
 
Si la crisi actual ens ha ensenyat alguna cosa, és la capacitat demostrada que tenim les persones, així com els 
òrgans de govern, de cooperar plegats en temps d’emergència. 
 
Si això ho posem en el context de la transició energètica i la preservació del medi ambient, des de l’Ajuntament 
d’Odèn creiem fermament en la necessitat de trobar un camí més participatiu i col·laboratiu per ajudar a 
desenvolupar, entre tots, respostes de sostenibilitat pel nostre futur però, sobretot, pel dels nostres fills. 
Nous models de governança que fomentin la participació del nostre veïnatge ens truquen a la porta.  
 

 
“I es aquí on ens apareix la idea de crear una comunitat local, amb la figura de cooperativa, que 

vetlli per la nostra sostenibilitat i medi ambient. Una cooperativa on tots els veïns i veïnes hi 
tinguin cabuda, perquè us hi volem i necessitem a tots i a totes. On tothom sumi i ningú resti, 
on l’objectiu principal sigui preservar la nostra terra però alhora també ens permeti estalviar 
consumint energia verda. Volem posicionar al municipi i la comarca com a territori on les 

persones que hi vivim ens preocupem i ocupem dels temes mediambientals i, a més, ho fem 
de manera organitzada, democràtica, participativa, transparent i col·laborativa.” 

                                                                                                 
Pere Vilaginés, alcalde d’Odèn 
 
  
La iniciativa de creació d’una cooperativa sense afany de lucre a Odèn que vagi un pas més enllà de les 
cooperatives energètiques locals a l’ús, creiem que es el camí que us dèiem abans. La finalitat principal de la 
cooperativa serà generar beneficis socials i mediambientals en el nostre entorn. Pel que fa a el tema 
"rendibilitat econòmica" la directiva europea d'energies renovables expressa clarament que "no busca obtenir 
guanys financers amb els serveis que presta als socis de la Comunitat", per tant parlem d'un model de 
sostenibilitat i no de rendibilitat. 
 
La majoria de cooperatives es centren només en l’energia, basada en la producció i comercialització de fonts 
d’energies renovables. Però l’Ajuntament d’Odèn apunta més alt i el seu objectiu es, tot i que la generació i 
comercialització d’energia serà un dels puntals més importants, que la cooperativa pugui fer també una gestió 
responsable i sostenible dels residus, així com fer una distribució equitativa de les concessions de l’aigua qui 
hi ha al territori. 
 
I perquè una cooperativa? Doncs perquè es la via més democràtica i participativa de gestió. L’Ajuntament vol 
impulsar-ne la seva creació però qui realment vol que tingui el paper més important en la presa de decisions 
és el veïnatge d’Odèn. La proposta de representació seria la següent: 
 
    
 
 
 

 
 

 

EMPRIUS.COOPERATIVA MEDIAMBIENTAL SOSTENIBLE ODÈN SCCL    
Vol néixer per i per a tots els veïns i veïnes del municipi d’Odèn 
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Des de l’Ajuntament volem impulsar-ne la creació i convèncer a les persones del nostre territori que una 
cooperativa d’aquestes característiques pot ser un motor de canvi pels temes de sostenibilitat i medi ambient. 
Les instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum en habitatges i equipaments municipals, representen avui un 
repte  rellevant per a l’estratègia climàtica per mitigar i reduir les emissions de CO2. Però també, i no com a 
únic motiu, per a fer una reducció de la nostra factura energètica. En el nostre país tenim uns dels preus de 
l’energia més elevats d’Europa però, a la vegada, tenim disponible energia verda gratuïta, si sabem aprofitar 
el sol com a generador d’aquesta energia que ens la transporta directament a casa, oferint-nos un estalvi molt 
important en un servei tan bàsic com es l’electricitat. 

Però la cooperativa també pot ser un motor de canvi  perquè sigui qui ens empenyi i ajudi, per exemple, a 
aconseguir que els conreus dels nostres celebrats trumfos esdevinguin del tot ecològics. 

Per tot això, us volem emplaçar el proper dissabte 28 de novembre a les sis de la tarda al canal de 
YouTube de l’ajuntament per parlar-ne i explicar-vos això que us acabem de posar negre sobre blanc. 
Hi serem l’alcalde, alguns  regidors i les persones que ens estan ajudant perquè aquest projecte esdevingui 
una realitat. 

28 de novembre 
 18h 

https://www.youtube.com/channel/UC4LigipyG5tS_GWIX2LrCRw

