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Al 2017 es van destinar 15.000 euros al 
projecte d’un cafè d’energia solar. El  
poble de Nisur està situat a 2650 m  
sobre el nivell del mar i està format per  
42 llars. Es triga, com a mínim, dos dies 
per viatjar des de la capital, Dushanbe, 
fins a Nisur. Al desembre de 2015, aques-
ta zona va experimentar un sever ter-
ratrèmol, deixant els habitants dels pobles  
encara més aïllats. Per tant, la disponi-
bilitat d’una font d’energia autònoma i  
fiable és crucial per a la comunitat local.

Per millorar la situació energètica, 
dues ONG locals, Little Earth i Oyan-
dasoz van llançar un projecte per  
promoure l’energia solar. Van rebre suport  
tècnic de Naturvernforbundet (La  
Societat Noruega per a la Conservació 
de la Natura) i el suport financer a 
través del Fons Climàtic d’EKOeneria.

El projecte inclou la instal·lació d’un  
cibercafè amb energia solar. El cafè 
va ser inaugurat l’Octubre del 2017 i 
està equipat amb un sistema fotovol-
taic de 1 kW i 2 portàtils amb accés 
a Internet. A la cafeteria, els vilatans 
poden utilitzar ordinadors portàtils i  
fotocopiadores, així com carregar  

dispositius mòbils. La cafeteria funcio-
na de manera comercial per garantir una  
major sostenibilitat financera del projecte.

La segona fase del projecte inclou un 
accés fàcil a la il·luminació solar. La  
cafeteria energètica es convertirà en 
un punt de distribució de les llanternes  
solars. Han començat amb 50 llanternes, 
que els vilatans ara poden comprar i 
pagar a títol intermedi. Els ingressos 
s’utilitzaran per renovar l’estoc de llan-
ternes i començar a experimentar amb 
altres dispositius amb energia solar.

Sens dubte, l’impacte d’aquest projecte 
no només té a veure amb la introduc-
ció de tecnologies energètiques, sinó 
també amb la creació de condicions 
favorables per al desenvolupament  
socioeconòmic. “Des que es va obrir la  
cafeteria energètica al poble, molts joves 
van començar a passar més temps a la  
cafeteria. Tenien l’oportunitat d’aprendre  
els conceptes bàsics d’alfabetització 
informàtica i obtenir més coneixe-
ment de les oportunitats que ofereix 
Internet. Alguns d’ells fins i tot fan 
cua per entrar a la cafeteria “- diu el  
director de l’escola local, Juma Jumaev.
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Cafè d’energia solar al Tajikistan

Les zones rurals remotes pateixen més la manca de subministrament 
elèctric. El cafè d’energia solar de Nisur vol proporcionar energia neta 
a la comunitat local.

The solar pumps are funded by EKOenergy 
users: companies, households and cities.

Projectes del Fons Climàtic
Centrat en energies 
renovables i pobresa 
energètica (Objectius 
globals 7 i 13)
Nous projectes anuals 
als països en  
desenvolupament

Executats i controlats 
per ONG de  
confiança

Seleccionats per un 
jurat independent

Al 2017, el Fons va
donar 190.000 € per 
9 projectes

Tots els usuaris 
d’EKOenergia  
aporten 0,10 €/MWh 
al Fons

Text: Anya Kokareva 
Imatge: Fondem
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EKOenergia és l’ecoetiqueta internacional sense ànim de lucre per a l’energia  i està 
recolzada per una xarxa de més de 40 organitzacions medioambientals.

L’ecoetiqueta EKOenergia ajuda als consumidors, ja siguin empreses, families o 
institucions públiques, a escollir un contracte elèctric respectuós amb el medi ambi-
ent. Exclou l’energia nuclear i fòssil, i exigeix uns criteris severs de sostenibilitat en la 
producció de les energies renovables. A més, dona suport a la producció d’energies 
renovables a través del Fons Climàtic. 

L’electricitat certificada per EKOenergia està a l’abast de tot tipus d’organitzacions 
i corporacions internacionals. És una forma rentable de reduir la petjada de carboni 
d’una empresa i comunicar sobre la seva elecció utilitzant l’ecoetiqueta internacio-
nalment reconeguda.

Nova producció de renovables a través del Fons Climàtic

Només la bioenergia més respectuosa amb el clima

Energia eòlica fora d’àrees naturals i de protecció d’aus

Energia hidràulica que respecta la migració dels peixos. 
Projectes de restauració fluvial a través del Fons Ambiental 

Energia renovable controlada per GOs, RECS, I-RECS

Eòlica, solar, hidràulica, bio

Combustibles fòssils, energia nuclear, possibles renovables

EKOenergia Altres renovables     Fonts mixtes
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Criteris de sostenibilitat: valor addicional per al planeta
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Els estàndards medioambientals més reconeguts internacionalment mencionen EKOenergia. És el cas de CDP,  
el Protocol de Gasos d’ Efecte Hivernacle, Green key per hotels, i certificats LEED per edificis.

”EKOenergia representa la 
millor opció disponible  

pel consum sostenible d’elec-
tricitat renovable a Europa.”

”Les ecoetiquetes són una forma de que 
les companyies facin mñes amb les seves 

compres. EKOenergia, esmentada a la 
Guia d’ Abast 2 del Protocol de GEH, és 
una marca de qualitat que se suma als 

certificats de seguiment.” 

“Una xifra creixent d’ hotels a  
Europa ja s’han canviat a EKOener-
gia i inclouen el logo d’EKOenergia 
a les comunicacions amb els seus 
clients. Segueix el seu exemple i 

ves més enllà.”

EKOenergia: L’ecoetiqueta internacional per a l’energia renovable

Avalats per altres estàndards


