Estratègies per a la
sobirania energètica
Jornada tècnica
MANRESA, dissabte 27 d’octubre de 2018
Presentació
Un dels grans reptes per afrontar
problemàtiques globals com el canvi
climàtic
o
l’esgotament
dels
combustibles
fòssils
és
la
transformació del model energètic. Les
tecnologies necessàries per aquesta
transformació estan disponibles i
tenen una continua millora en
eficiència i preu. Malgrat això, quan
existeix una voluntat i determinació
per impulsar-la, ja sigui des de la
societat civil o des de les institucions,
aquesta topa amb les grans empreses
energètiques
que
volen
ser
protagonistes d’una transició captiva
del seus interessos econòmics i
financers.
Com a conseqüència, cal elaborar
estratègies per a la sobirania
energètica que incorporin conceptes
com
democràcia,
sostenibilitat,
decreixement,
descentralització,
apoderament, ecofeminisme; i que es
puguin materialitzar des de les nostres
llars, des dels nostres municipis o
impulsant iniciatives pels canvis dels
marcs jurídics.
La taula debat “estratègies per la
sobirania energètica” introduirà el
concepte
bàsic
de
sobirania
energètica
i
aportarà
accions
concretes que podem dur a terme per
impulsar-la, posant el focus en el
municipalisme i les xarxes elèctriques.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Programa
16.15 h Inscripcions i lliurament de la documentació
16.30 h Presentació de la Jornada
Sr. Ton Armengol, director de l’Escola Agrària de Manresa.
16.35 h Les oportunitats dels municipalismes i de la generació
distribuïda, la importància d’incorporar l’ecofeminisme en la
transició energètica
Sra. Sonia Ramos Galdo, experta en energies renovables, eficiència
energètica, generació distribuïda. Membre de ISENER i de la “Red
de Mujeres por una Transición Energética Ecofeminista”.
16.45 h Estratègies per recuperar el control públic ciutadà de les xarxes
de distribució elèctrica
Sr. Alfons Pérez, membre de la Xarxa per la sobirania energètica.
17.00 h Propostes municipals per avançar en la sobirania energètica
Sr. Josep Sobirana, regidor de Medi Ambient a Avià.
17.15 h Microxarxes i Micropobles
Il·lma. Sra. Carmen Ferrer, alcaldessa de Senan.
17.30 h Transformació del model energètic a nivell local des de Som
Energia
Sra. Marta Doncell, membre de l’equip tècnic de Som Energia.
17.45 h Torn obert de paraula i debat
19.30 h Cloenda de la Jornada

Lloc de realització
Fira de Manresa
http://www.ecoviure.cat/web/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=62

Polígon Industrial Els Dolors
Palau firal
08241 MANRESA

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s omplint el formulari del següent
enllaç: https://goo.gl/ETv86H o contactant amb l’Escola Agrària de Manresa
(Tel.: 93 874 90 60 – A/e: ccagrariamanresa@gencat.cat)

@ruralcat

També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat: http://ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt

180169 / 1,25

