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EXEMPLES DE SOSTENIBILITAT

Schönau: els ‘rebels 
elèctrics’ germànics
La població alemanya compta ara amb un subministrament energètic lliure d’energia nuclear

Era a finals de la tardor de l’any 2003 
quan la parella formada per Ursula and 
Michael Sladek recollien, a la sala d’actes 
berlinesa del banc KfW, el Premi Solar 
Europeu en la categoria de Premi Espe-
cial pel seu extraordinari compromís indi-
vidual per haver fet possible un subminis-
trament energètic lliure d’energia nuclear 
a través de l’empresa elèctrica municipal 
de Schönau.

Què havia fet aquesta intrèpida parella 
que mereixés aquest important premi 
europeu, que anualment atorga EURO-
SOLAR, l’associació europea per les 
energies renovables? Ells van ser el nu-
cli del grup d’acció cívica (pares i mares 
per un futur lliure de nuclears) que va 
néixer al municipi de Schönau (132 km2, 
5.300 habitants, situat a l’Alta Baviera) 
l’any 1986. Aquest grup va impulsar la 
campanya política que va fer possible la 
re-compra de la xarxa de distribució elèc-
trica a l’empresa supra-regional que n’era 
la propietaria i subministrava l’energia al 
municipi.

Tot va començar després de l’accident a 
la central nuclear de Txernòbil, quan en 
alguns indrets d’Alemanya el núvol radio-
actiu va deixar caure pluja sobre Baviera. 
Un grup de persones residents a Schön-
au es van unir per posar fi al subministra-
ment d’electricitat d’origen nuclear. Van 
començar fent activitats per conscienciar 
energèticament la seva conciutadania i 
organitzant competicions per estalviar 
energia. 

Fins i tot van anar a trobar l’empresa 
subministradora d’electricitat d’aquest 
municipi de la Selva Negre (la Kraftüber-
tragungswerke Rheinfelden – KWR) per 
convèncer-la  d’introduir tarifes especials 
per als usuaris que fessin un ús frugal de 
l’energia. Davant la seva sorpresa, es van 
trobar que la KWR els tancava la porta 
als nassos. L’empresa elèctrica no es va 
adonar que actuant així, començava la fi 
dels dies daurats en què subministrava 
electricitat a Schönau.

Una lluita política
Aquest fet els va portar a iniciar una lluita 
política entorn de l’energia. Ursula Sladek 
deia aleshores: “al començament només 
cercàvem una mica de suport a les nos-
tres idees . . . no anàvem pas al darrera de 
la xarxa elèctrica”.

La batalla va durar 13 anys. Durant aquest 
temps van iniciar la campanya de ‘plantes 
rebels de generació’, i van instal·lar sis-
temes solars, calderes de biomassa, etc. 
a nivell local. I van convocar dos referèn-
dums i van organitzar una campanya de 
recollida de fons arreu d’Alemanya.

“Un grup de persones 
residents a Schönau es 
van unir per posar fi al 
subministrament d’electricitat 
d’origen nuclear”.

Finalment, l’any 1997 van aconseguir la 
compra de la xarxa elèctrica, obrint així 
el camí a la seva autodeterminació ener-
gètica. La premsa alemanya va titular: “Els 
rebels elèctrics de Schönau guanyen la 
batalla de David contra Goliat”. I la victòria 
de la ciutadania de Schönau es va cele-
brar arreu d’Alemanya.

Amb la liberalització del mercat de 
l’electricitat, l’any 1998 a Alemanya, 
la nova empresa ciutadana (Elektrizi-

tätswerke Schönau – EWS) creada arran 
de la re-compra de la xarxa elèctrica, va 
aprofitar l’oportunitat de subministrar 
a tots els residents de Schönau electri-
citat exclusivament produïda amb fonts 
renovables i amb cogeneració. Finalment 
Schönau era lliure d’energia electronu-
clear i electrocarbonífera. EWS va intro-
duir moltes facilitats per a la instal·lació 
de sistemes d’energia renovable i coge-
neració. Aquests programes es financien 
a través dels clients que hi contribueixen 
amb l’anomenat ‘cèntim solar’. 

Amb l’obertura total del mercat elèctric a 
Alemanya, l’any 1999, EWS va ser capaç 
de començar a subministrar electricitat 
neta i renovable a usuaris d’arreu del país. 

Avui EWS subministra electricitat 100% 
verda a uns 75.000 usuaris, dóna feina a 
31 persones i és propietat de 650 accio-
nistes. Ha fet possible la instal·lació de 
més de 1.200 sistemes de generació re-
novable, descentralitzats. I Ursula Sladek, 
una de les seves directives, manifesta ben 
clarament, tot referint-se als seus clients: 
“no són pas únicament clients, sinó que 
són companys d’armes”.

Més informació:
http://www.ews-schoenau.de/
ht tp : //www.eurosolar.de/en/index .
php?option=com_content&task=blogca
tegory&id=41&Itemid=28
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