
Comunicat de premsa

11 de març 2022

Sessió Transitant a Tarragona. 
L’energia: un procomú

Sessió de treball oberta per pensar sobre les Comunitats energètiques locals des de la 
perspectiva de l’energia com a procomú.

f  e  mProcomuns   (cooperativa integral i eina social estratègica per fer viable l'activitat procomuna) 
conjuntament amb INSTA (cooperativa de serveis de consultoria ambiental amb seu a La Canonja) i
la col·laboració de CoopCamp (l’Ateneu cooperatiu del Camp de Tarragona), presentem una sessió 
de treball oberta a entitats, organitzacions i persones interessades en les Comunitats Energètiques 
Locals, per pensar-les des de la perspectiva de l’energia com a procomú.

15 de març, de 11h a 14h,
Espai Tarragona Impulsa, Sala Green, Espai Tabacalera,

Carrer Vidal i Barraquer S/N
Tarragona

En aquesta sessió veurem projectes implicats en la producció, qualitat i/o accés a l’energia, per 
avaluar plegades quines són les necessitats i quins són els recursos ja disponibles en els 5 pilars que 
considerem bàsics en un procomú: comunitat, governança, coneixement compartit, producció, i 
recursos a mobilitzar.

https://coopcamp.cat/
https://instajuridic.com/
https://femprocomuns.coop/


El programa de la sessió és el següent:

1a part (11:00 – 12:45)
Presentació projecte – Què és el procomú i l’accés a l’energia com a procomú
Exposició de casos:
Comunitat energètica de Pinell de Brai
Eva Amposta (Ajuntament Pinell de Brai)
E-Plural
Ricard Jornet (Som Mobilitat – e-Plural)
Jaume Castellà (EPI- Energia per la igualtat – e-Plural)
CELs CoopCamp
Maria Mestre (CoopCamp)
Joan Pons (Insta)
Xarxa per la Sobirania Energètica
Andrea Vides (Xse)
Aliança contra la pobresa energètica
Stephanie Ascencio (APE)
PAUSA – 5 min
2a part (12:50- 13:50)
Cartografiat de recursos disponibles i necessitats des de la perspectiva dels 5 pilars del Procomú, 
en grups

Aquesta és la primera d’una sèrie de sessions de treball proposades des del Grup d’Activitat 
Cooperativitzada (GAC) Transitant per conèixer diversos projectes -amb dimensió comunitària i 
autogestió compartida a Catalunya- i treballar col·lectivament i en el marc del projecte Ecosistema
Transitant, reptes relatius a l’energia, el territori, l’aigua, l’alimentació, la salut, les cures, 
cultura, habitatge, mobilitat…, amb una aproximació més ecològica, democràtica i feminista, des 
del punt de vista de la producció, el proveïment i els impactes ambientals i amb una mirada 
procomú (guiada pel Model dels 5 pilars però amb voluntat d’aprendre i incorporar aspectes 
d’altres models i artefactes) i amb la participació d’actors diversos, de Catalunya i d’arreu.

Finançat per línia L2 Projectes singulars de promoció de l’economia social i solidària, creació de 
cooperatives i projectes d’intercooperació, de la Generalitat de Catalunya, Departament d’Empresa i
Treball. Direcció General d’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives.

Mònica Garriga
Telf. 691060207
femProcomuns 
https://femprocomuns.coop/ 

https://femprocomuns.coop/el-model-dels-5-pilars-de-sostenibilitat-del-procomu/
https://femprocomuns.coop/ecosistema-transitant/
https://femprocomuns.coop/ecosistema-transitant/
https://femprocomuns.coop/portfolio/transitant/
https://femprocomuns.coop/portfolio/transitant/
https://femprocomuns.coop/
https://pobresaenergetica.es/
https://xse.cat/
https://instajuridic.com/
https://coopcamp.cat/
https://comunitatenergetica.coop/
https://epi.coop/ca/
https://comunitatenergetica.coop/
https://www.sommobilitat.coop/
https://pinelldebrai.altanet.org/

