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Pobresa o despossessió energètica
ELOI PAREJA SECA

Grup de Sobirania Energética i de l'Aigua de la Crida per Sabadell

m
“ Les classes 

populars han perdut 
qualsevol poder de 
decisió i de gestió 
sobre els recursos 
de l’entorn natural”

quedi sense energia.
A nivell discursiu, la pobresa

energètica és una 
idea que pot cau
re fàcilment en la 
percepció de quel
com conjuntural 
més o menys fàcil 
de resoldre si es 
redueix l'atur o si 
s ’augmenten les 
ajudes públiques. 
Aquest concepte 
ha estat força in
corporat en el dis
curs hegemònic, 
per la qual cosa 
fa que temporal

ment ens pugui ser útil em
prar-lo per facilitar la compren
sió a la gent i mirar de lluitar 
sota aquest terme, però crec 
que cal anar més enllà.

Parlar de despossessió 
energètica implica l'existèn
cia d'un subjecte desposseït 
i la d’un altre que ha passat 
a tenir-ne la propietat. Aquest 
fet crec que és l’arrel que ens 
ha portat fins aquí üuntament 
amb tota la dinàmica pròpia 
del capitalisme) i intentar 
trencar amb aquesta situació 
i reapropiar-nos dels recursos 
naturals és un pas de gegant 
que pot assentar les bases

I  ^ n un context en el que 
r H  la desigualtat latent 

J L —/s 'ha , i s ’està, agudit
zant, hem vist com el terme 
de pobresa ha pres més força 
i és cada vegada més present. 
Centrant-nos en l'àmbit ener
gètic. tot i que també podria 
ser vàlid en d'altres, aquest 
fet ens pot induir a fer uns 
plantejaments que no acabin 
de sacsejar d’arrel els pilars 
que han originat aquesta si
tuació.

Les desigualtats, i en con
cret la desigualtat en matèria 
energètica, les hem de perce
bre com quelcom intrínsec en 
l'actual model econòmic, és a 
dir. com el reflex de l'aguditza- 
ció d’una situació ja existent. 
En un model on tot acaba es
sent privatitzat, les classes 
populars han perdut qualsevoi 
poder de decisió i de gestió 
sobre els recursos de l'entorn 
natural, deixant aquests en 
possessió de grans corpora
cions que, com a part del seu 
propi funcionament d’acumu
lació de capital, no llegeixen 
l'energia com un bé bàsic per 
a la població sinó com una 
mercaderia més.

Carrers perillosos
El dia 16 del passat mes 

de febrer, quan anava a casa 
de la meva germana, al carrer 
Torres i Bages, vaig entreban
car-me amb un totxo de la vo
rera que surt més del compte, 
i vaig caure. Va venir l'am
bulància perquè em vaig fer un 
trau i em van haver de posar 
set punts i és que a Sabadell 
gairebé tots els carrers estan 
fets, amb perdó, un merda.

Però això no s'acaba aquí 
perquè, el dia 18 de març, tam
bé vaig caure a l'Avinguda de 
Barberà, davant del Caprabo 
perquè hi havia un forat a la 
vorera. Em vaig fer un trau al 
front (set punts més), mal als 
genolls, blaus a les cames i em 
vaig torçar el peu. També va ha
ver de venir l'ambulància per
què jo estava plena de sang. i 
em va portar a Sant Fèlix.

Fa vergonya haver de pagar 
tants impostos perquè els 
carrers estiguin així de mala
ment. Fa vergonya! Estic dis
posada a no seguir pagant 
els impostos, però els meus 
diners els portaré al banc.

I no només parlo de mi, 
també parlo per tota la gent 
(gran i jove) que ha caigut al 
carrer i s'ha fet mal per culpa 
d'aquests carrers en tan mal 
estat.

A.F.

El Quixote Quartet 
ha parlat!

Amb les set últimes parau-

Amb la liberalit
zació del sector 
energètic finalit
zada l'any 2009 
(en compliment 
de directives euro
pees. tot sigui dit 
de pas), aquesta 
realitat no ha fet 
més que exphci- g f f B S  
tar-se i. si bé és n t U L f  
cert que a nivell rS jyTJjfj 
oficial l ’energia es 
considera un bé isJMJO ■ 
públic d'interès ge- 
neral (i com a tal, 
no té exactament les mateixes 
característiques que les d’una 
altra mercaderia liberalitzada), 
a la pràctica això no s ’ha tra
duït en què la normativa que 
la regula hagi evitat que deter
minada gent es quedés sense 
aquesta necessitat. I el que 
potser cal entendre (i que so
vint queda reflectit en les ano
menades “portes giratòries" o 
en projectes com el Castor) és 
que la mínima regularització 
del sector no anava encarada 
a evitar-ho, sinó a mostrar i 
vendre'ns la moto de que les 
institucions ja fan el possible 
per permetre que ningú es

CORREU
DEL LECTOR
Les cartes dirigidos a aquesta seccld -encara que 
es publiquin amb pseudònim- han d'incloure ies 
dades personals dels seus autors: nom, cognoms, 
adieto, telèfon i número del carnet o'idemitat. l'e< 
tensifi màxima serà de 30 línies mecanografiades 
a doble espai,

les de Crist a la Creu, Joven
tuts Musicals ens ha ofert un 
concert d'una qualitat extraor
dinària.

Aquestes "didàctiques musi
cals" han lograt transmetre un 
Haydn magistral que va plas
mar al pentagrama l’emoció i 
el drama de Crist a la Creu i 
amb les seves últimes parau
les. Cada paraula composada 
amb la tonalitat més adient.

Tot escoltant el concert, vaig 
pensar que l'esperit del com
positor Haydn estava present 
a la Fundació set vegades.

Enhorabona, Joventuts Mu
sicals!

M a Teresa Boix

Sabadell sin el Circ Raluy
Apoyo totalmente al escrito 

(D.S. 16-04-2015). del señor 
Francesc Gatell, sobre el “No" 
del los señores Cristian Sán
chez y Quim Carner de nuestro 
Ayuntamiento, a la instalación 
anual del “Circ Raluy", muy 
apreciado en nuestra ciudad 
por todos los niños y mayores 
que saben cómo trabajan de

bien en este circo catalán de 
toda la vida, mientras que otros 
circos extranjeros sí han tenido 
el permiso para instalarse sin 
más complicaciones. ¿Qué ha 
pasado en las reuniones de 
estos señores con el represen
tante Sr. Pep Garcia, que no 
han llegado a un acuerdo por el 
cambio de nuevas normativas? 
¿Pero saben a quién represen
tan, señores Sánchez y Car
ner? Deberían estar al servicio 
de la ciudadanía de Sabadell y 
actuar positivamente en todo

L ACUDIT DEL DIA

lo que favorezca, dejando de 
lado los intereses de partido. 
Creo que lo pagarán caro en 
las próximas elecciones ya que 
Sabadell no lo olvidará.

R. Fatjó

Canvi de nom del carrer 
Alfons XIII

L'Ajuntament ha canviat el 
nom del meu carrer (Alfons 
XIII) sense consultar els veïns. 
I ens hem assabentat del can
vi mitjançant la comunicació

d'un canvi profund.
Cal retornar la sobirania 

dels recursos al poble i que 
tant la gestió d'aquests com 
els processos per assolir-la 
tinguin una praxis clarament 
col·lectiva i d’apoderament 
popular, entenent que el que 
seria la gestió més tècnica pot 
recaure en gent més formada 
en aquest àmbit sense perdre, 
però, aquest caràcter col·lec
tiu.

Cal assumir que el procés 
no serà fàcil ni curt, i que les 
traves que ha posat, i seguirà 
posant, l'administració (com 
també, òbviament, les elèctri
ques). ens faran caminar per 
un camí de pedres que esde
vindran roques o penya-se- 
gats. Llavors, escalarem.

Sense esperar que l'Ajun
tament sigui més favorable 
a aquest tipus de propostes, 
des d'ara mateix ja ens hem 
de posar a bastir les estruc
tures i els projectes que ens 
permetin anar fent camí i anar 
teixint vincles dels que puguin 
sorgir propostes transformado
res per (re)construir un model 
i un entorn del que ja fa molt 
temps ens van desposseir ■

d'un partit polític.
Això és democràcia partien 

pativa?
Hi ha una demanda ciutada

na per aquest canvi?
L'Ajuntament no té altres 

afers més importants i urgents 
per resoldre?

El canvi de nom del carrer 
que acull els FCG. La Faràndu
la, etc. no provocarà confusió?

Les molèsties ocasionades 
per aquest canvi sobtat ens 
les compensarà l'Ajuntament?

Tomàs López Fuster

per Escoda


