MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE REUS PER
GARANTIR EL SUBMINISTRAMENT ENERGÈTIC A LES FAMÍLIES VULNERABLES
En un context d’emergència climàtica i davant dels reptes energètics que aquesta planteja,
és necessari potenciar un nou model energètic fonamentat en la generació distribuïda i de
proximitat i reduir la nostra petjada ecològica. L’explotació dels recursos energètics i
materials renovables s’ha de fer amb coherència amb els sistemes naturals i respectant les
dinàmiques dels ecosistemes del país.
Actualment la pujada de la llum deixa en evidència que un subministrament bàsic com
l’electricitat no pot estar en mans d’un oligopoli controlat per empreses que cada any
augmenten els seus beneficis a costa de l’empobriment de la majoria treballadora. Des de
l’administració pública s’ha de tenir capacitat de generar una resposta àmplia i unitària al
voltant d’aquesta denúncia, interpel·lant i sumant a col·lectius i entitats que treballen contra
la pobresa energètica, per la sobirania energètica, pel cooperativisme i també des del
municipalisme.
Podent considerar com a bona notícia que Reus Energia treball i per l’autosuficiència
energètica i l’estalvi econòmic generant una alternativa pública a l’oligopoli establert, cal un
punt més de valentia, perspectiva social i responsabilitat política, posant-la a disposició dels
equips de Serveis Socials per tal de garantir el subministrament elèctric a les persones més
vulnerables. Cal recordar que la pobresa energètica no és una qüestió de comoditat sinó de
seguretat i salut.
Cal construir un marc polític que vagi més enllà de la pujada de preus i que plantegi una
alternativa al sistema elèctric mafiós i de portes giratòries i, per això, cal avançar perquè el
sistema energètic esdevingui totalment públic. Si bé s’assumeix que les desigualtats socials
són intrínseques en el sistema capitalista i que no serà mitjançant programes i partides
econòmiques que les evitarem, és important posar tots els recursos públics a disposició del
sector social perquè tinguin la màxima capacitat possible a l’hora de treballar amb les
persones més vulnerables.
Per tots aquests motius, el grup municipal de la CUP proposa al ple de l’Ajuntament de
Reus els següents acords:
1. Que Reus Energia garanteixi el subministrament elèctric a les persones vulnerables
previ informe i petició de Serveis Socials.
2. Promoure el debat públic en favor de l’autoconsum, de les energies renovables i del
model de producció distribuïda.
3. Convocar un ple municipal monogràfic sobre la situació social a Reus.
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