
10 h - Benvinguda al CAMP

Aprèn
Quina és la situació a Catalunya  
i de quines eines es disposa des  
del món local?

Josep Subirana, de l’Associació de 
municipis i entitats per l’energia 
pública (AMEP). 
Toni Cantero, de la Taula de l’Energia 
de l’Associació Leader de Ponent.
Maria Crehuet, de la Xarxa per la 
Sobirania Energètica i Micropobles.
Teresa Botargues, de la Diputació  
de Lleida.

Modera: Miquel Andreu, 
de Som Garrigues

10:15 h a 11:30 h
CAMP Ponent
Inscripció prèvia

Reflexiona
On som i cap a on anem?  
Quin és el model de transició 
energètica que volem?

Santi Martinez, de km0 Energy.
Jaume Castellà, soci d’Energia Per 
la Igualtat (EPI) SCCL i membre 
d’ePlural.
Moisès Subirana Iborra, de l’Agència 
Local de l’Energia d’Osona.

Modera: Pili Garcia, de L’Oest.

12 h a 13:30 h
CAMP Ponent
Inscripció prèvia

Experimenta

Exposició Gara i l’energia que ens 
envolta 3.0. Exposició modular 
i interactiva sobre energia i 
sostenibilitat energètica dirigida a 
públic no especialitzat. Creada per 
l’Institut de Recerca en Energia de 
Catalunya (IREC).

Tot el dia
Passadís 1r pis CAMP
Activitat oberta
 
Taller per a famílies Els Colors del 
Sol, a càrrec d’Intiam Ruai. Activitat 
lúdica i cultural de carrer que pretén 
visualitzar la força de l’energia solar 
a través d’un joc tradicional com és 
pintar sobre una superfície giratòria.

De 10.30 h a 13.30 h
Plaça CAMP
Activitat oberta

Taller Optimització de la factura 
elèctrica i contractació d’energia 
verda, a càrrec d’Intiam Ruai. 
Activitat per tal d’entendre la factura 
elèctrica, optimitzar-la per reduir el 
cost econòmic i, donar a conèixer la 
possibilitat de contractar l’electricitat 
a una comercialitzadora 100% 
renovable.Important! Porta la teva 
factura elèctrica, de gas o de gasoil!

16 h a 17.30 h
CAMP La Farinera
Inscripció prèvia

Joc familiar Hola Watty, cedit i 
dinamitzat per l’Institut Català 
d’Energia (ICAEN). Joc de gran 
format, a partir dels 6 anys, per 
conèixer la generació de l’electricitat 
i el seu consum. Qui és un Watty? 
És una unitat, un watt, energia pura, 

i nosaltres el que volem és salvar-
ne quants més millor. En Watty 
ens ho agraeix donant-nos una pila 
de consells molt útils per estalviar 
energia.

16 h a 18 h
Passatge Cooperativa
Activitat oberta

Gaudeix
Música d’ambient a càrrec de  
The Vermood’s amb equip tècnic 
solar d’Intiam Ruai

13:30 h a 15:30 h
Plaça CAMP

Foodtrucks i begudes

12 h - 16 h
Passatge Cooperativa

Reflexiona
Obra de teatre Solar, a càrrec de 
Mos Maiorum. Espectacle-ritual 
immersiu de 1h i 20 min oficiat 
per 3 intèrprets/músics sobre el 
negoci de la instal·lació de plaques 
fotovoltaiques en camps de cultiu  
de zones rurals deprimides 
provocant la pèrdua d’identitat 
del món rural i de la sobirania 
alimentària.

19 h - Teatre Foment

Entrades a www.teatrefoment.cat
Taquilla: 15 € | Amics del teatre:  
12 € | Menors de 30 anys: 8€

20:30 h - Postfunció i debat amb  
el director de l’obra.
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La transició energètica és un dels reptes més rellevants d’avui.  
Et convidem a pensar-la des del territori i des de l’àmbit local,  
connectant experts i ciutadania.

Organitza: Col·labora: Coordinació tècnica: Troba’ns a:

www.campjuneda.cat
#ponentlab @campjuneda


