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L’energia la clau del sistema 



 

















 

L’energia a Catalunya 



Dades del 2014 – Institut Català d’energia 



Dades del 2014 – Institut Català d’energia 





















Moratoria Nuclears 
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1 – No a les Nuclears 
2 – Tala de boscos per Biomasa 
3 – No a Tracjusa 
4 – Qualitat aire AMB 
5 – No a la incineració 
6 – No al 4 cinturó 
7 – Aturem la c32 
8 – No a la MAT 
9 – No al MidCat 
10 – No a la Variant Olot – Les 
Preses 
11 –No a la Mat – Pallars 
12 – Parc Eòlic 
13 – Projecte Càstor 
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Mapa  de conflictes socioecològis 
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 L’encaix entre Àrea Metropolitana i resta del territori 
també s’ha d’incloure quan es parla de decreixement 



Per aquest motiu cal replantejar un model urbanístic 
i territorial de Catalunya més popular 



Bens comuns i territori:  
Energia 

Democràcia i mediació ambiental 
(Reforçar plataformes i entitats)  
 

Ecologia i canvi climàtic 
(serveis ambientals) 

Planificació territorial 
(reequilibri territorial) 



Moltes gràcies per l’atenció 
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