
Benvinguda al 8è Congrés dΩEnergia de Catalunya - COENERCAT 

El 8è Congrés dΩEnergia de Catalunya tindrà lloc en ǳƴŜǎ circumstàncies Ŝƴ ǉǳŝ ǎ’Ƙŀƴ 
superat els límits de resistència de diferents sistemes del planeta, com el de lΩestabilitat del 
clima, el de la salut dels humans o el deƭ manteniƳŜƴǘ ŘŜ lΩǳrani i el petroli ǎƻǘŀ ŎƻƴǘǊƻƭ. 

Els temes que es tractaran en ŀǉǳŜǎǘ congrés formen part de la resiliència humana, 
de la col·laboració i de la formació, aplicaǘǎ a un dels sistemes crítics τcom és el de 
lΩenergiaτΣ de manera que faciliti ƭΩŜƴŦƻǊǘƛƳŜƴǘ Řel teixit professional, empresarial i 
associatiu local. 

Catalunya és petita i variada, ƛ depèn de la legislació espanyola i de lΩeuropea, ŀƛȄƝ ŎƻƳ 
de grans empreses interessades en una transició energètica que mantingui la seva posició. 
Les fonts renovables dΩenergia es troben en el territori, no en mines. Es poden aprofitar 
amb ƭŜǎ tecnologies econòmiques existents, ƛ ǇƻŘŜƴ ŦŜǊπƘƻ des de petites Ŧƛƴǎ a grans 
potències, unes circumstàncies que fan possibleǎ diferents maneres dΩaprofitar-les. En 
gran ƳŀƴŜǊŀΣ ŀǉǳŜǎǘŀ ǘǊŀƴǎƛŎƛƽ depèn de la implicació ciutadana, com es reflecteix en les 
diferents solucions dutes a terme en moltes parts del món. 

Moltes entitats privades que treballen en lΩàmbit de lΩenergia han fet una 
feina necessària i eficaç que es pot considerar de resistència. LΩobligació de les 
institucions públiques catalanes de complir amb els objectius de la ¦ƴƛƽ 9ǳǊƻǇŜŀ όUEύ, ŀƳō 
Ŝƭǎ de lΩEstat i ŀƳō Ŝƭǎ propis ƭŜǎ forçarŁ a actuar a un ritme accelerat que només podran 
ǎŜƎǳƛǊ grans empreses o consorcis, ŦŜǘ ǉǳŜ ƳŀǊƎƛƴŀǊŁ les entitats privades que han iniciat 
la transició energètica i han pogut sobreviure. 

LΩobjectiu del 8è Congrés és, Ř’ǳƴŀ ōŀƴŘŀΣ facilitar la persistència d'aquestes entitats 
i de les seves activitatsΣ perǉuŝ condueixin a la transició energètica que beneficiï ƭŀ 
població, Ŝl territori i ƭΩeconomia i, de l’altra, contribuir a fer que tota la 
ciutadania pugui assumir les seves responsabilitats energètiques. 

Dates: 19/02/2021 tot el dia, 20/02/2021 matí. 
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