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2016 Memòria d’Activitats Som Energia Grup Local Barcelona 

1. Resum d’Activitats 2016 – SomE Grup Local Bcn 
 

Aquest document recull les activitats realitzades pel Grup Local de Barcelona (GL-Bcn) de Som 
Energia; inclou les activitats realitzades per membres del grup, tant de caràcter intern/organitzatiu 
com extern, així com diferents iniciatives ideades o impulsades per membres del grup. 

La estructura i dinàmica de participació al GL-Bcn està resumida en el primer capítol, segons va ser 
plantejada pels membres del grup a finals de l’any 2014. 

Les diferents activitats realitzades des del GL-Bcn les hem agrupant en les següents àrees, i queden 
recollides en aquesta memòria: 

▪ Activitats Internes del GL-Bcn i Som Energia  
▪ Activitats informatives, difusió i formació externa 
▪ Fires, Mercats i Festivals 
▪ Iniciatives i campanyes promogudes per GL-Bcn 
▪ Altres Accions i Adhesions recolzades pel GL-Bcn 

 

L’activitat del grup s’organitza a partir de reunions de coordinació mensuals i comunicació per mail, 
a part de diferents reunions específiques de subgrups o comissions per organitzar temes concrets. 
Des de octubre 2015, també des del Grup Universitari de SomE es promouen diferents iniciatives 
lligades a l’àmbit universitari. 

Des del GL-Bcn s’ha facilitat l’assistència a l’assemblea General de SomE, i vam participar a l’Escola 
de Setembre. Entre les activitats de sensibilització i debat, s’han dut a terme diferents Cinefòrums 
amb debat posterior en temes relacionats sobre el model energètic i reflexions sobre com recolzar 
el canvi de model. 

A nivell extern també s’ha col·laborat amb altres entitats, recolzant diferents iniciatives i 
campanyes, incloent l’oposició als tractats de lliure comerç, suport a una futura ILP per un 2020 
lliure de nuclears, o la participació al Volt Oligotòxic organitzat per la XSE) 

S’han realitzat unes 15 xerrades, debats i taules rodones, on s’ha presentat la cooperativa i s’han 
comentat temes relacionats amb el mercat elèctric, el cooperativisme i l’economia social. 

S’ha donat continuïtat a dos punts d’atenció periòdics, oferint suport per clarificar dubtes sobre la 
cooperativa i la factura elèctrica cada dijous. 

La participació en diferents fires amb paradetes informatives s’ha ampliat amb noves iniciatives, com 
la Install Party, promovent el canvi a models de consum més responsable, i ampliant la presència en 
la fira de Germanetes i puntualment a Sants. 

2. Estructura del GL-Bcn 

La coordinació i propostes de participació s’articulen a través del mail del grup i les trobades 

mensuals, que són el punt de trobada per canalitzar les diferents propostes que es vol dur a terme. 

A partir d’aquí, per promoure i dinamitzar activitats específiques o projectes, ens organitzem per 
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grups amb la gent que vol estar implicada en cadascuna de les activitats.  

A nivell organitzatiu, diferents membres del GL-Bcn es fan càrrec, de manera voluntària, de diferents 

tasques organitzatives o de gestió: 

Gestió de xerrades  
Juanjo Cruz Pérez i Alex Montón Carrillo 
Han gestionat les diferents peticions de col·laboració en xerrades, taules rodones i  entrevistes que 

rebem per col·laborar amb diferents entitats i associacions. 

Bloc del grup local  
Joan Escoté Rofes i Aina Barceló Cuerda, entre d'altres múltiples aportacions 
Difusió de notícies i temes d’interès publicats al bloc que han contribuït a la dimensió del grup. 

Tresoreria  
Glòria Gratacòs Cases 
Ha assolit les tasques de tresoreria i gestió econòmica 

 
Gestió del mail de peticions al GLBcn 
Aina Barceló Cuerda i Cristian Rubio i Rodeja, i Sara Gutiérrez Alonso de suport 
Han atès les diferents consultes, peticions i propostes de col·laboració que hem rebut al mail del grup 
local.  

 
Difusió en xarxes socials  
Glòria Gratacòs Cases 
Ha continuat amb la difusió de les activitats de SOM i continguts relacionades amb l’activitat de la 

cooperativa a facebook. 

3. Activitats Internes de la Cooperativa 
Aquest apartat inclou les activitats internes de coordinació i estructura organitzativa. 

Reunions de Grup Local de Barcelona 
Les reunions coordinació amb periodicitat mensual es realitzen variant cada cop el dia de la setmana 
i el lloc de realització, es trien diferents entitats amb afinitat, buscant sinèrgies en el moviment 
cooperatiu. 

Les reunions mensuals de coordinació són obertes a les sòcies i persones interessades, per poder 
participar en les diferents activitats promogudes des del grup i debatre sobre temes relacionats amb 
el model energètic i la participació ciutadana. 

Les actes de cada reunió estan a disposició de qualsevol persona que estigui interessada en l’activitat 
per facilitar la participació. 

Durant el 2016 s’han realitzat les següents reunions de grup 

 Reunions 2016: 

● Dijous 14 de gener, de 19:30 a 21:30 hores – La Base Ateneu Cooperatiu,Poble Sec 
● Diumenge 21 de febrer, de 12:00h a 14:00h – Lloc:  Espai Ateneu Roig, amb dinar conjunt 
● Dilluns, 14 de març, de 19:30 a 21:30 hores – Lloc:  La Rocaguinarda, Guinardó 
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● Dimarts, 12 d’abril, de 19:30 a 21:30 hores – Lloc:  Casal La Prosperitat, Nou Barris 
● Dimecres, 18 de maig, de 19:30 a 21:30 hores – Lloc: Casal Pou de la Figuera 
● Dissabte, 11 de juny 12:00h a 16:00h – Lloc:  Parc de la Ciutadella; 
● Dilluns SOM GL-BCN, 5 de setembre de de 19:30 a 21:30 hores – Lloc: El Clot; 
● Dimarts SOM GL-BCN, 4 d’octubre de 19:30h – Lloc: Rocaguinarda; 
● Dimecres SOM GL-BCN, 9 de novembre de 19:30h – Lloc:  Ateneu Roig:; 
● Dijous SOM GL-BCN, 2 de desembre de 19:30h – Lloc:  Lloc: Koitton Club: projecció i sopar 

 
La reunió de febrer a l’Ateneu Roig, vam fer amb dinar de germanor, per trobar un espai per 
compartir. El tancament de curs al Juny va ser als jardins del Parc de la Ciutadella.  

Al desembre, per tancar l’any vam fer l’ultima reunió del 2016, celebrant el solstici d’hivern, al Koitton 
Club, on es va projectar la pel·lícula “Les Nostres Energies” de Enginyeria Sense Fronteres i 
posteriorment es va fer un sopar comunitari amb les aportacions dels diferents membres 
participants. 

 

 

Imatge. Projecció al desembre del documental “Les nostres energies” 

 

Durant l’any, ha hagut una assistència d'unes 10-15 persones per reunió. 

El detall d’actes del grup es comparteix a través d’un directori en xarxa del Grup local de Barcelona1, 
on qualsevol persona interessada pot participar. 

Reunió de Grups Locals 
4-6 de març, Vitòria 

                                                           
1 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B6JJJ6yAC3vkeGRPaVplRU9hdnM?ths=true 
 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B6JJJ6yAC3vkeGRPaVplRU9hdnM?ths=true
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B6JJJ6yAC3vkeGRPaVplRU9hdnM?ths=true
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Quatre membres del grup (Sara Guitiérrez Alonso, Aurora Pulido Vacas , Elisa Linares i Aina Barceló 
Cuerda) han participat a la trobada de grups locals a Vitòria, punt de trobada i d’intercanvi d’opinions 
dels diferents grups locals que impulsen iniciatives a la cooperativa.  

 

Participació a l’Assemblea General Som Energia 
28 de maig, Aurea Social, Barcelona 
El GL-Bcn va organitzar la logística a l’espai posat a disposició per sòcies i socis, com a Seu per seguir 
l’assemblea ordinària de Girona en directe des de Barcelona.  

Participació a la V-Escola de Setembre de Som Energia 
16-18  de setembre, Beire, Navarra 
Com cada any, la reunió ha estat un interessant punt de trobada on intercanviar opinions i debatre 
sobre temes d’interès comú i aprendre sobre iniciatives en curs. Després de sis anys d’activitat de la 
cooperativa, aquest any l’Escola hem prioritzat la reflexió i el debat sobre la nostra pròpia entitat per 
començar a definir, de forma participativa les línies estratègiques de la nostra cooperativa.  

 

 

Imatge. Escola de Setembre 2016 

 

Activitat del Grup Universitari  
A l’octubre es va celebrar un any de la primera reunió del grup universitari , que des de llavor ha 
posat en marxa la proposta d’ activitats i debats a l’entorn universitari. 

És una iniciativa impulsada per alumnes de la universitat per dinamitzar l’activitat de Som Energia a 
l’entorn universitari. Durant aquest any s’ha mantingut l’activitat del grup amb participació en 
diferents debats i fires, que també es recullen en aquesta memòria. 
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4. Activitats informatives, difusió i formació externa 

Punts informatius setmanal  
Punt d’atenció amb periodicitat setmanal  
Des de finals del 2014, vam començar amb els punt d’atenció i informació per persones interessades 

en participar a la cooperativa, amb la vocació de donar resposta a dubtes sobre facturació, activitats, 

etc. i fer difusió de les possibilitats de participació al grup. Durant el 2016, s’han consolidat dos punts 

d’atenció que donen suport alternativament cada dijous de mes amb el suport de membres del grup. 

El punt estan oberts cada dijous alternativament en el punts cedits per entitats que han col·laborat 

amb el grup desinteressadament. 

 

 

Imatge. Ubicació dels Punts Informatius SomE-GL-Bcn 

 

Dies Horari Entitat Adreça 

1er i 3er dijous de mes 18:00h - 20:00h ECOS 2Grup Cooperatiu Bailen 5 (Urquinaona) 

2on i 4rt dijous de mes 18:00h - 20:00h Coop. Cultural Rocaguinarda3 Xiprer 13 (Camp de l’Arpa) 

 

Xerrades, Debats i Taules redones 

Cinefòrum: Això ho canvia tot  
19 de febrer Sala d’Actes, EUETIB, Barcelona 
Projecció del documental : AIXÒ HO CANVIA TOT: el capitalisme contra la societat de Naomi Klein.  

Posterior debat sobre les opcions de organització de la ciutadania i les vies de cooperació per 
reaccionar davant els impactes del capitalisme 

Cinefòrum “My Stuff” 
21 de febrer, l’Ateneu Roig, Barcelona 
Després de la reunió, compartim el dinar i la projecció del documental que convida a reflexionar 
sobre les formes de vida i les opcions que tenim per omplir les nostres vides no només de objectes i 
materials. 

                                                           
2 http://www.grupecos.coop/ 
3 https://rocaguinarda.org/ 
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Entrevista publicada incloent la participació de Som com experiències d’economia social  
Gener, Barcelona 
Participants: Aina Barceló  Cuerda 
 
http://lameva.barcelona.cat/bcnmetropolis/calaixera/generacio-etc/leconomia-social-entre-la-
utopia-i-el-canvi-possible/ 
 

Entrevista al programa Terricoles BTV 
Febrer, Barcelona 

Compartim informació sobre model energètic, la regulació actual i la visió de la cooperativa sobre el 
canvi de model energètic més just i participatiu. 

 

Co-participació en Jornades, Campanyes i altres col·laboracions 

Seguiment del projecte Illa Eficient - Som Energia 
24 de febrer 2016, i altres 
Participants: Xan da Torre Varela, Pep Martorell, Sara Gutiérrez Alonso, Toni Reguero, Raimon 
Aymerich Lemos i Carles Rodríguez. 
L'IILA EFICIENT va veure interès en identificar sinèrgies i confluències entre el projecte social a nivell 
d'illa de l'Eixample que està plantejat rehabilitar pròximament i SOM ENERGIA com a proveïdora de 
servei d'electricitat. 
S’ha mantingut la comunicació i seguiment amb els impulsors del projecte amb l’objectiu d’explorar 
propostes concretes de participació i sinèrgies del conjunt de l'Illa, contractació d'electricitat (també 
voldrien gas) , tarifes i solucions d'inversió. De cara al pròxim any es mantindrà el seguiment (a través 
del Pep Martorell) per definir possibles actuacions en funció de l’avenç del projecte. 

Xerrada al Màster Eficiència Energètica IL3 
27 de maig, IL3, Barcelona 
Participant: Daniel Pérez 

Va participar al màster de IL3 al mòdul de Mercats Energètics, aportant detalls sobre el funcionament 
de Som Energia, el punt de vista sobre les darreres normatives de reforma energètica i com afecten 
a la comercialització. 

 

Xerrades introductòries /presentació de la Cooperativa 
Continuant amb la dinàmica seguida durant els últims anys, durant el 2016 els membres del GLBcn 
han mantingut la participació en xerrades de presentació de la cooperativa, on s’ha contribuït a donar 
a conèixer el funcionament del sistema elèctric i la difusió de propostes de reducció del consum i 
oferir alternatives a l’oligopoli. 

 

6 de juny, Laboratoris Ferrer, Gràcia, Barcelona 
Participants: Àngel Campabadal Solé, Mar Clemente Gimeno. 
10 assistents 

http://lameva.barcelona.cat/bcnmetropolis/calaixera/generacio-etc/leconomia-social-entre-la-utopia-i-el-canvi-possible/
http://lameva.barcelona.cat/bcnmetropolis/calaixera/generacio-etc/leconomia-social-entre-la-utopia-i-el-canvi-possible/
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14 de març, Fundació Pere Tarrès, Gràcia, Barcelona 
Participants: Àngel Campabadal Solé. 
Estimat 10  assistents 
 
31 de març, Associació Veïnal Vila de Gràcia, Gràcia, Barcelona 
Participants: Juanjo Cruz Pérez. 
Estimat 10 assistents 
 
22 de juny, Casal L’Octubre, Poblenou, Barcelona 
Participants: Alex Montón Carrillo. 
Estimat 10 assistents 
 
29 de setembre, Cooperativa de consumo Maspilus, Poblenou 
Participants: Àngel Campabadal Solé. 
10 assistents 
 
14 octubre, Grau Superior en Energies Renovables de l’Escola de Jesuïtes del Clot 
Participants: Àngel Campabadal Solé. 
20 assistents 
 
18 octubre, Odisey Strategy, Pati Llimona 
Participants: Joan Carol Lupi 
Estimat 10 assistents 

Taller estalvi energètic – cicle Carrega’t d’energia 
24 de febrer, Fàbrica del Sol, Barcelona  

Participants: Aina Barceló Cuerda, Dani Pérez Rodríguez 

Som Energia va fer un taller sobre ús racional de l’energia, aprendre a estalviar a casa, entendre la 
factura de la llum i promoure l’autoconsum. Aquests tallers que s’emmarquen dins del cicle de 
xerrades Carrega’t d’energia són una bona manera de començar a estalviar energia! 

 

Projecció Camino del Sol i taula rodona 
29 de setembre, Col·legi d'Enginyers Industrials 

Participants: Dani Pérez Rodriguez 

Taula debat amb projecció d’Oligopoly Off  
7 d’octubre, Casa Orlandai,Sarrià, Barcelona 

Participants: Aina Barceló 

5. Fires, Mercats i Festivals 

Mercat Espai Germanetes 
Segon i quart dissabte de mes 
https://recreantcruilles.wordpress.com/espai-germanetes/ 

https://recreantcruilles.wordpress.com/espai-germanetes/
https://recreantcruilles.wordpress.com/espai-germanetes/
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Paradeta-Punt informatiu de periodicitat mensual al mercat de l’Espai Germanetes4, organitzat al 
Eixample Esquerre. Punt d’informació sobre la cooperativa a sòcies i interessades. Organització 
durant els matí de xocolatada cuinada en cuina solar.  

Impulsor: Alfredo Cano Hernando. 

Fira El Mercat Importa  
Participació 2on dissabte de cada mes 
Participants: Ester  
https://www.facebook.com/elmercatimporta/ 

Fira Primavera Sants  
09 d’abril, Plaça Sants Barcelona 

Participació a la fira amb diferents cooperatives amb paradeta informativa. 

Fira Sant Jordi  
23 d’abril, Fira de Sant Jordi Barcelona 
Per segon any, durant tot el dia de St. Jordi hem informat a la parada de St. Jordi a Passeig de Gràcia, 
també amb venda de material de SomE i venda de llibres seleccionats amb temàtica dins dels eixos 
cooperativisme, economia social i canvi de model energètic. Ha estat una jornada amb gran èxit de 
participació. 

Coordinació: Àngel Campabadal Solé amb participació de diferent membre del grup. 

Fira Biocultura 
5 al 8 de maig, Palau Sant Jordi,  

Participants: Àngel Campabadal Solé, Joan Carol Lupi. 

Som Energia va estar present a la fira de a través de la parada de MésOpcions. La fira Biocultura és 
de referència en productes ecològics i de consum responsable i està present a diferents ciutats any 
rere any. 

Fira Install Party 
Maig i Desembre, Pl.Catalunya, Barcelona 
Participants: Aina Barceló, Abel Servera, Alfredo Cano Hernando, Ferran Marín Pastor, Xan da Torre 
Varela 
Aquest any membres del grup local han participat en les dues edicions de la Install Party, fira 
organitzada amb l'objectiu de facilitar la participació en opcions de consum més responsable. Amb 
altres entitats, Som Energia va participar explicant alternatives de consum sota el lema 
“Desconnecta’t del capitalisme, instal·la’t les alternatives. desconnecta´t del capitalisme!”, per 
reflexionar com a consumidores que allò que triem afavoreix un model econòmic i social o un altre. 

                                                           
4 https://recreantcruilles.wordpress.com/espai-germanetes/ 

https://www.facebook.com/elmercatimporta/
https://www.facebook.com/elmercatimporta/
https://recreantcruilles.wordpress.com/espai-germanetes/
https://recreantcruilles.wordpress.com/espai-germanetes/
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Imatge. Membres del grup local informant a la Install Party 

Fira per la Terra 2016 – 21 Edició  
16 i 17 d'abril de 2016 
Participació amb paradeta al passeig Lluis companys a la 21ena Fira de la Terra  

http://www.diadelaterra.org/ 

 

Festa de l’Ateneu Roig  
4 juny , Pl. Joanic, Barcelona 
Participants: Mónica, Juanjo Cruz Pérez, Albert Cugat Pedrerol 

Participació  a la festivitat de la celebració de l’Ateneu Roig participant al punt d’informació de les 
activitats de SomEnergia i possibilitats d’inversió en projectes de generació com Generation kWh.  

  

http://www.diadelaterra.org/
http://www.diadelaterra.org/
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IV Fira d’Economia Social i Solidària de Catalunya 
24 i 25 d’octubre 
 

 

Imatges. Imatge del Wattmòbil a la FESC 

 

Festival Cruïlla - Mataró 
8-10 de juliol 2016, Parc del Forum 

http://www.cruillabarcelona.com/ca/ 

Continuant amb la participació en edicions prèvies, el 
GLBcn amb el grup del Maresme i la col·laboració del Grup 
Universitari, va col·laborar al festival aquest any amb una 
paradeta amb punt d’informació i venda de materials, així 
com la instal·lació del Wattmòbil a l’exterior del recinte.  

 

 

Imatge. Wattmòbil en una de les edicions anteriors de la Fira 

https://blog.somenergia.coop/grupos-locales/catalunya/barcelona/2015/10/iv-fira-deconomia-social-i-solidaria-de-catalunya/
http://www.cruillabarcelona.com/ca/
http://www.cruillabarcelona.com/ca/
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II Fira de Consum Responsable a Barcelona 
17  desembre 2016 – 4 gener 2017 

Per segon any des de la seva creació, hem participat a la Fira de 
Consum responsable celebrada a Pl. Catalunya, del 19 de 
desembre al 4 de gener, va estar orientada a d’Economia social 
i solidària. Al nostre estand vam compartir el punt d’informació 
amb altres cooperatives de mésOPCIONS5, juntament amb 
Celobert, COS, DivaHogar, Eticom, FemEscala, Arç Assegurances 
i FentPaís, Biciclot, entre d’altres.  
Voluntaris i voluntàries del GLBcn han donat suport a la fina junt 
amb altres membres de MésOpcions. 

 
 

 

Imatge. Paradeta on va participar SomE. Fira Consum Responsable a Barcelona 

 

6. Iniciatives i Campanyes promogudes pel GLBcn 

Continuació de la campanya “Presumeix de Bona Energia” 
Seguiment des de novembre 2015 

 

                                                           
5 https://www.mesopcions.coop/ 
 

http://www.mesopcions.coop/
https://www.mesopcions.coop/
https://www.mesopcions.coop/
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Imatge. Mapa Locals i Comerços accessible a la web6 

 

Des finals de l’any passat es va impulsar la campanya des del grup per animar als comerços socis de 
la ciutat a anunciar als seus comerços i a través del mapa web. Després de la bona acollida inicial, la 
iniciativa és promoguda també per altres grups , amb l’objectiu d’animar des dels barris a fer el canvi 
i difondre la xarxa de participants. Actualment sumen 200 publicats a la web en la zona de Catalunya, 
duplicant la xifra del 2015; i es continuen afegint més.  

Inici de la campanya “Xarxes de Comerciants” 
Primer trimestre 2016  
A inicis d’any es va engegar la campanya de Xarxes de Comerciants, contactant amb  diferents xarxes 
de comerços de la ciutat per fer arribar els serveis disponibles a nivell de contractació de servei 
d’electricitat, incloent contractes domèstics En aquest cas, la resposta a la campanya va ser limitada, 
en part a causa de que parcialment era un tema recolzat per l’equip tècnic (cobert des del suport per 
contractes 3.0); addicionalment l’activitat en aquesta línia es va aturar a causa del debat obert sobre 
vies de creixement al grup. 

Iniciativa APRENEM!  
Des de desembre 2016, Bloc del grup local 
Aquesta iniciativa de formació col·laborativa es composa d’una sèrie de capítols amb recursos per a 
l’empoderament de totes aquelles persones properes a Som Energia amb l’objectiu d’ aprofundir en 
temes com el cooperativisme, l’activisme social, el funcionament de Som Energia, l’eficiència 
energètica. APRENEM! sorgeix des del Grup Local de Som Energia Barcelona, i per tant es remarquen 
sobretot les eines locals existents a la nostra ciutat. 

Creiem que la formació i el coneixement col·lectiu són un pilar essencial en el nostre camí cap al canvi 
de model que estem construint i esperem fer-ho arribar al màxim número de persones per entre 
totes i tots generar el canvi. 

                                                           
6 Enllaç: https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1J03Bfp26x8a2-vnJ4SQCY1qMUaY&ll=41.98202277476235%2C1.6767725405761666&z=8 
 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1J03Bfp26x8a2-vnJ4SQCY1qMUaY&ll=41.98202277476235%2C1.6767725405761666&z=8
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1J03Bfp26x8a2-vnJ4SQCY1qMUaY&ll=41.98202277476235%2C1.6767725405761666&z=8
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7. Altres Accions i Adhesions recolzades pel GL-Bcn 
 

Campanya ILP Per un 2020 Lliure de Nuclears 
Des d’octubre 2016 (en curs)  

 

Imatge. Objectiu de la Campanya 

 
Des del Grup Local de Barcelona donem suport a la ILP 2020 LLIURE DE NUCLEARS. Des de la fase 
inicial de la campanya el grup ha fet difusió, junt amb diferents membres del grup s’han implicat al 
grup promotor per avaluar la resposta esperada de la iniciativa i les vies per donar a conèixer la 
problemàtica i promoure la participació. 

Campanya per aturar els tractats TTIP, CETA i TISA 
15 octubre 2016 

Participació de membres del GL-BCN a la Cadena Humana organitzada mostrant l’oposició als tractats 
i posant de manifest l’impacte sobre diferents aspectes de les nostres vides. 

Creació d’una bossa de contractes per contractar amb SomE  
Impulsat per Lluis Jiménez i suport d’altres membres del grup 

Iniciativa impulsada per facilitar que persones sense possibilitat de fer-se sòcies puguin optar a la 
recepció d’un contracte a partir de la cessió de contractes de membres del grup. 

Participació al IIIer Volt Oligotòxic  
29 - 31 d’octubre 

http://xse.cat/volt3/ca/el-volt/ 

El Volt és una activitat promoguda per la XSE per reflexionar sobre el model energètic a Catalunya, a 
l’Estat espanyol a Europa i a nivell global. L’edició aquest any ha estat un recorregut per projectes 
amb greus impactes socioambientals a la província de Tarragona, com és el complex químic de 
Repsol, la fàbrica d’Ercros a Flix o el projecte d’emmagatzematge geològic de gas Castor. La intenció 
del VOLT és generar un “espai de convivència mòbil” que transita per diferents llocs amb 
problemàtiques socioambientals o alternatives al model imperant, amb l’ànim d’escoltar els territoris 
i aprendre des de les persones que hi viuen i en pateixen els impactes, per establir treball col·lectiu i 
agendes d’acció comunes. 

Molts membres del grup i sòcies de SomE han participat aquest any al Volt III, que ha estat avaluada 

http://xse.cat/volt3/ca/el-volt/
http://xse.cat/volt3/ca/el-volt/
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com una activitat molt enriquidora a nivell de conscienciació sobre de les estructures els impactes 
energètiques; també ha estat un interessant punt de trobada amb gent i col·lectius de interessos 
comuns, per poder treballar en xarxa. Des del grup aquest any s’ha tingut poca disponibilitat i només 
hem pogut participar puntualment a les reunions d’organització.  

 

Recollida del premi de la Fundació Roca Galès 
12 de març, Casal Independentista La Anònima, EL Clot, Barcelona 
 

 
 
 

Recollida  del premi Josep Irla  
12 de maig, Nit Irla, Barcelona 
Els premi Memorial Lluís Companys, en la seva categoria col·lectiva, ha estat atorgat a Som Energia 
«per ser una cooperativa que des del 2010 aposta clarament per la generació i consum equitatiu i 
sostenible d’energia, tot potenciant les energies renovables disseminades i promovent l’autoconsum 
energètic, essent una mostra com des de la societat civil es prenen iniciatives que prefiguren un món 
nou; per les activitats de sensibilització sobre l’impacte del sector energètic en la sostenibilitat i 
l’escalfament global; per ser un creixent instrument per restar poder a les grans corporacions 
energètiques; i per ser un agent actiu contra la pobresa energètica mostrant així una important 
vocació social». 
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8. Agraïments  
 

Des del grup de SomEnergia volem agrair la seva col·laboració a les diferents entitats i grups que han 
col·laborat desinteressadament recolzat la nostra activitat com a grup local, oferint el seu temps o 
amb suport logístic, com la cessió dels seus espais i la seva predisposició a fer real una societat 
col·laborativa. A totes i tots, moltes gràcies i seguim! 

 

Recollim a continuació els seus espais, i us animem a conèixer i difondre la seva activitat. 

 
 
Ateneu Roig de Gràcia 
https://es-es.facebook.com/AteneuRoig/ 

 

Casal La Prosperitat, Nou Barris 
http://www.casalprospe.org/ 

 

Casal Pou de la Figuera 
http://casalpoudelafiguera.net/ 

 

Espai SCV - El Clot 
https://es-es.facebook.com/esplaiscvclot/ 
 

Espai Obert 
http://espaiobert.org/ 

 

Koitton Club 
http://koittonclub.blogspot.com.es/ 

 

La Base Ateneu Cooperatiu Poble Sec 
http://www.labase.info/ 

 

Rocaguinarda – Cooperativa Cultural 
https://rocaguinarda.org/ 

 

https://es-es.facebook.com/AteneuRoig/
https://es-es.facebook.com/AteneuRoig/
http://www.casalprospe.org/
http://www.casalprospe.org/
http://casalpoudelafiguera.net/
http://casalpoudelafiguera.net/
https://es-es.facebook.com/esplaiscvclot/
http://espaiobert.org/
http://espaiobert.org/
http://koittonclub.blogspot.com.es/
http://koittonclub.blogspot.com.es/
http://www.labase.info/
http://www.labase.info/
https://rocaguinarda.org/
https://rocaguinarda.org/

