04 Ciutat eficient productiva i d’emissions

zero: de la Barcelona tecnològica a la
Barcelona intel ligent

“Només col·laborant i
transformant els participants en
actors implicats es pot generar
el potencial creatiu necessari per
resoldre els reptes socials que
ens planteja la societat actual”
Cooperativa
Tarpuna

Les evidències que ens mostren la necessitat de caminar cap a unes ciutats més
sostenibles, cada dia es fan més presents (contaminació atmosfèrica, generació
de residus, canvi climàtic...). La ciutat de Barcelona va emprendre aquest camí
amb l’adhesió a la Carta d’Aalborg el 1995 i el posterior Compromís Ciutadà
per a la Sostenibilitat 2002-2012. Però per tal d’abordar aquests reptes, la
comunicació i l’Educació Ambiental es converteixen en elements indispensables
per generar aquests canvis i augmentar el grau de consciència social.
Així doncs, amb l’objectiu de reflexionar i generar debat, entomem els següents
reptes marcats per a la ciutat de Barcelona, a través dels deu punts del Compromís
Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022, i posem el focus en aquelles entitats i
pràctiques que avui en dia contribueixen a la sostenibilitat ambiental i social.
La Cooperativa Tarpuna du a terme projectes que són “accions d’acompanyament
i apoderament de la ciutadania i joves en els diversos vectors ambientals sigui
energia, residus, el verd urbà, la fabricació social, etc. Tots amb una forta
dimensió ambiental i social”. Les seves accions en l’àmbit de l’acompanyament,
l’assessorament i la conscienciació energètica encaixen amb el punt 4 del
Compromís: Ciutat eficient, productiva i d’emissions zero: de la Barcelona
tecnològica a la Barcelona intel·ligent. Aquest apartat especifica: “Tot i haver
reduït en els últims deu anys la intensitat energètica i haver multiplicat per més de
vint la producció d’energies renovables a la ciutat, encara ens queda molt a fer
per estendre una nova cultura de l’energia”.
En aquest sentit, els tallers d’apoderament energètic per a centres educatius,
organitzacions i ciutadania de Tarpuna contribueixen a construir aquesta cultura
i “una ciutat pensada per a les persones, eficient en el consum de recursos i
generadora de talent”, tal i com apunta el Compromís. “Utilitzem una aplicació
web online d’anàlisi personalitzat per veure què afecta el consum, com optimitzar
la factura, quines mesures d’estalvi es poden aplicar, etc.”, expliquen membres
de la cooperativa. A més, especifiquen: “Acompanyem la ciutadania en la
fabricació digital d’un aparell mesurador de consum i dades ambientals que un
cop autoinstal·lat a la llar permet el monitoratge energètic”.
A més, els tallers dirigits als centres educatius on treballen conjuntament amb el
professorat per dissenyar propostes basades en projectes, a mida de la comunitat
escolar, “pretenen incorporar el vector social de l’energia a l’etapa d’educació
secundària”, asseguren.
Per a Tarpuna “més enllà del que fem és important el com ho fem i el per què” i per
tant “és important que el que generem a través de la fabricació digital es pugui
compartir, copiar adaptar o transformar. Per això els aparells estan subjectes a
la llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de
Creative Commons”.
Tot plegat contribueix a construir i desenvolupar la consciència ecològica
a diversos àmbits de la societat, malgrat tenen clar “que només col·laborant i
transformant els participants en actors implicats es pot generar el potencial creatiu
necessari per resoldre els reptes socials que ens planteja la societat actual”.
Tot i això, reconeixen que no sempre és fàcil fer arribar aquestes pràctiques i
accions a sectors amplis de la ciutadania ja que cal competir amb la saturació
d’informació de la societat actual. Per això, aposten per “crear sinergies amb
d’altres cooperatives o organitzacions, teixint comunitat” perquè creuen que “les
pràctiques o accions concretes només poden ser transformadores de la realitat
si neixen a proposta de la gent, estan arrelades en el territori i donen resposta a
reptes comunitaris concrets”.
Tarpuna es mostra oberta a les propostes que sorgeixen a nivell institucional però
afirmen: “la nostra experiència ens diu que si les propostes no estan treballades
a nivell dels participants a qui van dirigides costa que acabin arrelant”. I tot i que
fins ara han tingut més relació amb el sector públic que amb el privat asseguren
que estan intentant crear més sinergies amb aquest últim com a actor que també
cal interpel·lar per contribuir a assolir els reptes de la sostenibilitat mediambiental i
social, com per exemple aconseguir una Ciutat eficient, productiva i d’emissions
zero: de la Barcelona tecnològica a la Barcelona intel·ligent.

De la teoria a la pràctica
Una pràctica del vostre dia a dia que contribueixi a la sostenibilitat?
Reduir residus, reutilitzar i comprar de comerç just i de proximitat.
Amb l’educació ambiental aconseguirem...
...agafar consciència que estem formant part d’un ecosistema amb funcionament cíclic i circular i només podem sobreviure si ens en
sentim part.
Un repte assolit?
Que tots els nostres projectes relacionin vectors ambientals i socials i estiguin co- liderats per la ciutadania o entitats a qui van dirigits
Un repte pendent?
Millorar la sostenibilitat respecte l’ús del cotxe a la cooperativa i realitzar un pla de mobilitat sostenible.
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