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18:00-18:50 Presentació del cicle
Dr. Xavier Grau, URV
Ricard Garcia, ETSEQ
Miquel Carrillo, ESF
Oliver Klein, Aj. Cambrils

18:50-19:10 Pausa

 
Conferència inaugural
19:10-21:00 Les empreses transancionals versus els Drets Humans

Juan Hernandez, Hegoa

BLOC 1 
L'energia motor de desenvolupament i desigualtats
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Presenta i modera el bloc: Ramon Ferré, Gepec

Taula Rodona: Model esgotat mediambientalment
17.00-17.50 Demanda creixent, recursos acabant-se

Daniel Gómez Cañete, ASPO

18.00-18:50 La gestió de l'energia
Aleix Cubells, Enginyeria Sense Fronteres 

18.50-19:10 Pausa

 
Judicialment injust
19:10-20:00 Per ser un model injust

Marc Gavaldà, Plataforma Seguiment Indústries 
Extractives

20:10-21:00 Estudi de cas: la justícia a Equador
Paola Villaviciencio, Enginyeria Sense Fronteres

BLOC 2 
Qüestionant el model energètic vigent I
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Dubtós política i financeramanet 
17:00-17:50 Estudi de cas: El Salvador

Antonio Pacheco, AIDESE Santa Marta, El Salvador

18:00-18:50 Transparència financera i la lupa fiscal
Sara Wykes, Global Witness

18:50-19:10 Pausa

  
Protegit militarment
19:10-20:00 Estudi de cas: Bagua

Raphael Willem Hoetmer, membre de Programa 
Democracia y Transformación Global, Lima, Perú

20:10-21:00 Resistències i pressions internacionals
Wilton Guaranda, Inredh Equador

Qüestionant el model energètic vigent II
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Taula Rodona: Tallers energètics
17.00-18.50 Estratègies d' autosostenibilitat i estalvi energètic a 

zones urbanes i rurals
Carlos Morales, CREVER - URV

Intervenir a la Junta d'Accionistes
Ana Etchenique, Confederación de consumidores y 
usuarios - CECU

Intervenir a la justícia: Estudi de cas França
Laurent Pasquet Marinacce, Sherpa, França

18:50-19:10 Pausa

Assamblea energètica de clausura
19:10-21:00 Fem l'agenda de movilitzacions energètiques

Tom Kucharz, Ecologistas en Acción

BLOC 3 
Qui es mou per l'energia? 

Programa

Introducció
Aquest cicle pretén analitzar de manera transversal els impactes i les 
desigualtats desencadenades a partir de l’actual model energètic mundial, 
per aquest motiu el bloc inaugural ofereix la perspectiva de l’energia 
com a motor de desigualtats:
- On: els països rics en recursos naturals no en són ni els principals 
consumidors ni els principals gestors, però sí en són els principals 
afectats dels impactes de l’explotació intensiva d’aquests recursos; 
- I, On: el consum s’ha desviat històricament a les societats industrials 
i post industrials, permetent-ne el seu frenètic i qüestionable 
desenvolupament.

La gestió d’aquests recursos es troba actualment capitalitzada per les 
èlites polítiques i financeres mundials, ampliant la dimensió de desigualtats 
ambientals i socials als eixos econòmic i polític.  

La necessitat del canvi de paradigma energètic es fonamenta en la seva 
insostenibilitat ambiental i en aquestes desigualtats socials i 
político-econòmiques d’origen, descansant tot plegat en un model 
injust que s'analitza al segon bloc a través de diferents estudis de cas, 
proporcionant així una visió àmplia de l’estat de la qüestió. 

Les propostes de canvi són tan o més importants que l’examen dels 
fonaments que es qüestionen, per aquest motiu, el cicle tanca amb un 
seguit de tallers energètics, on es debatrà diferents maneres d’intervenir 
a nivell tècnic, econòmico-polític i judicial, finalitzant amb una assemblea 
energètica de clausura on es revisarà des de l’agenda europea actual 
fins a les estratègies de canvi que estan impulsant els col·lectius de 
base locals que ens són més propers. 

Per els estudiants....
Per  als alumnes de la Universitat Rovira i Virgili, l’assistència a aquestes 
jornades i la superació d’un treball final afí, té el reconeixement d’1,5 
crèdits de lliure elecció (Preu 30 E).

Per a més informació consultar www.urv.cat/ > intranet > oferta acadèmica 
> crèdits de lliure elecció via i, activitat  871011

Totes les jornades tindran lloc  la Sala de Graus, Campus Sescelades
Av. Països Catalans, 26, Tarragona


