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Hola!  

L’any 2018 es va crear la primera comercialitzadora pública: Barcelona Energia. Aquesta 
política pública impulsada anys enrere, finalment, va ser implementada gràcies al govern de 
l’Ajuntament de Barcelona des de la regidoria d’Emergència Climàtica i Transició Energètica.  

Des de llavors s’ha dit coses com que el projecte és un “fracàs”, “una enganyifa” o que la seva 
vinculació amb Tersa fa que l’activitat de la comercialitzadora no pugui ser definida com a 
renovable. Per definició les polítiques públiques són projectes duts a terme per un govern 
concret per tal de millorar les condicions dels seus habitants i resoldre un problema palpable. 
Busca això Barcelona Energia? I el més important, ho està aconseguint? 

Barcelona Energia ha estat l’arma perfecta de la política municipal, però la veritat és que l’ús 
d’energia ja és quelcom primari, per tant no pot ser un luxe amb accés privatiu i, per defecte, 
no hi ha lloc per a l’especulació dels grans oligopolis; a més, l’impacte que té sobre el planeta 
el canvi climàtic ja és un fet, així doncs no podem mirar cap a un costat.  

Com a barcelonina entenc que Barcelona Energia és el primer pas de molts els que ha de fer 
l’Administració Pública, des de les seves institucions locals fins a l’estatal passant per 
l’autonòmica, per retornar a la ciutadania quelcom tan important com és l’accés a l’energia i 
un servei públic que garanteixi el seu dret a gaudir-lo. És el moment que els ciutadans com a 
propietaris legítims i beneficiaris directes de Barcelona Energia aixequem la veu. El projecte 
ha de millorar, ha d’obrir la via del coneixement en matèria energètica als administrats per tal 
d’empoderar-los, ha d’escoltar-los i s’ha d’adaptar a les seves necessitats. Entre tots podem fer 
crear una comercialitzadora d’energia més justa i significativa. 

Em dic Elisabeth Iriarte i aquesta és la meva sol·licitud per formar part de la Comissió 
Permanent del Decidim Barcelona Energia. Sóc graduada, tinc dos màsters i un tercer en camí. 
El món està canviant, avui dia ens trobem en el que els experts denominen un entorn VUCA, 
volatility (volàtil), uncertatinty (incert), complexity (complex), i ambiguity (ambigu). Aquest 
nou paradigma obliga a que els diferents ens que formen la l’Administració Pública s’hagin 
d’adaptar, i això és el que faig: ajudar a fer possible seva transformació digital per tal de 
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volatility (volàtil), uncertatinty (incert), complexity (complex), i ambiguity (ambigu). Aquest 
nou paradigma obliga als diferents organismes que formen l’Administració Pública a adaptar-
se, i això és el que faig en el meu dia a dia: ajudar a l’Administració Pública a fer possible la 
seva transformació digital per tal de restablir els ponts d’unió entre l’administració i els 
administrats. També imparteixo classes com a professora associada a diferents universitats 
catalanes en els seus graus de Comunicació (Màrqueting, Publicitat i Relacions Públiques, i 
Periodisme). 

Sóc feminista, no ho sóc per ser dona, sinó perquè sóc justa; sóc animalista, penso que la 
manera en què tractem als animals és la definició perfecta del tipus de societat que formem; 
també sóc activista, col·laboro amb el Centre de Salut Mental d'Adults per tal de normalitzar 
les infermetats mentals i garantir la completa integració dels pacients dintre de la nostra 
societat. 

Nativa digital. Actualment tinc presència activa a Linkedin (usuari: Beth Ferre), tot i que ara 
mateix no està actualitzada per problemes tècnics espero poder haver-ho resolt  aviat. També 
tinc perfil a Instagram i Facebook, tot i que els perfils són oberts, l’ús és completament 
personal, em resisteixo al Tic-Toc. Tot i que ara els perfils ja estan tancats, també he tingut perfil 
a Twitter i Snapchat!  

M'agradaria finalitzar aquesta exposició amb una frase de Winston Churchill: "Si he après 
alguna cosa en els darrers 52 anys al servei públic és que no hi ha problema tan complex ni 
crisis tan greu que no es pugui resoldre satisfactòriament en 20 minuts". Si sóc escollida com 
a membre de la Comissió Permanent no ens possarem molt còmodes, treballarem molt, ho 
farem intensament, però ho serà per una bona causa. 
 
Gràcies! 
 

 
 

 
 
 


