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Trobada internacional d’experiències i pràctiques 
per una transició energètica

El canvi de model energètic com a única sortida possible per 
eradicar la pobresa energètica centrarà el debat de la “Trobada 

internacional d’experiències i pràctiques per una transició 
energètica: cap a la fi de la pobresa energètica”
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Dissabte 9 de novembre. Museu Marítim Av. de les Drassanes, s/n, Barcelona

Organitzen: Amb el suport de: Amb la colaboració de: Consorci de les Drassanes 
Reials i Museu Marítim de Barcelona i Institut de 
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Els dies  8 i 9 de novembre de 2019 Enginyeria Sense Fronteres (ESF)  conjuntament 
amb altres organitzacions de l’Estat espanyol convoquen a Barcelona una trobada 
amb organitzacions en lluita contra la pobresa energètica ubicades tant al Sud 
com al Nord global que qüestionen i resisteixen a les polítiques energètiques 
actuals i que treballen per a transformar-les.

El canvi de model energètic com a única sortida possible per eradicar la pobresa 
energètica centrarà el debat de la “Trobada internacional d’experiències i 
pràctiques per una transició energètica: cap a la fi de la pobresa energètica”.

Es comptarà amb la presència d’organitzacions de 9 països referents en la lluita 
contra la pobresa energètica i per una transició energètica justa ubicades a 
Bolívia, Mèxic, Uruguai i Guatemala, Grècia, Portugal, Regne Unit, França, Bèlgica 
així com organitzacions de l’Estat espanyol. 

En la trobada es debatran diferents propostes locals i internacionals que estan 
construint una transició energètica democràtica, justa i eco feminista com per 
exemple la campanya impulsada a Mèxic per incloure l’energia com a dret humà 
a la seva Constitució, la mobilització i acció directa a Guatemala per garantir el 
dret a l’energia,  la proposta de bo social automàtica aprovada recentment a 
Portugal, la lluita contra els talls de llum a Grècia, o la lluita contra els comptadors 
de prepagament a països com Bèlgica o Regne Unit, entre d’altres. 
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Entre les i els ponents, comptarem amb la presència de:  

Maria Campuzano
Aliança contra la Pobresa Energètica -APE (Catalunya)
 

Maria Campuzano és portaveu de l’Aliança contra 
la pobresa energètica (APE) i treballa a Enginyeria 
sense Fronteres des de fa més de 10 anys portant 
campanyes de sensibilització i incidència política sobre 
els impactes del model energètic actual. És llicenciada 
en dret i va fer el Master de cooperació internacional a 

la  Fundació CIDOB. Ha treballat també a l’Institut de Drets humans de Catalunya 
i ha estat implicada en campanyes com la d’Aturem el Fracking a Catalunya i ha 
participat de moviments socials com la  Xarxa per la sobirania energètica. 

L’Aliança contra la pobresa energètica és un moviment social que va néixer al 
febrer del 2014 amb l’objectiu d’aturar els talls d’aigua, llum i gas a Catalunya 
així com garantir l’accés a aigua i energia a tota la ciutadania. L’APE ha estat 
una de les organitzacions impulsores de la Llei 24/2015 de mesures urgents per 
aturar l’emergència habitacional i la pobresa energètica aprovada per unanimitat 
al Parlament de Catalunya al juliol de 2015. Des de llavors ha centrat la seva tasca 
en exigir el compliment de la Llei tant a les administracions com a les empreses 
subministradores d’aquests serveis així com treballar per l’empoderament de les 
famílies en situació de vulnerabilitat. 

Thelma Cabrera
Comité de Desarrollo Campesino - CODECA (Guatemala)
 

Thelma Cabrera és una dona indígena maya Mam, 
defensora de drets humans. Va néixer i resideix al 
municipi d’Asintal Retalhuleu. Amb el naixement de 
CODECA l’any 1992, es va vincular com a participant 
a les activitats de la organització per a lluita pels 
drets a la terra i els drets laborals. Anys després va 

assumir la coordinació de la red de dones durant dos períodes consecutius i va 
ser presidenta de la Directiva General de CODECA. Actualment és integrant de 
l’equip de direcció política nacional de la organització. L’any 2019 l’assemblea 
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del Moviment per l’Alliberació dels Pobles va elegir-la com a candidata a la 
presidència de Guatemala a les eleccions presidencials. 

Les principals lluites que ha liderat la Thelma a través de la feina que porta a 
terme CODECA han estat: la defensa dels drets de les dones i dels drets a la terra, 
territori i medi ambient; exigir i promoure la nacionalització dels bens i serveis 
privatitzats; promoure un procés d’Assemblea Constituent popular i Plurinacional 
a Guatemala per a la construcció d’un Estat plurinacional. 

Tonia Katerini
Stop Auctions (Grècia)  
 

Tonia Katerini és arquitecta i activista sobre temes 
d’habitatge. És fundadora del grup Stop- Auctions 
(Stop-subhastes) y la iniciativa de moviments units 
front les subhastes. 

El grup Stop-Auctions (Stop subhastes) està treballant 
per a la protecció de les persones endeutades que es van veure afectades per les 
polítiques d’austeritat dels últims 10 anys a Grècia, que corren el risc de perdre 
les seves llars i que també han de fer front a problemàtiques relacionades amb la 
pobresa energètica. 
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DIVENDRES 8 DE NOVEMBRE  

Lloc: Palau de la Virreina. La Rambla, 99, 08002, Barcelona

DISSABTE 9 DE NOVEMBRE  

Lloc: Museu Marítim Av. de les Drassanes, s/n, 08001 Barcelona

18:00 - 18:30h Apertura de les jornades i benvinguda 
Enginyeria Sense Fronteres i Fundació Rosa Luxemburg

BLOC I. Model energètic al Sud i al Nord Global

18:30 – 21:00h Taula inaugural. La pobresa energètica en un context d’emergència 
climàtica global i cap a una transició energètica justa
Modera: Laura Aznar

• Sam Mason. Trade Unions for Energy Democracy – TUED (Estados Unidos) 
• Guillaume Durivaux. European Public Service Union – EPSU (Bélgica)
• Juan Carlos Flores. Red Nacional de Resistencia civil (Mèxic) 
• Paca Blanco. Red de mujeres por una transición energética ecofeminista 

(estado español)
• Maria Campuzano. Aliança contra la Pobresa Energètica -APE (Catalunya)

Fila 0: Ernest Urtasun, Diputat al Parlament Europeu al grup Els Verds/Aliança 
Lliure Europea; Francesc Iglesies, Secretari d’Assumptes Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya; Eloi Badia, Regidor d’Emergència Climàtica i Transició 
Ecològica de Barcelona.

10:00 – 14:00h BLOC II. Dificultats, amenaces i oportunitats del model energètic 
actual 

10:00 – 10:15h Presentació: resum del dia anterior i presentació del programa
Presenta: Rosa Fraga 

Programa
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10:15 – 12:00h Iniciatives que transformen el model energètic actual
Modera: Ruth Pérez

• Elizabeth Peredo. Observatorio boliviano de cambio climático y desarrollo 
(Bolívia) 

• Alfons Pérez. Xarxa per la Sobirania Energètica – Xse (Catalunya) 
• James Angel. Switched On London (Regne Unit)  
• Maitane Arri. Trantsizio Energetikoa eta Demokrazia – Tradener (País Basc)
• Rosa Fraga. Plataforma por un Nuevo Modelo Energético - Px1NME (estat 

espanyol)

12:00 – 12:15h  Pausa cafè 

12:15 – 14:00h Lleis i normatives com a eines per a garantir els drets davant 
situacions de pobresa energètica 
Modera: Alejandra Durán 

• Valérie Gonçalvès. Droit à l’énergie- SOS Future (França) 
• Josep Babot. Grupo promotor Ley 24/2015 (Catalunya)
• Clémence Hutin. Right to energy coalition (Bélgica) 
• Mafalda Sousa. Zero (Portugal) 
• Pablo Messina. Comuna (Uruguai)

14:00 – 16:00h Pausa dinar 

16:00 – 19:30h BLOC III. Aprenentatges d’apoderament energètic des de la base 
i la cura de la vida. Presentació d’experiències   

16:00 – 18:00h Afectad@s pel model energètic: el pas a l’apoderament i a l’acció  
Modera: Aliança contra la Pobresa Energètica

• Stefan Goemaere. Samenlevingsopbouw (Bèlgica) 
• Gianluca Cavallaro-Ng. Fuel poverty action (Regne Unit) 
• Tonia Katerini. Stop Auctions (Grècia) 
• João Camargo. Climáximo (Portugal)  
• Thelma Cabrera. Comité de Desarrollo Campesino - CODECA (Guatemala)
• Bettina Cruz. Red Nacional de Resistencia Civil (Mèxic) 

18:00 – 18:15h  Pausa cafè
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18:15 – 19:00h Debat. Quin model(s) energètic(s) necessitem per a garantir el 
dret a l’energia al Nord i al Sud global?  
Modera: Irene González i Mònica Guiteras

19:00 – 19:30h Tancament de les jornades
Organitzacions convocants  

Jornades convocades per: Enginyeria Sense Fronteres (ESF), l’Aliança contra 
la Pobresa Energètica (APE), Plataforma por un Nuevo Modelo Energético 
(Px1NME), Trantsizio Energetikoa eta Demokrazia (Tradener), Red de Mujeres 
por una Transición Energética Ecofeminista i Fundació Rosa-Luxemburg.

Contactes de premsa  
Gonzalo.candanedo@isf.es | 618 049 902
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