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Cicle de Taules Rodones on-line 



El conjunt de la societat catalana està preocupada

per una de les grans amenaces mundials, el canvi

climàtic.

La majoria dels ciutadans estan d’acord en que cal

treballar per avançar cap a una transició energètica

ben planificada. Però hi ha poca informació sobre

com s’ha de dur a terme de manera que es converteixi

en un impuls al desenvolupament de les àrees rurals

catalanes.

 

Amb l’objectiu d’informar al conjunt de la ciutadania,

des de l’Associació de Micropobles de Catalunya

iniciem aquest Cicle de Taules Rodones On-line que

convidaran a la reflexió i aportaran noves eines per

impulsar una transició energètica ben planificada,

que incorpori opcions innovadores, que sigui

realment sostenible, responsable amb el territori i

que esdevingui una oportunitat de desenvolupament

real per a les àrees rurals.

Dates:   cada 1er i 3er dimecres de mes

Horari: de 19:30 a 21:30

Formulari d’inscripció: entra aquí

https://forms.gle/2diFK3SzB3xR5qmWA
https://forms.gle/AzpXLErkmxJWd2wH6


Obertura:

Il·lm. Sr. Mario Urrea, president de l'Associació de
Micropobles de Catalunya

Participants: 
Sr. Ferran Miralles, director general de Polítiques Ambientals
i Medi Natural del Departament de Territori i Sostenibilitat
Sra. Sílvia Casola, sociòloga, professora de la Universitat de
Barcelona 
Sra. Roser Vernet, coordinadora de Prioritat 
Sr. Santi Martínez, soci fundador de KM0 Energy          
Sr. Eduard Furró, enginyer, Coordinador Tècnic del col·lectiu
CMES

Moderada per:
Il·lma. Sra. Carme Ferrer, consellera de Sostenibilitat,
Paisatge i Agricultura del Consell Comarcal de la Conca de
Barberà 

TAULA RODONA 1: 

COM AVANÇAR CAP A UNA TRANSICIÓ
ENERGÈTICA AL SERVEI DE LA CIUTADANIA

Dimecres, 7 d'octubre de 2020
de 19:30 a 21:30 h.

Aquesta taula rodona ens permetrà descobrir quins haurien de
ser els valors clau que han d'inspirar la planificació de la
transició energètica a Catalunya. I com podem convertir-la en
una eina molt potent per al desenvolupament local. Un objectiu
de país en el que cal treballar des de les administracions, les
entitats i cada un dels ciutadans.

https://www.catalunyarural.cat/premis-turisme-rural-sostenible/


Centrals eòliques: ubicacions respectuoses amb

la conservació del paisatge

PROPERES TAULES RODONES PROGRAMADES:

Dimecres 21 d'octubre

Dimecres 4 de novembre

Dimecres 18 de novembre

Energia agrivoltaica: una oportunitat per al camp

català?

Les comunitats energètiques: una solució per a

les àrees rurals?

https://www.catalunyarural.cat/premis-turisme-rural-sostenible/
https://www.catalunyarural.cat/premis-turisme-rural-sostenible/
https://www.catalunyarural.cat/premis-turisme-rural-sostenible/


NOVES TEMÀTIQUES EN PREPARACIÓ:

-  Aprofitament local de la biomassa:
manteniment dels boscos i auto-abastiment
energètic
 
-  Agències locals o comarcals de l’Energia:
avançant cap a l’autogestió i l’energia pública
 
-  Llars 100% autosuficients: bioarquitectura,
autoconsum
energètic i estalvi ètic
 
-  Producció d’energies renovables amb
participació popular
 
-  Hidrogen Verd: una nova font d’energia viable a
curt o mig termini?
 
-   Autosuficiència energètica a les empreses:
sector industrial, primari i serveis.
 
-  Solucions tecnològiques per a instal·lacions
eòliques en el litoral mediterrani i fotovoltaiques  
sobre els embassaments



AMB LA COL·LABORACIÓ DE:ORGANITZAT PER:

 MES INFORMACIÓ:

WWW.MICROPOBLES.CAT


