ALTERNATIVES PER UN
TERRITORI ENERGÈTIC
Teatre La Llanterna - MÓRA D’EBRE
23 de novembre de 2017

Salutació del
President

La Mesa d’Alcaldes de l’Energia reforça la seva aposta per
donar respostes als reptes que ens depara el futur. Aquest ferm
compromís porta els nou ajuntaments que formen part d’aquesta
entitat a continuar aprofundint en un debat rigorós i plural amb el
qual busquem claus que puguin contribuir a consolidar un model
energètic basat en la sostenibilitat.
Amb aquest objectiu, els socis de MADE convoquem a Móra
d’Ebre la Jornada ‘Alternatives per un territori energètic’, un espai
d’anàlisi amb el qual donem continuitat a la nova etapa que vam
obrir ara fa un any, quan vam celebrar la Jornada ‘Energia pel
Futur’. L’èxit d’aquella primera edició, que va tenir Ascó com a
escenari, referma la nostra voluntat de seguir fomentant iniciatives
encaminades a impulsar les fonts d’energia netes i respectuoses
amb el nostre entorn.
La transició cap a un model energètic plenament sostenible,
tasca ineludible en què els ajuntaments tenen molt a dir, és l’eix
central d’aquesta Jornada. I suposa un nou pas endavant de
MADE per desenvolupar fórmules d’abastiment energètic que no
esdevinguin agressives per al medi ambient.
Josep M. Buixeda
President de Made

PROGRAMA
09:30 – 10:00h. Inauguració
• Joan Piñol, alcalde de Móra d’Ebre.
• Gemma Carim, presidenta del Consell Comarcal de la
Ribera d’Ebre.
• Josep M. Buixeda, president de MADE.

10:00 – 10:30h. Conferència inaugural
• Robert Navarro, Vicepresident del Club de l’Energia i Medi
Ambient d’Esade Alumni i Managing Director Innogy Spain.

10:30 – 11:00h. Pausa Cafè
11:00 – 12:00h. Taula sobre “Transició energètica al
territori MADE”
• Jaume Morrón, gerent d’Eolic.Cat
• Ferran Tarradellas, director de l’Oficina de la UE a
Barcelona.
PRESENTA: Lluís Pinós, delegat de Red Eléctrica de España.

12:00 – 13:00h. Taula sobre “Pacte dels Alcaldes”
• Ramon Minoves, Assessor de Medi Ambient i Espais
Naturals de la Diputació de Barcelona.
• Imma Costa, diputada de Medi Ambient Diputació de
Tarragona.
PRESENTA: Manel Sastre, periodista de Catalunya Ràdio.

13:00 – 13:30h. Conferència de clausura ‘Claus per a un
nou paradigma energètic’
• Dr. Carles Riba, Professor emèrit de la UPC.
PRESENTA: Jesús Benaiges, Director de MADE.

13:30h. Cloenda
• Assumpta Farran, directora de l’ICAEN.
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INSCRIPCIÓ GRATUÏTA
Es prega confirmació a través de:

inscripcion@openenergyinstitute.com

AJUNTAMENTS SOCIS DE MADE

Ascó

Garcia

Riba-Roja
d’Ebre

La Torre de
l’Espanyol

Tivissa

Móra d’Ebre

Vandellòs i
L’Hospitalet
de l’Infant

COL·LABORA:

Móra la Nova

Vilalba dels
Arcs

