En moviment | | Actualitzat el 08/01/2020 a les 18:17

Som Energia organitza una jornada
sobre emergència climàtica a Vic
És aquest dissabte dia 11 al Casino, i durant les quatre hores que durarà qui vulgui
podrà fer allà mateix el canvi de companyia elèctrica a Som Energia | També s'hi
presentaran les plataformes Osona Respira i Osona pel Futur
Som Energia organitza aquest dissabte 11 de gener una jornada sobre emergència climàtica a
Vic. La jornada, que durarà de les 4 de la tarda a les 8 del vespre, es farà al Casino i durant tota la
tarda, a part d'assistir a les xerrades, es podrà fer el canvi de contracte del llum a Som Energia.
La primera xerrada començarà a les 5 de la tarda. Es titula «Camí a l'extinció i què podem fer al
respecte» i anirà a càrrec de Mar Figueras i Llorenç Witty, de Rebel·lió o Extinció XR Barcelona. A 1/4
de 7 hi haurà la segona, en la qual Pau Pañella, de l'equip tècnic de Som Energia explicarà com
funciona aquesta cooperativa sense ànim de lucre, referent en la comercialització d'energia verda.
Finalment, a 3/4 de 7, Manel Romero, de Sud Renovables, explicarà la situació actual de la compra
col·lectiva Planter Solar (https://blog.somenergia.coop/compras-colectivasautoproduccion/catalunya-compras-colectivas-autoproduccion/planter-solar/) , ambiciós projecte
d'autoproducció fotovoltaica impulsat des de Som Energia mateix.
Les persones interessades en fer el canvi a Som Energia dissabte mateix al Casino només han
de portar una factura recent del llum, el número de compte corrent i el DNI.
Al llarg de la tarda també es presentaran les plataformes Osona Respira i Osona pel Futur, de
recent creació. La jornada compta amb la col·laboració d'aquestes dues plateformes, del CDR de
Vic, de Mengem Osona i de Sud Renovables.
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