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[ESTRENA] Documental ‘Les nostres
energies’, una crítica a l’actual model
energètic a Catalunya

CRÍTIC ofereix als seus subscriptors l'estrena on line del
documental 'Les nostres energies' sobre la crisi energètica a
Catalunya i les alternatives existents per a un futur sostenible. El
film, produït per Enginyeria sense Fronteres, vol ser, en paraules
seves, "una denúncia de l’actual sistema energètic a Catalunya".
Són 44 minuts de panoràmica general dels impactes ambientals
d'un "sistema extractivista i concentrat, basat en fonts no
renovables majoritàriament" sobre el territori català.

Redacció CRÍTIC

CRÍTIC ofereix als seus subscriptors l’estrena on line del documental Les nostres energies
sobre la crisi energètica a Catalunya i les alternatives existents per a un futur sostenible. El
film, produït per Enginyeria sense Fronteres, vol ser, en paraules seves, “una denúncia de l’actual
sistema energètic a Catalunya”. Són 44 minuts de panoràmica general dels impactes ambientals
d’un “sistema extractivista i concentrat, basat en fonts no renovables majoritàriament” sobre el
territori català.

Tanmateix, el documental dirigit per Miquel Carrillo, secretari de la federació espanyola
d’Enginyeria sense Fronteres i responsable d’incidència política d’Àgora Nord-Sud reclama
“superar la visió que els impactes i les agressions ambientals són lluny, en altres països i continents”
i, en canvi, vol focalitzar el problema mediambiental també a Catalunya. A més, el reportatge
qüestiona “la relació clientelar que existeix entre la població i les empreses que produeixen i
comercialitzen l’energia” i planteja “altres maneres de construir el model energètic, amb una visió
molt més política i des d’una concepció participativa”.

El documental, fins al proper dimarts, serà una primícia pels subscriptors de CRÍTIC pel seu
esforç en donar suport al nostre projecte comunicatiu. Posteriorment, s’obrirà perquè
qualsevol persona el pugui visionar.

Aquí podeu consultar la fitxa tècnica del documental.

El documental s’estrena dins del marc d’un nou espai de CRÍTIC per a la promoció del
documentalisme social: #DocuCRÍTIC. Aquesta secció servirà per projectar on line documentals i
reportatges audiovisuals d’interès social, polític i econòmic en la línia dels nostres continguts.

http://lesnostresenergies.wordpress.com/
http://catalunya.isf.es/home/index.php
https://drive.google.com/file/d/0B3TiUhxfsj75bHVmQ3d1TGFCTDVaQWVQYTBPMS1lV0JaRDJv/view
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