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Avui ningú dubte de la necessitat de 
la gestió mediambiental, els motius 
que avalen aquesta importància 
són, certament de pes. A les coope-
ratives un elemental sentit ètic ens 
fa possiblement més sensibles al 
deure d’atendre degudament les de-
mandes que el clima necessita avui 
i en un futur immediat, demandes 
a la vegada transversals i plurals, 
unes demandes compartides pel 
conjunt del cooperativisme a través 
del manifest “Per una Economia 
per la Vida”.

La crisi socioeconòmica i sanitària  
provocada per la Covid-19 deixa 
al descobert les mancances d’un 
sistema capitalista que se centra en 
una economia al servei de l’estat 
i del capital deixant de banda les 
persones. És per això que el paper 
de les cooperatives i de l’Economia 
Social i Solidària és bàsic per fer 
front a una economia per la vida 
on el sistema s’enfoqui en el servei 
de les persones a través d’un nou 
model basat en una economia 

rativa, impulsem l’autoproducció 
individual a través de compres 
col·lectives d’instal·lacions fotovol-
taiques i al mateix temps, també 
desenvolupem models d’autopro-
ducció col·lectiva. A banda de la 
pota de generació, també comer-
cialitzem electricitat certificada 
100% renovable amb l’esperit 
d’oferir, més enllà del servei propi 
de la comercialització d’electricitat, 
informació clara i transparent de 
com funciona el mercat elèctric 
de manera que tinguem capacitat 
de transformar-lo (o visibilitzar la 
voluntat de molta gent perquè així 
sigui) cap a un mercat que s’ajusti a 
les necessitats de canvi per afavorir 
l’eficiència energètica i l’assoliment 
del 100% renovable.

- Quins resultats espereu amb les 
accions que dueu a terme?
Principalment reunir al voltant de 
la cooperativa un grup de persones, 

- Quines accions porta a terme 
Som Energia per assolir l’Objectiu 
de Desenvolupament Sostenible 
13 referent a l’acció pel clima?
La principal motivació per engegar 
una cooperativa energètica com a 
eina de transformació del model 
energètic va ser, justament, la pre-
ocupació pel canvi climàtic perquè 
veiem una lentitud (per no dir un 
fre directament) a l’impuls a les 
renovables i l’eficiència energètica. 
Per tant, les accions de Som Energia 
intenten anar lligades totalment a 
l’objectiu de, a partir de la parti-
cipació de les persones, tenir una 
major capacitat per generar més i 
més energia a partir de fonts reno-
vables, tenir més i més consciència 
del malbaratament energètic i així 
caminar cap a una reducció del 
nostre ús energètic. És per això que 
impulsem plantes de generació 
renovable amb el suport econòmic 
de les persones sòcies de la coope-

enrere, hi han voluntats coopera-
tivistes de consolidar comunitat 
participant activament en les 
iniciatives existents i aquelles que 
se’n deriven del Pacte per una Eco-
nomia per la Vida.

És un dels reptes estratègics, la 
intercooperació entre cooperatives 
i la col·laboració amb l’empresa 
socialment responsable. La gene-
ració de noves eines que facilitin 
treballar en xarxa, la reorientació 
conjunta d’activitats de transforma-
ció social, la reactivació d’espais per 

da per la Covid-19 no perdem de 
vista aquests canvis ni tampoc la 
necessitat d’organitzar-nos per tenir 
més sobirania sobre les nostres 
vides i guanyar en llaços estrets amb 
les persones del nostre entorn, per 
ajudar-nos quan calgui però també 
per tenir la força de transformació 
que necessitem a la nostra societat.

El cooperativisme, 
per una Economia 
per la Vida!

a compartir experiència i conei-
xement, i l’estímul a les comunitats 
de pràctica cooperativa que abordin 
de forma col·laborativa la seva 
gestió. Tots aquests exercicis corro-
boren el valor de la intercooperació 
en la pràctica d’aquelles accions 
transversals i l’acció pel clima és 
una d’elles.

A la vegada hem de tenir en comp-
te el valor diferencial que les coo-
peratives de consumidors i usuaris, 
de treball, agràries, d’habitatge i 
d’ensenyament tenim davant dels 

reptes d’una acció pel clima doncs 
els nostres principis i valors i tra-
jectòria històrica així ens avala.

És estratègica l’acció pel clima a les 
nostres cooperatives? Evidentment 
que sí, tot i que és cert que hem de 
dur amb més fermesa l’acció de lo 
recomanable a lo estratègic a les 
nostres organitzacions. Des de la 
Federació de Cooperatives de 
Consumidors i Usuaris assumim 
aquests reptes, som una orga-
nització que compta amb més 
de 2.200.000 persones sòcies 
consumidores en el conjunt de les 
nostres cooperatives i per tant, la 
formació, la divulgació i l’educació 
per un consum conscient forma 
part d’un tret essencial i creixent 
de la nostra raó de ser.

Les cooperatives de consumidores 
tenen el seu origen en els entorns 
locals i són agents actius del terri-
tori on operen. També volem situar 
algunes de les cooperatives que per 
la seva activitat central estan duent 
a terme d’una manera molt impor-
tant, directe amb la comunitat, un 
treball eficient de compromís amb 
el clima i amb les persones, són 
cooperatives de persones consumi-
dores que treballen en la gestió de 
l’aigua, la mobilitat, l’energia i el 
lliurament de productes agroecolò-
gics amb un alt compromís amb els 
productors...


