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l passat 23 de juny va fer 25
anys que un grup de persones,
aplegades sota la denominació
de Comitè Català del Dia del
Sol, va organitzar a Barcelona

un seguit d’activitats per promoure l’apro-
fitament de l’energia solar i de totes les
fonts d’energia renovables a casa nostra,
tot coincidint amb la celebració del solsti-
ci d’estiu, que d’aleshores ençà es va re-
batejar com el Dia del Sol. Enguany, per
celebrar-ho, el passat 28 de juny es va
convidar tothom que hi volgués participar
a fer una visita de les obres de la Fàbrica
del Sol, una iniciativa de l’associació Futur
Sostenible, que es troba a l’antiga fàbrica
de gas de Barcelona, al carrer de Joan
Salvat-Papasseit.

Entre les persones que ara fa 25 anys
van encentar l’activisme solar català hi ha-
via Maria Àngels Pérez Latorre (avui res-
ponsable del Programa Altener de la Co-
missió Europea), Cipriano Marín (avui se-
cretari general de la xarxa Insula de la
UNESCO), Pep Puig (avui vicepresident
d’Eurosolar, l’associació europea per a les
energies renovables, regidor de Ciutat Sos-
tenible a l’Ajuntament de Barcelona [1995-
1999], que va ser qui va fer possible que
aquesta ciutat disposi avui d’una Orde-
nança Solar), Santiago Vilanova (ara presi-
dent de l’associació Una Sola Terra, i ales-
hores director de la revista Userda), Jordi
Alemany (llavors director de la revista Al-
falfa), Quim Coromines (avui director d’E-
coserveis), Juli Ràfols (d’Asensa), etc. 

Construït a finals del segle XIX (entre
1893 i 1909) per l’arquitecte Josep Domè-
nech Estapà, al barri de la Barceloneta
–consta de dues plantes més una terras-
sa (445 m2 per planta)– era un dels edifi-
cis de la Fàbrica del Gas. Des que a la dè-
cada dels vuitanta Barcelona va adoptar el
gas natural, es va demolir la fàbrica –amb
motiu de la celebració dels jocs olímpics
de 1992– i va quedar abandonat el darrer
edifici on avui s’allotja la Fàbrica del Sol.
El mes de desembre de 1999 l’Ajuntament
va cedir l’ús de l’edifici a Futur Sostenible
(durant 20 anys), l’ONG expressament fe-
ta per a aquesta finalitat i formada per
Desenvolupament Comunitari, Ecoser-
veis, el Grup de Científics i Tècnics per un
Futur No Nuclear (GCTPFNN), Serveis
Energètics Bàsics Autònoms (SEBA) i Tra-
ma Tecnoambiental.

L’edifici suara recuperat –un edifici vell
considerat patrimoni de la ciutat– ha estat

rehabilitat per una escola taller per ser
utilitzat com a centre de demostració ges-
tionat a través del consorci Futur Sosteni-
ble. De primer, es va fer una deconstruc-
ció selectiva –amb valoritzatió dels mate-
rials de deconstrucció–, es va primar l’ús
de materials ecològics, es va recuperar
els marcs de les finestres originals i es va
fer tot l’aïllament amb suro.

Amb l’objectiu de demostrar que un
antic edifici mediterrani pot ser rehabilitat
amb conceptes ecològics i energètics,
emprat com oficina d’ONG i com a centre
de demostració i d’educació d’energies
renovables (ER), la Fàbrica del Sol funcio-
narà com una màquina renovable vivent:
escalfament i refredament solar (pèrgola
solar amb tubs de buit), electricitat solar
(façana fotovoltaica), electricitat verda
(vent), calor de suport (biogàs d’aboca-
dor), recollida d’aigua de pluja, teulat verd
i dispositius eficients en l’ús de l’aigua
(reutilització d’aigües grises, vàters amb
cabal reduït, digestió anaeròbia). Passat
aquest estiu se’n farà la inauguració.

Vint-i-cinc anys després d’aquella pri-
mera celebració podem comprendre fins

a quin punt la societat catalana ha fet o no
ha fet camí per la via del que aleshores
s’anomenaven les energies alternatives i
fins a quin punt els líders polítics, que han
conduït el país d’aleshores ençà, han faci-
litat o posat entrebancs perquè la societat
catalana s’alliberi de la dependència dels
combustibles fòssils i nuclears. 

Avui, que les energies netes i renova-
bles ja comencen a ser un sector econò-

mic important a alguns països, com s’ha
demostrat a la conferència Renewables
2004 (organitzada pel Govern alemany i
reunida a primers de juny a Bonn), cal la-
mentar que la miopia energètica demos-
trada pels polítics del país hagi impedit
que Catalunya esdevingui una potència
mundial en les tecnologies per a l’aprofi-
tament de les fonts d’energia lliures, ne-
tes i renovables, que el nostre país té i que
encara no aprofita prou. 

En canvi, un petit país europeu, Dina-
marca (semblant a Catalunya en dimen-
sions i població), on els polítics van ser
més amatents a les propostes sorgides
de la societat civil (el seu Parlament va
decidir no construir cap nuclear), és avui
una potència mundial en l’aprofitament
de l’energia del vent i de la biomassa. A
Dinamarca, més del 50% de l’energia
elèctrica del país es genera de forma des-
centralitzada en petites centrals de coge-
neració, i el vent, una font d’energia lliure,
neta i renovable genera més del 15% de
tota l’energia elèctrica del país. Tot un
exemple que Catalunya no va saber o no
va voler seguir. I serem encara a temps?
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