dossier informatiu del Volt 2
9, 10, 11 i 12 d’octubre 2015

Organitzen: Xarxa per la sobirania energètica, Observatori del Deute en la Globalització, Enginyeria sense Fronteres,
Entrepobles, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Ecologistas en acción, Aliança contra la Pobreza Energética, Som
Energia, Autopista Eléctrica No, Prou sal, ADENC, Gaseoducte Martorell-Figueres, La Garsa, Cal Gorina, Centre Excursionista de
Castellar i Unió Excursionista de Sabadell.

Volt II: un repte als grans projectes energètics.
Del 09 al 12 d’octubre
La Xarxa per la sobirania energètica (Xse) us
convida a participar al VOLT II, un recorregut
en autocar per diferents territoris afectats per
les grans infraestructures energètiques amb la
intenció d’establir vincles entre grups, campanyes
i lluites locals, teixint aliances futures per donar-hi
resposta.
Una part important d’aquests projectes
són interconnexions gasístiques i elèctriques
promogudes per la Unió Europea.
La UE estableix plans supranacionals, com
ara la Unió Energètica i els projectes d’interès
comú o el Pla Juncker, que faciliten finançament
públic i acceleren els tràmits administratius per
l’execució de les infraestructures. Aquest fet sovint
contrasta amb les realitats locals dins la UE, que
es perceben com a actors passius de tot el procés,
però també fora de les seves fronteres, ja que les
infraestructures s’estenen fins el Nord d’Àfrica,
l’Orient Mitjà i el mar Caspi.
El VOLT comptarà amb nombroses entitats del
territori i amb reconeguts activistes internacionals
de grups com la Asamblea Nacional de Afectados
Ambientales (Mèxic), Movimiento de Afectados
por las Represas (Brasil), CEE Bankwatch (Letònia,
Macedònia i Romania), Platform London (Regne
Unit), Re:common (Itàlia), entre d’altres per
confirmar.

Ruta i Activitats
• 09/10/2015 - Parada 0
Barcelona
Conferència internacional.
Afectadesper la imposició de les grans
infraestructures.
Quin paper juguen el TTIP, el Pla Juncker
i les corporacions transnacionals?
•10/10/2015 - Parada 1
Castellar del Vallès
Visita gasoducte Martorell-Figueres+
exposició fotogràfica+ dinar popular
• 10/10/2015 - Parada 2
Sallent.
Visita a la muntanya de sal
• 10/10/2015 - Parada 3
Balsareny
Projecte de magatzem geològic de gas.
Xerrada-diàleg + sopar.
• 11/10/2015 - Parada 4
Graus (Osca)
Jornada: quina resposta donem als grans projectes
energètics?

COM PARTICIPAR-HI
Pots participar en tot el VOLT o en les activitats que vulguis. Per
inscriure’t ,omple el formulari d’inscripció del VOLT:

www.xse.cat
• MODALITAT 1. VULL PARTICIPAR EN TOT EL VOLT.
Inclou tots els desplaçaments en autocar, àpats, allotjament i
materials.

Tens quatre modalitats de pagament segons les teves
Xerrada + dinar popular + assemblea participants + visita a possibilitats:
l’autopista elèctrica + sopar + actuació musical.
60€ + aportació voluntària: això ens permet compensar qui no
• 12/10/2015 - Parada 5
pot pagar.
Sabiñanigo (Osca)
60€ si els pots pagar
40€ si per les teves circumstàncies et va millor pagar una mica
El problema de contaminació per lindà +Projecte línia de
menys
molt alta tensió + dinar popular.
No puc pagar 40€ però m’agradaria participar (enviar correu a
xse@xse.cat)
Per a la MODALITAT 1 has de fer una transferència bancària.
• MODALITAT 2. PARTICIPARÉ EN ALGUNES ACTIVITATS.
Les activitats són gratuïtes i els àpats són a 7€ cadascun. Cada
nit a l’alberg de Graus costa 15€ amb esmorzar inclòs.
Per a la MODALITAT 2 pots pagar directament a la parada però
inscriu-te al web de la Xse.
• ALLOTJAMENT i ÀPATS
La majoria d’àpats seran vegetarians/vegans o sempre
tindran opció vegetariana/vegana. Si tens cap intolerància o
requeriment, fes-no-ho saber quan t’inscriguis.
La nit del 9 d’octubre i la del 12 d’octubre pots quedar-te a
dormir en un dels allotjaments solidaris que hem habilitat, si no
tens lloc a Barcelona indica-ho quan t’inscriguis.
Quan arribem a Graus (Osca) ens allotjarem a l’Albergue de
Graus (buscar a facebook). Aquí dormirem les dues nits i
soparem diumenge. Les habitacions són compartides però si
véns en família i necessites una habitació, feu-nos-ho saber.

Què cal portar?
- Sac de dormir
- Càmera de fotos, de vídeo o qualsevol element que ajudi a
difondre l’esdeveniment.
- Paraigua o impermeable. No ens aturarà la pluja!
- Roba còmode
- Si formes part d’alguna campanya o entitat, porta el material
del teu grup: pancartes, samarretes, etc...

Dona’ns un cop de mà amb la difusió
Reenvia aquest document a qui creguis que li pot interesar. En el
web de la Xse trobaràs un apartat pel VOLT i una pestanya amb
tots els materials de difusió.
Busca la Xse a facebook i twitter i comparteix i retwitteja els
missatges del VOLT
Més informació: xse@xse.cat

El VOLT forma part de les activitats “Agafant el tren del desenvolupament”
impulsades per entitats europees crítiques amb el model de desenvolupament.

