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Va, sra. alcaldessa. Tenim un acord. 
aquesT no és momenT per dubTar.
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esTà fenT broma? 
fossília Té més de 100 

anys d’experiència.
com poT creure algú que un 

grapaT d’aerogeneradors 
podria produir ToTa 

l’elecTriciTaT que 
necessiTem?

sí, però ja sap, sr. carbúncul, que També 
hi ha una creixenT preocupació per... 

bé... pel canVi climàTic.

anem a salTar-nos la xerrada hippie. 
VosTè sap que la nosTra cenTral elècTrica 

serà la més eficienT de la seVa classe.

a més, gràcies a la nosTra 
noVa inVersió, serem capaços 
de Treure d’enmig una de les 
cenTrals més peTiTes i menys 

eficienTs. això és bo per 
al planeTa, no?

esTic amb VosTè, sr. carbúncul.
 però no ToThom ho Veu d’aquesTa manera. 

amb les eleccions en menys de 18 mesos, 
no em puc permeTre el desconTenTamenT 

enTre els VoTanTs.

de VeriTaT creu que això és el 
que preocupa els seus VoTanTs? 

els seus VoTanTs Volen elecTriciTaT. 
això hauria de ser la nosTra 

principal preocupació.

de ToTa manera, no sigui Tan pessimisTa. el canVi 
climàTic no ha esTaT un problema fins ara. no 

ens aVancem als esdeVenimenTs. se li acudeix cap 
problema que no ha esTaT resolT per la ciència?

mmm... el càncer, 
la pobresa, la fam.

no esTic dubTanT. 
només dic que diVersos 
regidors han mosTraT 

inTerès en l’alTra 
proposTa. la d’enersol.
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digueu-me, sra. alcaldessa. 
què la preocupa? 

ha TinguT una mala niT?

esTem paTrocinanT 
més de 50 acTiViTaTs i 
organiTzacions a la 

ciuTaT. no Vol que les 
coses canViïn, oi?

no, clar que no, però...

aerogeneradors! és això el 
que els agrada als VoTanTs? 

Turbines lleTges allà on miris?
recordi, si consTruïm 

la noVa cenTral elècTrica, 
paTrocinarem molTs alTres 

projecTes amb aquesTs 
ingressos. és una promesa.

poTser Té raó. però cal 
conVèncer la genT amb la seVa 

campanya de comunicació. 

no Vull Tenir 
cap problema.

no se’n penedirà 
d’aquesTa decisió, 

sra. alcaldessa.

ho sé.
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sra. alcaldessa, he acabaT 
amb la meVa feina per aVui.

 puc anar-me’n?

ha esTaT un dia infernal!

alcaldessa! Tenim coses 
imporTanTs per discuTir! 

si us plau, senyora alcaldessa!

ara no, esTic 
molT ocupada.

hola! sembla... 
no sé, alguna 
cosa sobre la 

cenTral elècTrica.

sí, sofia, Te’n poTs 
anar. crec que podem 

anar-nos-en ToTs.

hola, sofia! 
què és ToT 

aquesT enrenou?
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Tss! políTics! 
mai escolTen!

anem, maria, conTinuem 
amb la peTició.

«no als combusTibles fòssils, 
sí a les energies renoVables».

el canVi climàTic és real. 
les energies no renoVables 

esTan desTruinT el 
nosTre planeTa.

pe a què és 
exacTamenT 

aquesTa peTició?

Volem mosTrar als 
políTics que una gran 

quanTiTaT de ciuTadans 
Volem energies 

renoVables i no fòssils.

hi ha un munT 
d’opcions. energia solar, 
eòlica... aposTem per les 

energies renoVables!

no Volem que fossília 
consTrueixi una noVa 

cenTral elècTrica aquí. 
Voleu signar?

si fossília només proporciona 
energia no renoVable, qui 
proporciona la renoVable?

hi ha molTs proVeïdors Verds. un d’ells, 
enersol, esTà inTeressaT en insTal·lar 

aerogeneradors al monTjuïc. això és del que 
esTaVen parlanT...

 si no és carbó, 
què serà?
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crec que me n’aniré 
a casa. no Tinc 
ganes de jugar.

d’acord... 
esTà bé.

no es poT confiar en fossília, 
creieu-me, ho sé. l’acord 

d’enersol podria ser molT 
millor per a la ciuTaT.

amor, no T’oblidis
 que Treballes per a 

ells. no mosseguis la 
mà que T’alimenTa.

jo no Treballo per a ells. 
ho fa la meVa agència de 
publiciTaT. i espero que 
encara Tingui el dreT de 

dir que no m’agraden.

per què no els demanes 
Treballar en un alTre 

projecTe, pare?

no esTic en la posició de 
poder escollir, Vida meVa.

fossília és el millor clienT de 
la meVa agència publiciTària, 

i paguen bé.

llegirem els prospecTes. 
gràcies i bona sorT 

amb la peTició!
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PER A TU PER AL MEDI AMBIENT PER AL FUTUR

Electricitat a partir del vent, de l’aigua i del sol per a la seva casa? Feu clic aquí 

Més informació sobre la nostra energia certificada per EKOenergia

EKOenergia és una xarxa de 35 organitzacions mediambientals europees de gairebé tots els països europeus. 
Promovem l’ús d’energies renovables i volem donar als consumidors l’oportunitat de treure’n més profit del seu 
contracte d’electricitat.

EKOenergia és també el nom de l’única etiqueta ecològica 
paneuropea d’electricitat. EKOenergia és l’energia renovable. A 
més d’això, les centrals elèctriques que produeixen EKOenergia 
compleixen amb els criteris de sostenibilitat establerts per la 
xarxa EKOenergia.

Més informació sobre l’electricitat renovable i el 
canvi climàtic ->

Conegui més sobre el nostre Fons Climàtic ->

ENERSOL

Inici Sobre nosaltres Ecoetiqueta Com comprar EKOenergia?

ho esTic buscanT a 
google... mira açò...

alguna Vegada has senTiT 
parlar d’enersol?

alguna Vegada 
has senTiT parlar 

d’eKoenergia?
no. dóna una ullada 
a la seVa pàgina web. 

ah, esTà en... guau, 
30 idiomes!

«com a consumidor europeu, 
poT Triar lliuremenT el seu 
proVeïdor d’elecTriciTaT i 
el Tipus d’elecTriciTaT que 

VosTè prefereixi».

no sabia que hi haVia 
TanTs proVeïdors. 
sempre ens haVíem 
limiTaT a fossília.

EKOenergia L’Etiqueta ecològica per l’electricitat
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Per cada megawatt-hora 
que es vengui com a energia 
hidràulica EKOenergia, 
es destina un mínim de 
0,10 € al Fons Ambiental 
d’EKOenergia. Aquests 
diners s’utilitzen per finançar 
la implementació dels 
projectes de restauració de 
rius. 
Més informació →

... eh, mireu açò, Tenen un 
alTre fons També. “el fons 
ambienTal d’eKoenergia”. FONS AMBIENTAL

què més fan aquesTs 
nois d’eKoenergia?

sembla que esTableixen els 
criTeris mediambienTals per a les 

cenTrals elècTriques. mireu.

Tenen criTeris de 
rendimenT per a 

cenTrals elècTriques 
de biomassa, i fins i 
ToT exclouen alguns 

Tipus de biomassa, com 
la biomassa que es 

podria uTiliTzar com 
a alimenT.

per què no canViem el nosTre 
conTracTe? els nosTres diners 

anirien a alguna cosa úTil.

fes clic en “com comprar 
eKoenergia”, sofia.
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FONS AMBIENTAL
hola, sofia! eT 

senTs millor aVui?

més o menys. m’agradaria 
parlar amb VosalTres d’una 

cosa. és molT imporTanT.

més imporTanT que el nosTre 
enTrenamenT? l’equip masculí 
Té un parTiT aquesT diumenge.

sens dubTe. heu senTiT parlar de la noVa 
cenTral elècTrica que Volen consTruir?

eT refereixes a la del monTjuïc?

sí. ara maTeix esTan 
decidinT quin Tipus 

de cenTral Van a 
consTruir-hi.

ahir ho Vaig esTar pensanT i 
crec que podem fer alguna cosa 

per donar suporT a la idea de 
les Turbines de VenT.

per què parles d’això ara? som aquí per jugar.

no Vull perdre el parTiT de 
diumenge per les TeVes queixes!
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nos són les meVes queixes, 
hi ha molTs acTiVisTes 
promoVenT el parc eòlic.

Vinga, Va, 
sofia. eòlic... 

hahaha! això mai 
funcionarà....

esTic segura que ToTs 
VosalTres sabeu què és 

l’escalfamenT global 
i el canVi climàTic. 

l’elecTriciTaT renoVable 
poT ajudar a aTurar-ho, i 
la nosTra ciuTaT podria 
ser un exemple posiTiu.

i per què no? en alguns 
països ja subminisTren més 
del 20% de l’elecTriciTaT. i 
això és només el principi.

això són TreTes inVenTades 
per hippies perquè Visqueu 
com caVernícoles, sofia.

... espera, no és 
fossília el nosTre 

paTrocinador?

sí. per què ho 
pregunTes?

si ells guanyen més diners, poTser 
Tindrem més diners També!

per què 
anaVen a...? 

TanT fa.

es TracTa de Tenir 
la possibiliTaT 

d’escollir. m’agradaria 
que us ho penséssiu.
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ToT això esTà molT bé, sofia, però 
què podem fer nosalTres? Vull dir, 
l’ajunTamenT és qui ha de decidir.

jo També Triaria 
l’energia renoVable, 
però no crec que ens 

pregunTin el que Volem.

i és per això que Vam dir 
que era una ximpleria 

discuTir aquesTes 
coses. Vinga, Va, anem a 
jugar. Tenim coses més 

imporTanTs que fer.

però poTser hi ha 
alguna cosa que 

puguem fer ....

sofia, Tu Treballes a 
l’ajunTamenT, oi? alguna 

Vegada has TracTaT de 
planTejar-los aquesTa 

qüesTió?

encara no. Volia 
informar-me abans.
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sra. alcaldessa? 
puc parlar 
amb VosTè?

... ara 
no, esTic 
ocupada.

no Vaig poder eViTar 
escolTar la seVa conVersa 

amb el sr. carbúncul.

això no és 
assumpTe Teu, sofia.

la nosTra ciuTaT ja esTà fenT molT, sofia. 
acabem de posar conTenidors de reciclaTge. no 

podem resoldre ToTs els problemes del món.
és VeriTaT que 
l’elecTriciTaT 

renoVable és una 
causa noble, però... 

no és Tan fàcil.

per què no?

perquè no sempre hi ha VenT, 
sofia... i la nosTra ciuTaT 
necessiTa molTa energia...

però si mai comencem a 
uTiliTzar renoVables...

eTs massa joVe per 
enTendre-ho.

l’elecTriciTaT Verda podria ser el 
fuTur, sofia... però no és el presenT.

ho sé, però... espero 
que la ciuTaT aposTi 
per l’energia Verda...
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osTres... pensaVa que 
series més Vella.

hahaha! sóc VolunTària a eKoenergia. 
encanTada de conèixer-Te, sofia. Vas 

dir que Tenies algunes pregunTes.

si Vols comprar elecTriciTaT renoVable, ho has de demanar al Teu 
proVeïdor. uTiliTzen les garanTies d’origen per demosTrar que han 

produïT prou elecTriciTaT renoVable per cobrir el Teu consum.

sí. l’esTaT ofereix als proVeïdors un 
cerTificaT, anomenaT garanTies d’origen, per 

cada megawaTT-hora d’elecTriciTaT Verda 
que produeixen. els proVeïdors d’elecTriciTaT 

poden Vendre TanTa elecTriciTaT Verda 
com garanTies d’origen Tinguin.

si els Venedors Volen Vendre més elecTriciTaT 
Verda de la que produeixen, poden comprar 

garanTies d’origen a alTres proVeïdors Verds. però 
cada cerTificaT només es poT uTiliTzar una Vegada. 

per obTenir més informació, També poTs donar 
una ullada a la nosTra pàgina web.

esTic parTicipanT en el serVei VolunTari europeu 
(sVe), un programa de la ue que permeT als joVes 

anar a l’esTranger i ser VolunTaris en una 
organiTzació sense ànim de lucre. eKoenergia 

acull VolunTaris de diferenTs països.

algú em Va dir que no hi ha cap manera de saber si 
l’elecTriciTaT que rebem dels nosTres endolls és Verda. 

com funciona això?

garanTies 
d’origen?

genial, 
gràcies!

per cerT... què Vol dir això de que 
eTs VolunTària d’eKoenergia? 

ara Tinc curiosiTaT.

També fan això? guau!
ah, i També Tinc algunes pregunTes 

sobre el fons climàTic...
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sofia! Vam rebre el 
Teu missaTge. així 

que no Va anar bé amb 
l’alcaldessa?

ja eT Vaig dir que era 
una esTupidesa.

no Vaig aconseguir que 
llegís res. crec que 

haurem d’inTenTar una 
esTraTègia diferenT.

esTaVes parlanT 
d’una peTició. crec que sí. però el més imporTanT és 

que la genT sàpiga que poT escollir.

sí, però som un club de fuTbol, no un club 
de «anem a salVar el món». Veieu flower 

power escriT a la pareT?

podem fer fulleTs. 
o pòsTers. podria 

posar alguns 
d’ells a la meVa 

uniVersiTaT.

no esTem lligaTs a fossília de per Vida. hem 
d’informar a TanTes persones com sigui possible. 

poTser puguem canViar almenys una parT de 
la nosTra energia a la renoVable.

correm el risc de 
perdre el nosTre 

paTrocinador.

com eixos 
hippies 

perdedors?

creus que uns 
quanTs gargoTs 

ajudaran?

calma. som amics, 
no? per què no podem 

fer alguna cosa 
diferenT junTs per 

una Vegada?

no Tinc Temps per 
perdre en la TeVa 
campanya hippie. 

busca un alTre lloc 
per a això.

què més eT dóna? no
 esTem uTiliTzanT els diners 

del club per finançar 
les acTiViTaTs.
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creus que farien això?

poTser no necessiTem TanTs 
diners. per exemple, qui 

uTiliTza l’aire condicionaT 
aquí? i per què necessiTem 

uniformes nous cada 
Temporada?

per què no?

com a club, no esTem 
inTerferinT en els 

seus assumpTes. no ens 
lleVaran el paTrocini.

no siguis ingènua, sofia. si la 
majoria de VosalTres parTicipeu 

en aquesTa esTupidesa, ho 
sabran. i per què conTinuarien 

inVerTinT en nosalTres?

de debò? i qui 
els ho dirà?

l’equip masculí esTà quasi llesT 
per anar al campionaT regional. 

no renunciarem a aquesTa 
oporTuniTaT per Tu.

és clar. i llaVors com ens 
podrem permeTre el luxe 
d’un camp en bon esTaT, 

uniformes personaliTzaTs, 
una seu amb aire 
condicionaT...?
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insensaTs. bona sorT. 
us en penedireu.

però de ToTes maneres, 
esperem que la 

preocupació d’en marc 
no es faci realiTaT.

i si fossília ens lleVa 
el paTrocini, Trobarem 

un alTre. no necessiTem 
TanTs diners. 

seguirem juganT.

podem començar 
a enTrenar d’una 

Vegada?

i el campionaT?

guanyar o perdre la 
compeTició depèn 
de nosalTres, no 

d’ells...

ja Veurem...

calma, marc, jugarem... 
guanyar no és només 

qüesTió d’enTrenar, sinó 
També d’esperiT d’equip.
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m’agrada aquesT 
disseny per 

al fulleT.

creieu que «aposTi 
per l’energia 

Verda!» és prou bo?

poTser Trobem alguna 
cosa més enginyosa. 

això és un poc simple. Volem que 
sigui simple 

i fàcil 
d’enTendre.

recordeu 
que és per a 

principianTs.

serà d’aquí a un mes. Tindrem prou 
Temps per anunciar-ho?

jo m’ocupo de la 
publiciTaT. Tu hauries 

de preparar la 
presenTació, sofia.

jo... jo no 
Tenia pensaT 

parlar...

eTs la persona adequada, 
sofia. ja ens has conVençuT 

a ToTs nosalTres! esTic segur 
que la TeVa presenTació 

serà impressionanT.

la biblioTeca acollirà 
el nosTre fòrum!
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senyor, Vol signar la nosTra 
peTició per consTruir un parc

 eòlic al monTjuïc?

deu ser del maTeix grup que ens Va 
enViar els correus elecTrònics per 

canViar a l’energia Verda.

sí, ToTs els Vam rebre. he 
TornaT a llegir la proposTa 
d’enersol. sembla millor del 

que recordaVa.

aquesTes 
eco-ximpleries? 
no Tinc Temps 

per això.

en realiTaT no és Tan 
dolenT. hauries de donar 

una ullada a la seVa pàgina 
web. sembla que... acabaràs amb rasTes

 i xancleTes, si no Vas 
amb compTe.

hola, daVid! no ho 
Vas a llegir?
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què passa quan el VenT no 
bufa i no hi ha sol?

hi ha alTres fonTs d’energia 
renoVable, com l’energia 

hidroelècTrica i la biomassa, 
que gairebé sempre esTan 

disponibles. la Tecnologia per 
emmagaTzemar energia També 

esTà milloranT.

he llegiT que les 
Turbines soVinT 

maTen les aus.

els edificis i el TrànsiT maTen 
més aus que les Turbines de VenT, 
per no parlar del canVi climàTic.

També és una qüesTió 
d’ubicació. l’eTiqueTa d’eKoenergia 

ho Té en compTe.

no és molT cara 
l’energia eòlica? pujarà 

la nosTra facTura?

no és cerT que 
l’energia renoVable 

sigui més cara. 

si les cenTrals de carbó paguessin 
un preu jusT per la conTaminació que 

causen, l’energia renoVable seria 
fins i ToT més baraTa que la fòssil. a 
més, el VenT sempre esTarà disponible 

i sense cap cosT. el carbó no.

cremem els 
residus de la 

ciuTaT! això és 
renoVable, no? 

i si em 
compro els 

meus panells 
solars?

ToTs 
alhora 
no, si 

us plau! i els d’eKoenergia? ens poden 
consTruir les Turbines eòliques?

eKoenergia és l’eTiqueTa que 
garanTeix que l’elecTriciTaT 

és renoVable. enersol 
consTruirà les Turbines. 

no esTan en cap cas obligaTs a 
comprar energia a enersol: és 

només una qüesTió de 
poder escollir.

sí, VosTè, el 
de la dreTa.

si aposTem per l’energia 
eòlica, serà millor l’aire 

de la nosTra ciuTaT?
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Tenies raó. 
Hem de mantenirvigilada aquesta noia.

CARBÚNCUL

malgraT la TeVa 
joVenTuT, has 

parlaT realmenT bé!

T’agradaria parlar a la ràdio 
sobre aquesT Tema? Tenim un 

programa, els diVendres...

sí, seria 
genial!

els posaré al Taulell. esTic 
segur que alguns dels meus 

clienTs els llegiran.

A :

gràcies, sr. ferrer. 
he d’admeTre 

que esTaVa prou 
nerViosa.
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Ens hem canviat 
a EKOenergia

oh... bé, sí, podem parlar 
d’això noVamenT... però...

mira quanTes empreses s’han 
canViaT a conTracTes Verds! és 
una bona oporTuniTaT per a la 
ciuTaT i per al nosTre parTiT...

sembla que és el 
que la genT Vol. 

en dos mesos han aconseguiT 
més de 5000 signaTures sol·liciTanT 

l’assignació del conTracTe del 
monTjuïc a enersol. 

oh... hem de Tenir 
en compTe el que 

la genT Vol.

i si fem una reunió la 
pròxima seTmana per 
parlar sobre el Tema?
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AquestA noiA! 
ToT açò és 
per culpa 

d’ella!

ningú no haVia senTiT mai 
parlar d’eKoenergia i ningú 
es preocupaVa per enersol. 

i ara, per culpa d’ella....

quanTs conTracTes 
hem perduT ja?

per no parlar de 
com l’alcaldessa 
ens esTà giranT 

l’esquena!

... si ens desfem de 
la líder, poTser el 

moVimenT s’enfonsarà. 
a poc a poc, però 

s’enfonsarà.

però com? aquesTa noia sembla 
molT popular. s’ha guanyaT el 

club de fuTbol, fins i ToT Té un 
peu a la porTa de l’alcaldessa...

... el seu pare esTà 
TreballanT en la nosTra 

campanya publiciTària. la 
mare no Té feina...

de debò? 
i m’ho dius 

ara?

prop de 50 empreses 
Van canViar de...
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disculpeu-me un 
minuT. podem 

fer un descans.

... és una de les 
nosTres persones 

clau...

... sí, però...

sr. carbúncul! el puc 
ajudar en alguna cosa?

... això són 
molTs diners.

... Veuré el que 
puc fer...

... com més aViaT, millor. 
doni-ho per feT, 

sr. carbúncul.

més fàcil del que 
m’esperaVa. raquel, 
auToriTza aquesTa 

Transferència.

diners ben gasTaTs, 
sr. carbúncul.

ara, he d’anar 
a un programa 

d’enTreVisTes. és hora 
de neTejar la imaTge 

d’aquesTa empresa.

més eT Val, o 
sofriràs les 

conseqüències.

i Torneu a Treballar. 
Vull bones noTícies 

quan Torni.
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pare! el nosTre equip ha 
guanyaT el parTiT d’aVui! 

esTem preparaTs per anar al 
campionaT regional!

això és genial, 
Vida meVa...

sembles 
cansaT...

ho esTic. he... he 
perduT la feina.

aVui? però 
com? per què?

diuen que esTan fenT 
reesTrucTuració... 

han de «dinamiTzar 
les operacions».

això no fa senTiT! eTs 
un dels millors... per 

què anaVen a...

ha esTaT ell.

Va, sofia, Tampoc 
és Tan... mesquí...

«aVui el sr. carbúncul esTà amb nosalTres! 
sr. carbúncul, què pensa VosTè sobre 

l’acTual campanya d’eKoenergia?»

«crec que esTà molT sobreValorada. produir 
elecTriciTaT és la nosTra especialiTaT, i si 

funcionés amb Turbines eòliques, les hauríem 
començaT a uTiliTzar fa molT de Temps. 

malauradamenT, sembla que aVui dia esTà de 
moda l’alarmisme mediambienTal».

26



«fossília és la millor opció per a la nosTra esTimada 
ciuTaT. carbó neT, eficienT i fiable, en lloc de ...»

ha esTaT ell, pare. fossília esTà 
perdenT populariTaT, l’alcaldessa 

ha conVocaT una noVa reunió 
amb els regidors per discuTir la 

decisió del monTjuïc.

enersol aconseguirà el conTracTe, 
i a més a més, esTem guanyanT 

l’aproVació de la genT. has VisT 
quanTes empreses i boTigues s’han 
canViaT a eKoenergia úlTimamenT?

... i ToT, nena meVa, és 
gràcies a Tu. ToT i així, no 
em puc creure que m’hagin 

acomiadaT per això.

això és Terrible. què 
farem ara? hauríeu de 

deixar la campanya, ToTs 
dos. no Val la pena.

mare! com més bruT juguin, 
amb més força lluiTarem! 

si són Tan dolenTs, hem de 
lluiTar encara més!

a més, no recuperaré el 
meu Treball si depèn de 
fossília. en Trobaré un 

alTre. com em Vas dir, sóc 
un dels millors.

però qui és aquesTa 
sofia, líder del moVimenT 
per l’energia renoVable de 
la nosTra ciuTaT? quins 

són els seus moTius? 

accepTarà el repTe 
de parlar daVanT 

les càmeres?
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m’han conVidaT per 
parlar al programa!

m’han TelefonaT. 
l’especTacle és la seTmana 

que Ve. crec que no 
esTic preparada!

Va, sofia, pensa que és com un 
examen. sens dubTe esTàs llesTa. 

úlTimamenT només has parlaT 
d’eKoenergia i d’energies renoVables.

ho sé, però això és diferenT! 
molTa genT Veu aquesT 

programa i segur que molTs 
d’ells donen suporT a fossília. 

i si ho espaTllo ToT?

i això... ja ha 
cosTaT la feina 

al meu pare.

eT podem preparar. 
anem a escriure 

alguns dels 
argumenTs. jo faré 

de presenTador. 

sofia, no eTs una mica 
joVe per preocupar-
Te per les cenTrals 

elècTriques? per què 
ho fas?

escolTa, aquesTa és la 
nosTra millor oporTuniTaT 

d’arribar a ToTs ells. eTs 
famosa, sofia!
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com a joVe, Tinc molT a perdre 
amb el canVi climàTic. és el meu 

fuTur el que esTà en causa.

no seria més sensaT 
concenTrar-Te en els 

Teus esTudis?

probablemenT començaré 
la uniVersiTaT el pròxim 
any, però realmenT crec 
en l’energia Verda i en 

eKoenergia.

i això no és una cosa que 
puga posar després dels 

meus objecTius personals, 
o posposar fins després 
d’acabar la uniVersiTaT.

el canVi a l’energia sosTenible és un 
pas imprescindible si Volem salVar el 

planeTa. hem d’acTuar ja!

de Veres creus que 
l’elecTriciTaT Verda 

salVarà el planeTa? no 
hi ha alTres opcions a 

Tenir en compTe?

hem de canViar el nosTre 
esTil de Vida... Tal com 

menjar menys carn i 
passar les Vacances a 

prop de casa.

però sí, les energies renoVables 
són essencials. sense canViar a 
les renoVables, no resoldrem el 
problema climàTic. necessiTem 

que més genT ho sàpiga.

l’energia Verda és 
només una parT 
de la solució. 

També necessiTem 
eficiència 
energèTica.
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sofia, heu decidiT promoure 
principalmenT els proVeïdors 

que Venen eKoenergia. 

Vam començar això com una acció local 
per l’energia eòlica, però Vam descobrir 

que podíem marcar una gran diferència si 
formàVem parT del moVimenT d’eKoenergia.

què Vols dir? al comprar elecTriciTaT d’un dels proVeïdors d’eKoenergia, una 
parT dels diners es desTina a projecTes de proTecció climàTica.

això significa que També poTs fer 
el bé amb la TeVa compra. però com 

funciona en la pràcTica?

També és imporTanT el feT 
que les Vendes conTribueixin 

al finançamenT de noVes 
insTal·lacions de renoVables.

financen alTres associacions 
amb experiència en aquesT 

Tipus d’acTiViTaTs.

recenTmenT, Van paTrocinar l’ong 
oiKos per a proporcionar una escola 

rural amb energia solar.
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un fuTur més sosTenible és 
possible, però cal que Vingui a 

TraVés de l’esforç conjunT. és per 
això que la nosTra campanya se 

cenTra en la informació.

PoDeM fer-ho.

sembla que la TeVa campanya 
esTà aconseguinT el seu 

propòsiT. les noTícies 
han informaT de diVerses 

reunions enTre l’alcaldessa 
i els regidors. el fuTur del 

monTjuïc encara no s’ha decidiT.

alguna Vegada has pensaT en 
les persones que Treballen a 

fossília? què passarà amb ells? 
perdran la seVa feina?

l’energia renoVable crearà nous 
llocs de Treball, i com el canVi 

a les renoVables no serà de 
la niT al dia, hi ha Temps per 

formar els Treballadors.

Volem que la genT Tingui 
la possibiliTaT d’escollir 

i fer un primer pas cap a 
l’elecTriciTaT sosTenible.

objecTius 
meraVellosos. 
creus que poTs 

fer-ho?

com podem Triar, si no 
coneixem les opcions?

l’elecTriciTaT Verda encara 
esTà infraValorada, i hem 
de donar-li l’oporTuniTaT 

de créixer.
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sobre l’aValuació de les 
proposTes per a la cenTral 

elècTrica que es consTruirà 
al monTjuïc.

Tenim dues proposTes: 
una de fossília per a una 

cenTral de carbó, i una 
alTra d’enersol per a

 un parc eòlic.

la VoTació esTà 
Tancada.

amb una majoria del 
70%, l’ ajunTamenT 

adjudica el conTracTe 
a enersol.
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han passaT dos anys,
 i com han canViaT 

les coses!

els aerogeneradors 
d’ enersol han esTaT una 

decisió meraVellosa per a 
la ciuTaT. la conscienciació 

sobre el canVi climàTic 
esTà augmenTanT.

fossília ja no és l’empresa més 
influenT de la ciuTaT. heu VisT 

aquells anuncis d’enersol? és la 
noVa feina del meu pare.

eKoenergia També ha 
crescuT. ara Tenen 45 

proVeïdors més.

sóc VolunTària d’eKoenergia, així 
com molTs alTres joVes. esTem 

començanT a finançar Tres 
projecTes climàTics amb els 

ingressos dels nous conTracTes.

un fuTur més Verd mai 
ha esTaT Tan a prop.
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Què puc fer jo?

A casa

1. Canvia a EKOenergia. No només és la 
millor forma d’assegurar-te que el teu contracte 
d’electricitat condueix a canvis positius, sinó que 
també és un signe clar per a les productores 
d’electricitat i per als polítics del teu suport a 
l’energia 100% renovable.
Més informació en www.ekoenergy.org > Com 
comprar EKOenergia?
En Espanya, Gesternova és el primer proveïdor 
d’EKOenergia, www.gesternova.com

2. Usa fonts d’energia renovables per als 
sistemes de calefacció i refrigeració, com el 
biogàs o bombes de calor que utilitzen electricitat 
renovable.

3. Mesura el teu consum d’energia i els costos, 
i tracta de reduir-los:
- comprovant l’eficiència energètica de la casa 
abans de comprar-la o llogar-la;
- aïllant tèrmicament la casa;
- usant la rentadora només amb càrregues 
completes i eixugant la roba a l’aire;
- no malgastant l’aigua, especialment l’aigua 
calenta;
- comprant els electrodomèstics més eficients i 
deslligant-los quan no s’estiguin usant;
- cuinant amb la tapa posada i deixant que el 
menjar es refredi abans de guardar-lo a la nevera 
o al congelador. 

El canvi climàtic és el repte més gran a què la humanitat s’enfronta. Els informes sobre l’augment de 
les emissions de gasos d’efecte hivernacle i els resultats que s’esperen són més que alarmants. Les 
úniques bones notícies són que sabem com prevenir un canvi climàtic dràstic. És tècnica i 
econòmicament possible viure dins els límits d’un planeta.

Malauradament, pocs responsables es prenen seriosament el problema. Continuen usant fórmules 
antiquades o troben solucions només a curt termini. Afortunadament, cada vegada hi ha més gent 
com Sofia: persones que actuen, en compte d’esperar que arribin ambiciosos acords climàtics 
internacionals.

Les accions individuals no són inútils. Són la marca d’un grup creixent de persones que creuen 
que aquest és el camí correcte. I el grup no passarà inadvertit pels polítics que volen guanyar les 
eleccions en els anys vinents, ni per les empreses que volen vendre els seus productes en les 
dècades de 2020 i 2030. Aquestes accions també tenen sentit en la nostra vida diària: pots estalviar 
molts diners i millorar la teva salut al ser més respectuós amb el clima.
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Menja de forma intel·ligent

6. La producció i el transport dels aliments causa moltes emissions de gasos d’efecte hivernacle. 
Per reduir la teva petjada de carboni, pots:
- reduir el consum de carn i de productes lactis;
- comprar aliments de temporada i d’origen local;
- comprar productes orgànics;
- intentar no comprar més del que consumeixes. Per començar, podries fer un seguiment de la 
quantitat d’aliments que llences a les escombraries.

A la carretera

4. Evita utilitzar el cotxe. Anar en bicicleta i caminant són dues bones i saludables alternatives. 
Si el transport públic no és una opció, intenta compartir el cotxe; és una bona forma d’estalviar 
diners, contaminar menys i fer nous amics.

5. Les vacances no han de ser en llocs llunyans per ser agradables. Evita anar amb avió; el 
tràfic aeri és una font d’emissions de gasos d’efecte hivernacle en creixement. 

Dóna suport als que defenen els teus 
principis

10. Vota els polítics que es prenen seriosament 
el canvi climàtic, i dóna suport a les organitzacions
que es preocupen pel canvi climàtic, els drets 
humans, la planificació familiar...

Redueix, reutilitza, recicla

7. Tingues cura de les teves pertinences. Com 
més temps utilitzes els mateixos objectes, menys
deixalles produiràs i menys energia serà 
necessària per produir-ne de nous.

8. Compra articles de segona mà, productes 
de qualitat i productes que no utilitzen embalatges
innecessaris. 

9. Dóna regals sostenibles. Milions de regals 
acaben en bosses d’escombraries sense haver 
estat utilitzats. En el seu lloc, ofereix entrades 
per anar al teatre, un massatge o una inscripció a 
alguna activitat.

Llegeix més

en la pàgina sobre l’acció pel clima de la UE:
http://ec.europa.eu/spain/barcelona/images/documents/
publicacions/2010/canvi_climatic_-_joves.pdf
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La totpoderosa Fossília pretén construir una nova central elèctrica de carbó al 
Montjuïc. Però no és l’única interessada en la zona: Enersol vol construir un parc 
eòlic en el seu lloc. La proposta d’Enersol obté una ajuda inesperada quan Sofi a i els 
seus amics comencen una campanya per promoure l’energia renovable.

Sofi a descobreix ràpidament que aquest no és un assumpte únicament per als polítics. 
En el mercat lliure, els consumidors poden escollir a quina empresa volen donar 
suport i quin tipus d’electricitat volen comprar. Quan se n’adona d’això, no triga gens 
en començar la campanya «Canviem a EKOenergia».

«Es tracta de tenir la possibilitat d’escollir. 
M’agradaria que us ho penséssiu».


