Concentració contra l’actual model de transició energètica que s’està
imposant al territori catal
L’Associació de Micropobles de Catalunya i la Xarxa per la Sobirania Energètica, amb el
suport d’Unió de Pagesos i juntament amb un gran nombre d’entitats i plataformes
d’arreu de Catalunya, convoquen una gran concentració a la Plaça Sant Jaume de
Barcelona per al diumenge 2 de maig
L’objectiu de la concentració és fer visible la protesta social per l’actual model de transici
energètica que s’està imposant a Catalunya
• que perpetua el model anterior de control de l’energia en mans d’oligopolis energètics
• que no posa la transició energètica al servei de la ciutadania
• que prioritza el model de grans instal·lacions d’energies renovables arreu del territori sense
donar veu als agents locals afectats
• que no protegeix el patrimoni natural, cultural i paisatgístic del territori català
• que no impulsa els elements bàsics per a una transició energètica veritablement sostenible:
les instal·lacions d’autoconsum, les estratègies de reducció del consum i millora de l’e ciència
i les instal·lacions petites i mitjanes amb inversió pública-privada local, entre d’altres
Tots aquests punts es recullen al Decàleg per avançar cap a una Transició Energètica al servei
de la ciutadania, que s’ha realitzat amb l’ajut d’experts en la matèria i que s’ha entregat al
vicepresident Pere Aragonès en una reunió mantinguda el passat dimecres 28 d’abril
Es preveu que la concentració compti amb el suport d’una quarentena d’entitats i plataformes
que defensen una transició energètica democratitzada, municipalitzada, participada,
racionalitzada i e cient que respecti la biodiversitat, el paisatge i als ciutadans del medi urbà i
rural. Entitats i plataformes que han con rmat la seva assistència
*Al Mur dels Damni cats: Federació d'Amposta d'Associacions de Veïnatge, VIPTE - Voluntaris i Participació de les
Terres de l’Ebre, Stop Vandellòs II, Trequem l’Ametlló, Plataforma Salvem Fullola i la Mola, Puigcerver lliure, Tivissa
Sud, Terra Alta Viva , Consell Regulador DO Terra Alta , Plataforma Defensem lo Masroig, Veïns de l’Aiguasals,
Plataforma pel Riu Siurana, Plataforma Priorat, PRIORITAT, Coordinadora les Garrigues per una eolica i solar
sostenibles, Sobirania energètica Baixa Segarra, SOS PENEDÈS, GDT Pontons, APMA-GARRAF, Salvem Maçana i
Serra Morena, Som Bellprat, Per la Conca (Associació per la Sostenibilitat Ambiental de la Conca d’Òdena), Jorba
re exiona, Salvem la Serra de Feixes, Salvem Tous, Associació de veïns de Santa Maria de Rubinat, Associació
Salvem Ribera d’Ondara, Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny, Salvem Grevalosa, Salvem Castellfollit del
Boix, Plataforma Salvem el Pla del Riols / Palà de Torroella, Grup de defensa de la Serra de Pinós, Salvem Calders,
Salvem lo Pallars, IAEDEN-Salvem l’Empordà, SOS Costa Brava, Stop al macroparc eòlic marí de la Costa Brava
Nord, Albera Lliure de Molins (ALLIMO), Associació de Càmpings de Sant Pere Pescador.
*Al Mur per la Natura i el Clima: Associació de Micropobles de Catalunya, Xarxa per la Sobirania Energètica,
Ecologistes de Catalunya, GEPEC-EdC, Associació de Naturalistes de Girona, BATEC - Pol cooperatiu per la transició
energètica, Espitllera Fòrum d'Estudis Segarrencs (EFES), Grup per a la Defensa del Medi Natural de la Segarra, El
FANAL Grup Ecologista del Moianès, Naturalistes de Gelida

Concentració a la Plaça Sant Jaume. Diumenge, 2 de maig
Horari dels actes centrals: 11:00 a 12:30 h
• Concentració d’alcaldes, plataformes territorials i ciutadania amb l’objectiu de posar de
manifest la preocupació per l’actual model de transició energètica
• Recollida de cartes per fer arribar als grups parlamentaris exposant les problemàtiques que
l’actual model de transició energètica genera en el territori

Més informació
Montserrat Cober
Membre de la Sectorial d’Energia de l’Associació de Micropobles de Cataluny
energia@micropobles.cat
Tel. 609 768 50
premsa@micropobles.cat
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