
Trobada: Aigua, democràcia i les infraestructures del corredor mediterrani
REUNIÓ PREPARATÒRIA DEL CONGRÉS DE TUBOLOGIA

P R O G R A M A

PRETENEM: 
a.  Aprofundir, consolidar i renovar el contacte en xarxa entre diferents organitzacions involucrades en la de-construcció d’un projectat corredor mediterrani 

que afectarà l’aigua, l’electricitat, el gas, la geopolítica i la corrupció. 
b.  Generar un procés de recollida d’informació de referència. 
c.  Debatre l’enfocament amb què tractem la nostra incidència en la societat. 
d.  Explorar l’interès de les nostres organitzacions en una acció mediàtica pel 2015, anomenada “Congrés de Tubologia”. 

COM? 
a.  Generant un entorn agradable per treballar junts: amb ironia, bon humor i temps vers un objectiu comú. 
b.  Desenvolupant una cartografia online que integri les aportacions individuals i grupals en un únic arxiu de referència que es consolidarà amb el temps. 
c.  Revelant els riscos vinculats a la realització del projecte del corredor mediterrani fent servir la distopia (utopia negativa) com a eina per a la renovació 

de l’imaginari col·lectiu. 
d.  Mirant de transcendir les nostres formes clàssiques d’expressió i difusió i de fer patents altres alternatives possibles en l’àmbit, la forma i el plantejament.

DISSABTE 22 DE NOVEMBRE – DE 10 A 14 

Ponències per remarcar la importància i complexitat del problema: presentació de la cartografia elaborada per Thierry Uso. 

INTRODUCCIÓ A LES JORNADES: QUI SOM I PERQUÈ ESTEM AQUÍ 15’
Convoquen : XNCA, CRAUE i EWM (Annelies Broekman) 

EL PROJECTAT CORREDOR MEDITERRANI: QUÈ ÉS I COM S’ESTRUCTURA 
Introducció (Thierry Uso/Eau Secours 34) 15’

EL TUB D’AIGUA EN LES SEVES DIFERENTS FORMES: PARTS MÉS RELLEVANTS
 El Segarra Garrigues com exemple de deute il·legítim
 Iolanda Fresnillo (Observatori del deute de la globalització) 15´
 Acqua Domitia
 Abel Dumont (Eau Secours 34) 15´
 Transvassaments d’aigua a les regions PACA (Provence-Alps-Côte d’Azur)
 Bernard Mounier (Coordination Eau Bien Commun PACA) 15’

El TUB D’ENERGIA: LA MAT  15’
(ponent per confirmar) 

EL DOCUMENT “L’ABASTAMENT D’AIGUA I ENERGIA” DEL CONSELL ASSESSOR PER LA TRANSICIÓ NACIONAL  15’ 
Diàleg entre Pablo Cotarelo & Edurne Bagué

DESCRIPCIÓ DE LA POLÍTICA DE L’AIGUA A FRANÇA  15’
Diàleg entre Anne Roux (Eau Secours 34) i Anne Le Strat (ex presidente de la régie “Eau de París”)

“EL TUB”  15’
Daniel Barbé (tubòleg de la XNCA) 

PAUSA CAFÈ  30’ 

DEBAT EN CERCLE  90’ 
Aquest debat vol enllaçar els temes en joc (no tant els detalls tècnics de les obres i els seus impactes ecològics, que es volen cobrir en les xerrades en 
la mesura que sigui possible) sinó els macro-temes de geopolítica i corrupció. A més, pretén buscar els elements en comú entre les diferents temàtiques 
tractades per les entitats de la xarxa.

22 i 23 de novembre 2014 · locals de NOVA  (Plaça Catalunya 9, 5è. 2a - Barcelona)

http://www.xnca.org/
http://www.xnca.org
http://eau34.ouvaton.org/index.php?s=coordination
http://europeanwater.org/es/
http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/transferts-deau_18804
http://eau34.ouvaton.org/
http://www.odg.cat/ca
http://eau34.ouvaton.org/
http://coordination-eau.fr
http://presidencia.gencat.cat/web/sites/presidencia/.content/ambits_actuacio/consells_assessors/catn/informes_publicats/inf_9_castella.pdf
http://eau34.ouvaton.org/
http://www.xnca.org
http://eau34.ouvaton.org/index.php?s=coordination
http://europeanwater.org/es/
http://nova.cat/?page_id=29


DISSABTE 22 DE NOVEMBRE – DE 16 A 20 
En aquesta part de la trobada volem mostrar com i perquè volem integrar el nostre clàssic llenguatge de denúncia jugant a més a més amb altres 
idees per difondre les nostres iniciatives. En aquest cas, proposem descriure aspectes vinculats al corredor mediterrani, enfocant què passaria si no 
canviés la situació actual. Pretenem, així, generar una imatge conjunta de les amenaces i presentar el problema amb un format que pugui captar 
l’atenció, projectant-lo en el futur. Per aconseguir-ho, en primer lloc presentarem alguns casos que treballa la xarxa en llenguatge distòpic, que 
ens permetrà al mateix temps descriure el problema i enfocar els riscos per a la societat i els ecosistemes. Creiem que aquest exercici dialèctic ens 
estimularà a “veure les coses d’una altra manera” i posarà en relleu els elements que tenim en comú, generant la cartografia d’un model territorial 
en mans del capitalisme salvatge.

PRESENTACIÓ DE L’ENFOCAMENT DISTÒPIC  20’
Estanislau Llem (secretari del Congrés Internacional de Futurologia)  
Aquesta introducció vol posar en relleu el marc conceptual de referència i presentar la idea del “Congrés de Tubologia”.

PRESENTACIÓ DE LES DISTOPIES   (Presentacions de 5’ con 10’ de debat posterior):
Introducció a l’enfocament distòpic per Josep Espluga (IGOP), que facilitarà la metodologia amb els objectius de:
-   Valorar l’enfocament distòpic com a eina per a re-enfocar les lluites 
-   Utilitzar l’imaginari del risc, la distopia, per a desenmascarar el discurs pseudo-verd/desarrollista-capitalista i per trobar més elements en comú entre 

els nostres moviments.

Algunes entitats de la xarxa descriuran el seu enfocament distòpic al 2050 de manera ràpida i animada. 

1.  CABALS?  L’EBRE NO ARRIBA Al MAR... 
 Ebre - Plataforma en Defesa de l’Ebre (Susanna Abella)

2.  RESERVES?  ELS AQÜÍFERS ESTAN CONTAMINATS... 
 Ter - Grup en Defensa del Ter (Sergi Solá, per confirmar)

3.  PROVEÏMENT I DEPURACIÓ?  TOT PRIVATITZAT... 
 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) – Plataforma Aigua és Vida (Eloi Badia)

4.  LA PRINCIPAL FONT D’AIGUA PER A BARCELONA?  SALINITZADA... 
 Llobregat - Prou Sal (Jep Ribera)

5.  L’ESPAI FLUVIAL?  URBANITZAT... 
 Llobregat/Anoia - Martorell Viu (Rafa Diez)

6.  L’AIGUA DEL ROINE TRANSPORTADA: PRIORITAT PEL FRACKING... 
 Llenguadoc-Roussillon – Collectif Non au gaz de schiste des Plaines du Languedoc (Vincent Espagne)

7.  ACCÉS A L’AIGUA?  TOTS SEREM “DIGGERS”… 
 Europa - Eau Secours 34 (Thierry Uso)

8.  MODEL DE GESTIÓ DE L’AIGUA?  TOT MERCANTILITZAT… 
 Food and Water Watch - Europe (David Sànchez)

9. DEMOCRÀCIA?  L’AIGUA LA GOVERNA SUEZ... 
 Forum italiano dei movimenti per l’acqua (Renato Di Nicola)

DIUMENGE 23 DE NOVEMBRE - DE 10 A 13 
Proposem explorar l’interès de les organitzacions presents i d’altres xarxes en realitzar conjuntament una acció mediàtica pel 2015, anomenada 
“Congrés de Tubologia”.
L’acció pretén fer visibles les conseqüències del projecte neo-liberal en vigor, utilitzant la distopia (utopia negativa). De manera diferent, però emulant 
la originalitat dels “diggers”, la futurologia i els paisatges d’Orwell, pretenem trobar una manera nova de “sacsejar” la societat. L’acció vol ser una 
proposta concreta per materialitzar la col·laboració entre les persones de la xarxa i generar un procés de construcció d’un arxiu de referència, així 
com per sortir dels nostres àmbits i formats de treball habituals. 

Desdejuni amb debat obert de preparació de l’acció mediàtica “Congrés de Tubologia”, facilitat per la XNCA. Introducció amb l’experiència del Pla 
d’Energia Participatiu (PEP) a càrrec de Ricard Àlvarez.

-  Perquè “tubologia”? - referències conceptuals, objectius del congrés. 
-  Com podem preparar-ho, llistat d’informació a buscar i estructurar. 
-  Possibles grups a involucrar. 
-  Preparació estratègica mediàtica. 
-  Propers passos - esdeveniments preparatius - possibles dates per a la seva realització.

Informació:  a la web de la XNCA, i al twitter @tubology_org amb #tubology  e-mail: tubology@xnca.org
Inscripcions:  https://www.eventbrite.com/e/entradas-local-meeting-of-european-water-movement-13556035467

http://es.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Le
http://igop.uab.cat/es/
http://www.ebre.net
http://www.gdter.org
https://plataformaaiguaesvida.wordpress.com
http://www.prousal.org
http://www.amartorell.com/html2/public/entitats?id=35
http://en.wikipedia.org/wiki/Diggers
http://www.foodandwaterwatch.org
http://www.acquabenecomune.org/raccoltafirme/
http://es.wikipedia.org/wiki/Futurolog%C3%ADa
http://plaenergiaparticipatiu.cat/
http://plaenergiaparticipatiu.cat/

