
Jornada Democratització de l’energia i 
Premis Eurosolar 

Auditori CCCB - Montalegre 5, Barcelona, 
6 de novembre de 2013 

 

Col·labora:       
 

L’energia és un bé bàsic que condiciona la qualitat de vida de tots nosaltres i que, malauradament, 
està en mans de grans empreses (oferta) que prioritzen els beneficis econòmics als interessos dels 
ciutadans (demanda).  
Democratitzar l’energia no és altre cosa que canviar la forma de relacionar-nos amb l’energia: 
potenciar un model que ens faci a tots partíceps i convertir als consumidors en productors i gestors de 
l’energia que utilitzen. 

En el marc del I Congrés d’Energia de Catalunya que es celebrarà a les quatre províncies catalanes del 
25 al 29 de novembre, des d’Ecoserveis volem obrir debat entorn la democratització de l’energia 
perquè advoquem per un canvi radical en la forma d’entendre la relació entre ciutadà i energia.  

L’acte es completa amb l’atorgament dels Premis Estatals Solar 2013. EUROSOLAR desitja continuar 
promovent l’energia solar i donar un nou ímpetu per a la seva expansió. El premi te com objectiu 
divulgar àmpliament l’energia solar i mobilitzar al públic a favor d’un moviment pro-energia solar. Els 
premis s’atorguen en diferents categories de projectes i iniciatives innovadores rellevants en la 
utilització d’energies renovables. 

Programa   

15:30h  Projecció del film The 4th Revolution: Energy Autonomy, subtitulat en castellà 
 
17:00h Benvinguda 
Josep Puig i Boix, Director d’Ecoserveis i president Eurosolar Espanya 
 
17:15 Presentació de la Fundación Renovables 
Sergio de Otto, Fundación Renovables  
Presentació estudi  “Democratización de la energia”  
Javier Garcia Breva, president de la Fundación Renovables 
 
18:15h Inventar el futur: la democràcia energètica 
Vicenç Navarro Catedràtic de Ciències Polítiques i Socials, Universitat Pompeu Fabra 

 
18:45h Debat obert 
 
19:15h Pausa 
 
19:30h Lliurament dels Premis Solar 2013* 
 
20:30h Refrigeri i comiat 
 
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia a http://www.ecoserveis.net/jornada-democratitzacio-energia o 
info@ecoserveis.net.   
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CERIMÒNIA DE LLIURAMENT DELS PREMIS SOLAR 2013* 

INVITACIÓ 

Per la present el President i la Junta Directiva d’EUROSOLAR Espanya els conviden a l’acte de 
lliurament dels Premis Solar 2013. 

- Benvinguda 

- Presentació, Santiago Vilanova, periodista i president de l’associació Una Sola Terra 

- Ricardo Colmenares de Fundación Triodos. 

- Josep Puig, president de la secció espanyola d’EUROSOLAR.  

- Presentació de les iniciatives i/o realitzacions guardonades i lliurament dels guardons. 

- Refrigeri. 

Premis Solar 2013 (convocatòria espanyola) 

EUROSOLAR – l’Associació Europea per les Energies Renovables atorga els Premis Solar 2013 a nivell 
estatal i europeu als municipis, empreses municipals, persones individuals, professionals de 
l’arquitectura, de la enginyeria, propietaris d’instal·lacions d’energies renovables, i a organitzacions 
que hagin fet activitats i serveis rellevants per promoure la utilització i l’ús de l’energia solar i en totes 
les seves formes.  

Mitjançant l’atorgament dels Premis Estatals i Europeus Solar 2013, igual que en les anteriors 
edicions, EUROSOLAR desitja continuar promovent l’energia solar i donar un nou ímpetu per a la seva 
expansió. El premi te com objectiu divulgar àmpliament l’energia solar i mobilitzar al públic a favor 
d’un moviment pro-energia solar. Els premis s’atorguen en diferents categories de projectes i 
iniciatives innovadores rellevants en la utilització d’energies renovables. 

La convocatòria dels Premis Solar 2014 s’obrirà simultàniament en diferents països europeus i seran 
atorgats per les diferents seccions d’EUROSOLAR existents a cada país.              

Es prega confirmar l’assistència als premis a eurosolar@energiasostenible.org 

Organitza:  

EUROSOLAR - Associació Europea per les Energies Renovables (secció espanyola) 

www.eurosolar.org     www.energiasostenible.org   


