
Dijous 17 d'octubre a les 19:30 

a l’Ateneu Candela, 

Som Energia presenta: 

 

 

 

Sabies que estem pagant la tercera electricitat més cara de la UE i que després de la nova reforma 
energètica pagarem encara més? 

Entens perquè tenim un deute de 30.000 milions d’euros a les 5 grans empreses elèctriques que 
formen l’oligopoli d’UNESA? 

Coneixes els impactes de l’electricitat que arriba a casa teva?  

 

Novembre de 2012. S’emet "Oligopoly: el juego de la energía" al programa "Salvados". 

"En aquell programa arribarem a conclusions que no ens podíem imaginar, del que s’està fent en el sector i 

de la seva opacitat. És un sector molt complex i ni els experts tenen clar les normes del joc. A més, les grans 

companyies elèctriques fan una enorme pressió sobre els mitjans de comunicació. En plena època de crisis 

inverteixen grans quantitats de diners en publicitat i no es poden escoltar altres veus", comentava l’Alba del 

Campo, directora de #Oligopoly 2, que pren el testimoni del programa de Jordi Évole. 

 

"#Oligopoly 2, el imperio eléctrico contra todxs" incideix en les continues pujades de la factura de la llum, el 

dèficit de tarifa, la dependència de combustibles fòssils de l’exterior i les portes giratòries entre la classe 

política i les companyies elèctriques. Ha estat gravat gràcies a l’iniciativa de la “Plataforma por un Nuevo 

Modelo Energético”, amb finançament mitjançant crowdfunding i es va estrenar el dijous 16 de maig del 2013 

en 40 ciutats de tota Espanya. 

 

La “Plataforma por un Nuevo Modelo Energético” entén que una ciutadania informada és més difícil de 

manipular i pot orientar les seves accions i el seu consum de forma responsable. Amb aquest documental 

s’intenta que qualsevol ciutadà entengui les claus del sector elèctric i  decideixi si l’actual model és sostenible 

i just o més aviat tot el contrari. Es pretén analitzar i mostrar alternatives a partir d’una idea molt senzilla: és 

imprescindible lluitar contra el canvi climàtic a partir d’un nou model energètic que generi treball i un control 

ciutadà de l’energia. 


