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>L’associació veïnal de Can Palet de Vista Alegre impulsa ‘Energia Positiva’

Compra col·lectiva d’energia renovable
que cada família tingui
la seva instal·lació amb
mb 200 persones dispo- autonomia energètica;
sades a instal·lar plaques «però en conjunt també,
fotovoltaiques a casa seva, mirant sumar tot el barel projecte Energia Positiva, pro- ri, convertir Vista Alegre
mogut per l’associació veïnal de en el model a seguir per
Can Palet de Vista Alegre, comen- altres urbanitzacions»,
ça a caminar aquest mes de gener. assegura.
Un projecte compromès amb les Primer, van creure que
exigències que imposa l’emergèn- un bon preu hauria de
cia climàtica declarada per la Unió comportar menys quaEuropea, impulsada per una inici- litat tècnica. Però, en
ativa ciutadana.
aquest àmbit, la innovaEnergia Positiva, de fet, va néixer ció tecnològica va rapienmig d’una conversa del veïnatge díssima, «hem vist canvis
durant una barbacoa, i en plan- molt grans en només 6
tejar-se què fer davant del canvi mesos», afirma, «i sense
climàtic. Cert que les condicions esperar-ho hem trobat la
dels habitatges en aquest barri, millor placa fotovoltaica
cases unifamiliars en bona part, a un preu igual o millor
permeten pensar i actuar més rà- que amb tecnologia anpidament, i així ho van fer. L’AV terior». En López ho té
envià una comunicació a tot el clar: «en oferir un volum
veïnat proposant la instal·lació de gran, l’enginyeria ens ha
plaques i la compra conjunta de les fet un preu molt bo».
mateixes per aconseguir les millors L’associació veïnal ha
condicions. Amb el compromís de fet un acord per instal·lar
8 famílies, un equip de 5 persones plaques a la taulada. Sede la junta es posà mans a l’obra.
ran fotovoltaiques moDes de llavors, fa ja un any, han nocristalls PERC, una
fet xerrades per informar i ampliar tecnologia que, emfasitla gent implicada, i al mateix temps, za el membre de l’AV,
P.V.
per estudiar les possibilitats con- permet assolir un rendi- ▪ Diego López, Raül Jimenez, president, i Dani Utgés, vocal de la junta de l’AV.
cretes de compra i negociar amb ment del 20%: en un metre
empreses. Declara Diego López, quadrat poden rebre quanmembre de l’equip impulsor, que titat de sol del qual l’energia que el cas que ens ocupa és l’empresa anar lluny vés acompanyat».
han aconseguit «la millor compra, es transforma és el 20%. Això és xinesa Huawei. Informa en López Així mateix, insisteix que l’AV
fent verd i fent barat, gràcies a ser quasi tant com el que s’aconsegueix que «en saber de la iniciativa, ens és «promotor moral, ens hem enuna compra col·lectiva».
amb la tecnologia més avançada va fer un extra de garantia».
amorat d’aquest assumpte; i ens
Amb experiència en el món co- avui, que és el 21%, però que val «Tot això ha estat una feina vo- agradaria ser coneguts com una
mercial, López explica que van tres vegades més. La resta, acon- luntària de l’AV», aclareix sense AV que ha estat capaç de proarreplegar tota la documentació segueixen un rendiment d’entre el dissimular l’alegria, «molta feina, moure, com a moviment cívic, la
al respecte: empreses proveïdores, 16% i el 17% aproximadament.
per cert, hem negociat amb més de instal·lació més gran de plaques
necessitats tècniques de la instal·la- Una altra peça important en 60 empreses». Una organització fotovoltaiques a tota Europa», afirció en una casa individual, que farà aquest entrellat és l’inversor, que en senzilla però efectiva: un grup tre- ma sobre la base de les dades amb
ballant amb tecnologia, l’altre amb què compten fins ara.
gestió. Cinc persones en total.
En tot cas, afegeix, no pensen
Una altra característica impor- crear cap empresa o entitat. L’AV
tant del projecte és que les perso- no té ànim de lucre. Sí que volen, i
nes i famílies que hi participen no més ara, animades per aquest èxit,
són només del barri de Can Palet ser «incubadora de noves idees de
de Vista Alegre. Han fet xerrades les AV», i és en aquest sentit en
informatives i han ampliat a altres què creuen que Energia Positiva
barris i ciutats, com Rubí i Ullas- pot tenir encara recorregut.
trell. De fet, pensaven a fer pinya De moment, i molt concret, com
amb gent de Terrassa i l’àrea més s’ha dit, aquest gener l’empresa
propera, però els van trucar de Ba- instal·ladora hauria de començar
nyeres del Penedès i també hi van amb les 200 famílies compromeses
anar. En López fa servir una «frase a Can Palet de Vistalegre, Rubí,
xula que explica la nostra filosofia: Ullastrell i Banyeres del Penedès.
si vols anar de pressa vés sol, si vols Volen arribar a les 400. De les 400
▪ Casal de Can Palet de Vista Alegre, seu també de l’associació veïnal
Pep Valenzuela
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2019-2020: balanç
i perspectives
Dolores Lledó
Presidenta de la FAVT

T

ot just comencem un nou
any i deixem un altre enrere; per tant, és el moment idoni per fer un petit balanç
del 2019. Pel que fa a la ciutat, els
canvis al consistori han aportat
aires nous en la forma de fer política. Així ho ha volgut la nostra
ciutadania i el temps serà qui jutgi
els resultats. Però hem de dir que
aquests canvis, sempre que es produeixin, acaben significant un impàs en els espais de treball, taules
i foros on el món veïnal té representació, fins que la maquinària
governamental es torna a posar en

marxa.
Terrassa ha viscut un any especialment dur en àmbits com la neteja i la recollida de residus, un tema
especialment sagnant i que avui en
dia continua sense millora aparent.
També podem parlar de la sanitat
com una altra de les qüestions més
preocupants, amb enormes llistes
d’espera, i el “cuinat” de les xifres
de pacients. O dels desnonaments,
els talls de serveis i la vulneració
de drets que aquest fet ha suposat per a moltes famílies. Aquests
són alguns dels temes més preocupants, tot i que també hem de
valorar d’altres en positiu: la lluita
per la construcció de residències
públiques a Terrassa (a partir del

treball de la Comissió de residències públiques), el treball de moltes associacions veïnals dins de la
Comissió de rieres per aconseguir
millores i neteja en aquestes, tant
en la Riera de Les Arenes com en
la Riera del Palau i, en l’àmbit associatiu, la renovació de juntes amb
l’entrada de gent jove i amb ganes
de treballar pels barris. Aquest és
un punt vital per a la ciutat, ja que
la seva xarxa associativa necessita
estar forta i activa.
Tot això sense oblidar moltes
altres qüestions que, donada la
nostra transversalitat, hem treballat des de la nostra Federació,
com l’Observatori de l’Aigua, el
moviment per les pensions dignes
o, recentment i des de la nostra
entrada a la coordinadora del moviment veïnal del Vallès, el tema
de l’amiant. Podem dir que l’any
que hem deixat enrere ha estat de
contrastos, amb coses bones i d’al-

tres no tant.
Per al 2020, hem de fer llista als
reis, una reflexió sobre la ciutat
que continuem volent, millor que
la que acabem de deixar. Aquest
és l’any dels grans canvis en la
mobilitat de la nostra ciutat i haurem de tenir paciència i tolerància
amb ells, però també hem d’estar
vigilants perquè es garanteixin els
nostres drets, així com l’accessibilitat. En aquest sentit, el treball
continu de la Síndica de Greuges
de Terrassa, així com de l’Espai
Drets i el Consell d’Entitats, continuarà sent bàsic per fer aquest
control i aportació d’idees.
Continuarem demanant i lluitant per una millora de la neteja i
gestió dels residus amb cap i peus,
donat que Terrassa necessita solucions definitives d’una vegada.
Pel que fa a la nostra federació, al
llarg de l’any que comença portarem a terme l’assemblea anual, on

cases de Vista Alegre, 80 faran la
instal·lació de moment.
El preu de cada instal·lació, segons les característiques de la casa,
amb una potència d’entre 4kw i 6
kw, estarà entre els 4.500 i 7000
euros. L’empresa, a més del preu, la
qualitat i la capacitat de recursos,
remarca en López, garanteix un
servei postvenda de rendiment de
la placa per 25 anys, o sigui que en
aquest punt encara haurà de ser almenys del 80% del nominal.
El projecte, en l’estat actual, suma
un muntant de més d’1 milió d’euros.
L’objectiu, en resum i al final, és el
d’estalviar entre el 50% i el 75% de
l’energia consumida a l’any. Això,
però, no es pot aconseguir només
amb el canvi del model energètic,
subratlla el membre de l’AV, «cal
canviar també els hàbits de consum; aquesta, a més, és la transformació que ens ve a tothom».
A la resta de Terrassa no hi ha cap
iniciativa semblant. Potser, el tipus
d’edificació i urbanisme, especula
en López, fa que no sigui tan fàcil
com a Vista Alegre i que no n’hi ha
tant d’interès. Però, considera, en
edificis i blocs també és rendible
i hi ha solucions tecnològiques i
no cares per compartir. Saben que
també al Maresme, per exemple, hi
ha una altra iniciativa similar, de
compra agregada, en marxa.
A més, ara ja la normativa i legislació afavoreixen, incloent-hi bonificacions d’impostos en l’àmbit
local. D’altra banda, per intentar
incidir en el compromís de les institucions públiques, com a associació veïnal van demanar i tenen
ja concertada una reunió amb la
regidoria de Medi Ambient de
l’Ajuntament de Terrassa. Volen
explicar-li aquesta experiència i
plantejar que «cal apostar per un
projecte com aquest i els que vagin
en aquesta línia», i conclou López:
«aquest projecte ens posarà al
mapa».

Per contactar amb ‘Energia
Positiva a Terrassa’: http://bit.ly/
registre_energia_positiva, o anar
al Casal de Vista Alegre,
les tardes de 18h a 21h.

s’haurà d’abordar la renovació de
l’actual junta. Aquest serà un dels
temes importants, ja que com es
diu, el futur comença avui. Mai
millor dit, hem de començar a
posar les bases de la renovació a
la nostra entitat, per tal d’assentar
les arrels per al futur, noves idees
i noves lluites que, més aviat que
tard, agafin les regnes del treball
veïnal a la ciutat. Animem des
d’aquestes línies a aquesta renovació i apropament d’entitats a la
nostra federació. Esperem un any
2020 ple de lluites i demandes socials, des d’educació a sanitat, passant per mobilitat, medi ambient
o seguretat ciutadana. Allà a on la
ciutat ens necessiti, hi serem sense
dubte.
En nom meu i de l’actual junta
de la FAVT, desitgem a tota la
ciutadania de Terrassa un feliç
any 2020, molta força i encerts en
les lluites.

