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7-11 març 2007“Un problema no es resol
amb les mateixes maneres de pensar
que l’han creat”

A. EINSTEIN
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JORNADES,



La crisi energètica i ecològica de

la nostra civilització implica una

transformació inevitable del model

productiu, de mobilitat, de con-

sum, en fi, de vida. En aquesta

cruïlla històrica, podem reprendre

el comandament de les nostres

vides, arrabassant-lo als qui han

fet de l’existència un negoci expo-

nencial, o tornar a confiar en les

inquietants receptes dels déus del

mercat,la tecnologia, l’espectacle

i la mà dura.

Serge Latouche és animador de la Revista de MAUSS
(Mouvement Anti-Utilitariste dans les Sciences Sociales,
www.revuedumauss.com). Conegut pels seus treballs
en antropologia crítica, és un dels animadors més visibles
del moviment per la decroissance soutenable i l’après-
développement a França (www.apres-developpement.org).

Jordi Roca Jusmet és professor de la Universitat
de Barcelona, especialitzat en economia ecològica. Entre
les seves publicacions destaca el llibre, escrit amb Joan
Martínez Alier, “Economía ecológica y política
ambiental” (Fondo de Cultura Económica, México).

Enric Tello és catedràtic del Departament d'Història
i Institucions Econòmiques de la Universitat de Bar-
celona; acaba de presentar “Vint-i-cinc idees i algunes
propostes per a una nova cultura del territori”.

Helena Díaz va ser coordinadora de l’àrea
d’urbanisme i transport d’Ecologistas en Acción
(www.ecologistasenaccion.org) i és membre des de la
seva fundació de la Comissió d'urbanisme i transport
d'AEDENAT(Madrid).

Daniel Gómez és president d’AEREN (Asociación
para el Estudio de los Recursos Energéticos) i editor de
www.crisisenergetica.org.

Xavier Montanyès és actiu a la Xarxa de Consum
Solidari, la Xarxa Agroecològica i la Plataforma Rural.
Actualment coordina la “Campanya contra la distri-
bució moderna alimentària” a “No et Mengis el Món”.

EdPAC

març
DIMECRES7

18.30 h

descolonitzar l’imaginari
del desenvolupament sostenible
amb Serge Latouche

El desenvolupament sostenible: un oxímoron que convida a canviar-ho
tot perquè res no canviï. L’Economia, en majúscules: una esfera
automatitzada dels nostres desitjos i necessitats reals que dicta i modela
tot l’ordenament de la vida social; fagocitant-la, literalment. Aleshores,
com diu Latouche, «el decreixement significaria sortir de l’imaginari de
l’Economia, és a dir, del creixement. La resta, està per anomenar…»

Aula Magna de la Universitat de Barcelona, plaça Universitat L1 Universitat

març
DIVENDRES9

19.00 h

la crítica al creixement
des de l’economia ecològica
amb Jordi Roca Jusmet

21.00 h Sopar
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19.00 h

la crítica al creixement
des de l’economia ecològica
amb Jordi Roca Jusmet

Com mesurem l’èxit econòmic? L’economia funciona com
un avió a reacció, condemnat a accelerar i enlairar-se
permanentment per no estavellar-se, generant contínuament
conflictives —però complexes— relacions entre creixement
econòmic i degradació ambiental. Això ens duu a plantejar-
nos la necessitat —però també la dificultat de deixar de
banda l’objectiu del creixement econòmic.

Restaurant «Brindem brindola per les lluites», Riera Alta 4 i 6 L2 St. Antoni ||/ L3 Liceu

21.00 h Sopar
«aritmética, población y energía»

vídeo

El Dr. Bartlett acostumava a dir que «la mancança més
gran de l’espècie humana és la seva falta d’habilitat per
entendre la funció exponencial». Aquest és un resum visual
de les seves conferències.
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ens estem menjant les estovalles:
posem alternatives sobre la taula?
Conduïm cap a l’abisme. La meitat dels boscos tropicals ha estat talada.
16 dels 17 principals bancs de pesca han desaparegut. Tot això s’ha fet
perquè 700 milions d’europeus, japonesos i nordamericans competeixin
pels “plaers” de l’industrialisme. Partint de la constatació d’haver topat
amb els límits de la biosfera, els quatre tallers proposats busquen les
alternatives des d’una mirada alhora crítica, política i tècnica, que
qüestioni tant els tecnoentusiastes com les simplificacions còmodes.

11 - 14.30 h
sobirania alimentària al nord del món?
taller dinamitzat per Xavier Montanyès
Petroli, producció agrícola i població han crescut en paral·lel durant 150
anys. Alimentat per les energies fòssils, el fluxe de materials i energia que
sostè l’agricultura productivista s’ha tornat linial, ha “sortit” de l’ecosistema
que l’acull... i en un efecte boomerang els increments de productivitat de
la terra s’han frenat bruscament des de 1990.

11 - 14.30 h

del tsunami de ciment
a una nova cultura del territori
taller dinamitzat per Enric Tello
La petjada urbanística dels darrers vint anys a l’Estat espanyol és equivalent
a la devastació de la segona guerra mundial al centre d’Europa. Atrapat
entre dues destruccions, la de l’excés i la de l’abandó, el territori es ven
al millor postor i el món rural viu l’amenaça de convertir-se en una postal.

16.30 - 20 h
crisi energètica, una oportunitat?
taller dinamitzat per Daniel Gómez
L’energia és la condició prèvia perquè existeixin la resta de recursos. El
petroli és el primer recurs energètic mundial i està arribant al seu zènit.
Només el petroli consumit l’any 2006 equivaldria a 50 anys de funcionament
de 104 centrals tèrmiques de carbó, 52 centrals nuclears, 32.830 turbines
eòliques o 91.250.000 plaques solars. Quina és la viabilitat dels nous
recursos energètics, de l’ecoeficiència o de la reducció?

DINAR 15 h

Centre social de la Vall de Can Masdeu,
Camí Antic de Sant Llàtzer
(darrera la Clínica Stauros) L3 Canyelles

16.30 - 20 h
hipermobilitat sostenible?
taller dinamitzat per Helena Díaz
El 80% de la humanitat viu sense nevera ni cotxe i el 94% mai ha agafat
un avió. Però la colonització occidental segueix estenent a tot gas el
transport motoritzat. Quan el barril de petroli estigui pels núvols, ens
mourem amb biocombustibles, amb hidrògen, amb kerosè subvencionat...?

nit de tangents musicals imprevisibles
Amb els cantautors: Nomadáh, la gana i la tribu urbana | El
ruiseñor de Sant Llàtzer | Ton Dalmau

SOPAR 21 h

22.00 h ...

Centre social de la Vall de Can Masdeu,
Camí Antic de Sant Llàtzer
(darrera la Clínica Stauros) L3 Canyelles

decréixer per créixer
tallers pràctics cap a la simplicitat radical

11 - 14.30 h

Sessió matinal de Ioga, amb Jony
Taller de de-croissants al forn de llenya, amb els forners de la Vall
Horticultura pràctica als horts de la vall de Can Masdeu
Taller pràctic amb cuina solar i aliments ecològics...
...necessitem mans per fer el dinar!

DINAR 15 h
al RurBar

plenari final - taller d’estratègia
16.30 - 20 h

Què s’està fent actualment a Catalunya en una direcció decreixent? Per on
avançar? Amb quines eines? Fem una crida a grups, individus i xarxes a
crear i sumar-se a una mobilització transversal pel decreixement a Catalunya.

La Vall de Can Masdeu  és un espai okupat des de l’any 2001, autogestionat per
una xarxa de projectes units pel nexe comú de l’agroecologia i la col·lectivització. El
decreixement: si no aquí, on? Si no ara, quan?            + info: www.canmasdeu.net

“Brindem brindola per les lluites”  és un nou bar i restaurant associatiu i
alhora espai de confabulació social.



El creixement funciona com una droga dura. Quan és fort, es manté la il.lusió que pot resoldre els problemes

–que en gran part ha generat– i que, com més forta sigui la dosi, millor estarà el cos social. Quan és dèbil

es fa sentir la seva falta, que resulta molt més dolorosa pel fet de no haver-se previst cap desintoxicació.

JEAN-MARIE HARRIBEY

inscripció lliure i gratuïta

àpats per dormir
El sopar al Restaurant val 8 euros i és
necessària inscripció prèvia a través de
jornades@decreixement.net

A Can Masdeu hi haurà dinar i sopar
dissabte, i dinar diumenge.
Cada àpat val 3,5 euros. Si no arribes, paga
menys; si vas sobrat, paga més.

Si vols quedar-te a dormir dissabte per
la nit a Can Masdeu, contacta a:
pic@moviments.net (places limitades).

entesa pel decreixement
gestant una teranyina
d’objectors del creixement

a la web pots trobar documents d’autoformació
sobre els temes tractats a les jornades, així
com enllaços a webs relacionades.
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