
JORNADES D'ENERGIA I TERRITORI

Perpètuament hipotecats?

21 i 22 d'abril 20012
Pradell de la Teixeta 

al Casal de Pradell

dissabte 16,30 h.              QUÈ VOLEM.

Energies i models energètics alternatius. 
Ponent: JOAN MARTÍNEZ ALIER
 
Taula rodona: L'autosuficiència energètica
* Sergi Saladié. Geògraf.
* Jaume Domingo. Professor Escola Agrària Manresa
* Ricard Masip. Cooperativa Solar de Cabacés.
* Cresol. Solucions Energètiques Locals S.C.C.L.
* Som Energia. Coop. Producció, distribució i consum 
energia verda. 

Dissabte   10 h.  QUÈ TENIM.

L'energia nuclear i la massificació energètica actuals 
Ponent: PEDRO PRIETO

11,30 a 14 h.

Taula rodona: Lluita legal i exemples al territori.
* Albert Calduch. Advocat, GEPEC-Edc. 
* Jordi Bigues. Periodista i comunicador ambiental. 
* Pere Ariza. Ambientòleg.
* Veïns d'Ascó.
* Plataforma en defensa de la Terra Alta
* Plataforma Ametlla de Mar 

Pretenem amb aquestes jornades  aprofundir el coneixement 
que tenim del nostre model energètic, debatre i reflexionar 
sobre on ens agradaria arribar, i veure per on podem 
començar a caminar.
S'han plantejat ponències i taules rodones des de la 
perspectiva acadèmica, professional i de l'activisme social, 
per posar en comú punts de vista i experiències per marcar 
una línia de treball

diumenge 10 h.          QUÈ FEM?
 
Taula rodona: Propostes d'actuació.
Josep Mª Font, advocat i Elena Moreno, advocada.
Representants de plataformes en defensa del territori

Contacte: prioratindignat@gmail.com

Dissabte tot el dia, tallers i exposicions:
Sistema energètic actual 
Testimonis de  Fukushima
Avui actius…o demà radioactius
Objectes energètics casolans.

Pedro Prieto (Madrid 1950). Enginyer tècnic en 
telecomunicacions,va treballar  a ITT i Alcatel com a 
dissenyador i investigador . Actualment és  consultor 
d'energies renovables i director de Tietar Solar S.L. Coeditor 
del bloc Crisis energètica, membre de CIMA, vicepresident de 
AEREN. Una de les seves principals  aportacions és la 
investigació de models sobre els peak oil exports  i la seva 
anàlisi.

Menú ecològic per dinar al bar del Casal 

Joan Martínez Alier (Barcelona 1939). Catedràtic 
d'Economia i Historia Econòmica a la UAB. Investigador i 
autor d'estudis de temes agraris. Membre fundador de la 
Societat Internacional d'Economia Ecològica i de l'Associació 
Europea de Economia Ambiental. Col·laborador de revistes 
alternatives. Autor de “L'ecologisme i l'economia: Historia 
d'unes relacions amagades” que s'ha convertit en un clàssic 
de la crítica ecologista a la ciència econòmica. 

*****

Organitza:
Plataforma en defensa de la Terra Alta
Plataforma del Priorat

Col·labora:

AJUNTAMENT DE
 PRADELL DE LA TEIXETA

DOQ PRIORAT
Cultivo ecológico 

Gràfiques del Priorat 

Toornwind

               

-Edc


	Diapositiva 1

