
TROBADA PEL DECREIXEMENT A L'ABADIA DE SANT 
MIQUEL DE CUIXÀ 

[18-20 d'abril, 2008]  

Aquesta trobada, organitzada per un col.lectiu de militants ecologistes dels 
Països Catalans, constituit per iniciativa de l’associació "Una sola terra" i de 
redactors de la revista Entropia, vol encetar un debat sobre les conseqüències 
del canvi climàtic, la crisi de les enèrgies fossils, i les perspectives que 
ofereixen a "l’aposta del decreixement". Debat que es formalitzarà, no sols a 
partir de les ponències previstes, de les quals donem una llista provisional, sinó 
també en el marc de taules rodones, obertes al moviment associatiu, amb les 
quals s’acabarà el debat de cada dia.  

Divendres a partir de 9 hores :  

Serge Latouche : El decreixement com a relocalització de la utòpia.  

Jean-Claude Besson-Girard : Una utòpia viscuda : l'aventura de La Font de 
Rouve (microsocietats ecològiques i regulacions polítiques) 

Jean Monestier : Transports i decreixement 

Jean-Louis Prat : Reaccionari, el decreixement? Entre Castoriadis i Alain de 
Benoist. 

Taula rodona a l'entorn de les intervencions del dia. 

Dissabte a partir de 9 hores 

Pep Puig i Santiago Vilanova : Estratègies per la introducció del decreixement 
a Catalunya. 

Entesa pel decreixement : L'arrencada del moviment pel Decreixement a 
Barcelona 

Taula rodona a l'entorn de les intervencions precedents, i de l'impacte polític 
del decreixement 

Recital del cantant Maties Masarico. 

Diumenge de 9 a 11 hores : Balanç i conclusions 

Hem volgut celebrar aquesta trobada en un lloc emblemàtic, l’abadia de Sant 
Miquel de Cuixà, a on sera possible d’acollir - en l’ordre cronològic de les 
inscripcions - un centenar de persones. 

INSCRIPCIONS : Per facilitar l'acolliment i la preparació dels àpats de migdia 
(que seran proposats, el divendres i el dissabte, al preu de 13 euros) us 
demanem d'anunciar la vostra vinguda, sigui per correu ordinari, sigui per 
correu electrònic, al senyor Jean-Louis Prat, 15 carrer Pau Casals, Elna 66200, 
"jllprat@wanadoo.fr". D'altra banda, demanarem als participants 10 euros com 
a contribució a les despeses. 



POSSIBILITATS D'ALLOTJAMENT : Llista d'hotels i de "gîtes", on els 
participants poden reservar ells mateixos 

Hotel Hexagone a Prada 

La nit per 1 persona : 50 euros 
2 persones : 55 euros 
3 persones : 61 euros 
Esmorzar : 7 Euros 

Tél 04 68 05 31 31 
www.hotelhexagone.fr 
reservation@hotelhexagone.fr 

PRADOTEL a Prada 

La nit per 1 persona 48 euros 
2 persones : 52 euros o 58 euros 
Esmorzar : 8 euros 

Tél. 04 68 96 05 38 

Hôtel Restaurant HOSTALRICH a Prada 

La nit per 1 persona : 28 euros 
Per 2 persones : 32 euros 
Esmorzar : 4,50 euros 

Tél. 04 68 96 05 38 

SANT MIQUEL DE CUIXÀ : 
Habitacions amb 2 llits ( al total 20 llits) : la nit 10 euros per persona 
S’ha de portar sac de dormir. 
Cuina a disposicio al vespre. 

Tél. 04 68 96 02 40 o 04 68 96 15 35 

Maison d’Accueil LA ROTJA a Fuillà 

Habitacions de 2 a 4 personnes ( 20 a 25 llits al total) 
-10 habitacions per 2 persones 
- 1 habitacio per 3 persones 
- 1 per 4 persones 

Nit i esmorzar 38 euros per persona 
Possibilitat de sopar : 12 euros 

carine.julia@vacances-eal.fr 
Tél. 04 68 96 19 71 

 

 



Gîte LES MAILLOLES a Fillols 

3 habitacions dobles : la nit, esmorzar i sopar per 80 euros per persona 
12 llits en dormitori ( portar sac de dormir) : nit, esmorzar i sopar per 37 euros 
per persona. 

Tél. 04 68 05 66 46 

 

 


