Solidaritat energètica
entre territoris
Jornada tècnica presencial i en línia
Vic, dijous 29 de setembre de 2022
Presentació
El 2050 Catalunya ha de tenir un model energètic
descarbonitzat. Com aconseguir aquesta fita i quins
obstacles s’hauran de salvar per aconseguir-la és el
que pretén recollir i debatre aquesta jornada.
El passat 4 de maig es va aprovar la formulació del Pla
Territorial Sectorial per a la planificació i implantació de
les energies renovables a Catalunya (PLATER), i se’n
va encomanar l’elaboració a l’ICAEN. Aquest pla ha
d’establir els criteris per a la instal·lació d’energies
renovables a Catalunya i ha de tenir en compte tots els
àmbits que poden ser afectats pel Pla, com ara els
aspectes energètics, mediambientals, culturals,
paisatgístics, socials, econòmics, de desenvolupament
industrial o de sobirania alimentària, entre d’altres, per
cercar un equilibri entre ells.
En contrapartida, diferents entitats reivindiquen que
l'energia produïda al territori, es quedi al territori. Per
tant, és important plantejar l’equilibri i solidaritat
territorial en matèria de renovables, que s’apliquin
mesures compensatòries reals i efectives en les zones
més afectats per la implantació de les renovables i que
es faci un seguiment del seu compliment.
Així doncs, com fer aquesta transició energètica d’una
manera justa i sense comprometre el territori? Com
gestionem la solidaritat entre el món rural i l’urbà
perquè ambdues parts en surtin beneficiades?

Lloc de realització
Sala de plens del Consell Comarcal d’Osona
C/ de l’Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5,
4a planta
08500 Vic

Programa
11.00 h

Benvinguda i presentació de la jornada
Sra. Assumpta Farran, directora general d’Energia del DACC.

11.20 h

Presentació del PLATER i OTE
Sra. Marta Morera, directora de l’Institut Català de l’Energia.

11.45 h

Transició energètica i micropobles
Il·lma. Sra. Carme Ferrer, alcaldessa de Senan i membre de
l’Associació de Micropobles de Catalunya.

12.10 h

Transició energètica a la metròpolis: una mirada de
país
Sr. Gil Lladó, cap de l’Oficina de Transició Energètica de l’AMB.

12.30 h

Comunitats locals d’Energia a Osona
Sr. Pau Pañella, tècnic de l’Agència Local de l’Energia d’Osona.

12.50 h

Pausa

13.00 h

Taula rodona (amb la participació dels ponents)
Modera: Sr. Albert Puigvert, gerent Associació d’Iniciatives Rurals
de Catalunya.

14.00 h

Cloenda de la jornada

Aquesta jornada es realitza presencialment i en línia. Les persones que
segueixin la jornada en línia, rebreu, el dia abans de la jornada l’enllaç
d’accés a l’aula virtual des d’on podreu seguir-la.

Organització

Inscripcions
A través de RuralCat. Seleccioneu una de les dues
modalitats:
• Presencialment: Inscripcions
• En línia: Inscripcions

Col·laboració

Per a més informació:
Sra. Elisabet Clota
A/e: elisabet@ripollesgesbisaura.org
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