
L’Electra és una 
empresa municipal de 
proximitat i solament 
aquest fet ja ha estat 

un gran benefici per als ciutadans i ciuta-
danes de Centelles, ja que el tracte que 
s’ha tingut amb les persones ha estat un 
tracte de tu a tu i ha permès solucionar 
molts problemes; des de passar una lí-
nia per un camp o façana, fins a fer una 
instal·lació d’una ET en un terreny, o per 
al client que ha de resoldre una incidèn-
cia, l’entesa ha estat sempre molt més 
fluïda ja que les parts es coneixen i po-
den buscar la millor solució. 

A més a més l’electricitat s’ha con-
vertit en una energia indispensable pel 
funcionament de qualsevol activitat, tant 

sigui domèstica, com industrial, com pú-
blica. 

Avui dia no es concep res sense que 
hi hagi d’haver una font d’energia i si 
aquesta la dona una empresa del mu-
nicipi i per al municipi, tot és molt més 
fàcil i en definitiva tot és inclús molt més 
assequible per a totes les parts. 

Ara bé, això no vol dir que una em-
presa no sigui per a guanyar diners. Una 
empresa ha de ser rentable i en definitiva 
el seu màxim objectiu és tenir unes bo-
nes instal·lacions i que aquestes donin 
un excel·lent servei d’energia a tothom, 
però a la vegada ha de donar beneficis. 
I aquí ve la complexitat d’aquest sector 
en el que cal tenir un coneixement molt 
gran tant de l’energia com de la seva 

gestió a través de les normatives euro-
pees, estatals i catalanes. I en aquest 
context penso que l’Electra municipal 
s’ha sabut adaptar aquests últims vint 
anys a les exigències de cada moment 
i això ha estat possible per la professio-
nalitat de totes les persones que han tre-
ballat i dirigit l’empresa. 

Per tant és absolutament necessari 
mantenir l’Electra, ja que és un servei de 
proximitat, que aporta beneficis i que, a 
més, aquests beneficis repercuteixen en 
el bon funcionament de l’empresa però 
també en el bon funcionament del mu-
nicipi.

Que les dues em-
preses que configu-
ren l’Electra siguin 
municipals és una 

excepcionalitat que mostra que és pos-
sible que una empresa estratègica es-
tigui en mans públiques i sigui eficaç – 
un dels serveis més estables d’Europa 
– eficient i rendible, repercutint amb els 
seus beneficis en el bé comú. Però com 
a empreses públiques que són creiem 
que cal exigir als seus responsables 
polítics (l’equip de govern), una gestió 
també pública.

Això implica, en primer lloc, trans-
parència, tant en la gestió, per poder 
valorar-la, com en els comptes i en els 
plans estratègics de futur. 

Per exemple, quan es fa un informe 
(com el del 2015) que juntament amb la 
bona qualitat general, alerta d’algunes 
deficiències en la gestió o en el funcio-
nament intern, cal fer-lo públic i explicar 
com es resoldran els problemes. 

I per descomptat vol dir participació 
del poble, ja que n’és alhora propietari 
i usuari. Cal obrir a la participació, co-
mençant per la dels representants elec-
tes (convidant-los a ser membres dels 
òrgans de gestió) i continuant per la 
població de forma directa (per exemple 
amb una assemblea anual) tant la ges-
tió, com els comptes i l’estratègia. 

Tenim pendents també, propostes 
tant transcendents com estudiar i va-
lorar de forma col·lectiva noves formes 

d’energia. 
D’entrada, veiem la necessitat d’un 

compromís perquè tota l’energia distri-
buïda sigui verda i no de fonts fòssils i 
contaminants. 

Però cal anar més enllà  i en lloc 
d’anar al mercat a comprar energia, 
plantejar-ne la generació d’almenys una 
part, ja sigui solar, biomassa o d’altres 
renovables.

Des d’Ara Junts apostem per conver-
tir ja l’Electra en un model d’empresa 
pública, igual d’eficient, però més parti-
cipativa i ecològica.

Què en pensen de: El servei elèctric municipal
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Les companyies 
elèctriques han estat, 
són i han de ser molt 
importants per Cente-

lles. El seu naixement fruit de la valentia 
d’uns vilatans enfrontant-se al poder es-
tablert sobre el llum d’aquell moment i el 
seu desenvolupament posterior és i ha 
estat un benefici important pel nostre po-
ble. 

Hi va haver un temps que la gent del 
Poble sentia l’Electra com a pròpia, so-
bretot quan en la seva representació hi 
havia una part que el representava i se’ls 
donava informació. Actualment funcionen 
com a dues empreses de societat limitada 
tot i ser capital públic o sigui de l’Ajunta-
ment, no hi ha aquesta percepció, segura-

ment per desconeixement, tant de la seva 
funció com dels beneficis que representa, 
lamentablement creiem que falta infor-
mació, sense aquesta no es pot fer cap 
valoració, i tampoc aprendre a estimar i 
valorar-la, tant per les persones nascudes 
al poble com als nouvinguts. 

També és veritat que en la part tècni-
ca s’ha fet bona feina i bones inversions, 
com pot ser la fibra òptica que actualment 
és una font d’ingressos important pel mu-
nicipi i es dóna servei a un important nom-
bre de vilatans. 

Amb tants anys s’han fet coses bones i 
tant, però el cert és que hi ha poca trans-
parència en la gestió, i cap forma de parti-
cipació ni del poble ni dels grups de l’opo-
sició, i cada vegada que es vol informació 

costa molt obtenir-la tot i tenir-hi dret. Des 
del nostre grup creiem i hem demanat 
moltes vegades un gerent amb visió em-
presarial i imparcial per a una millor i con-
tinuada gestió d’aquestes, que no sols un 
determinat polític apliqui els seus criteris 
personals. El nostre grup ho ha reivindicat 
un munt de vegades, la contesta és que 
per part de l’alcaldia (president) no s’hi 
creu, però creiem que no es prioritza què 
convé a Centelles. Es necessari prendre 
consciència que entre tots hem de vetllar 
pel seu bon funcionament, buscar alter-
natives com poden ser energies netes, 
inversions de millora i estudis de nous 
projectes per tenir un futur molt exitós, les 
companyies elèctriques són LA JOIA DE 
LA CORONA DE CENTELLES
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