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Divendres, 16 d’octubre de 2009
Hotel Santa Marta
Lloret de Mar

Com afrontar la mitigació del canvi 
climàtic des del món local gironí

Com arribar-hi



Nom i cognoms:

Ajuntament/Empresa:

Càrrec:

Adreça:

Població:

Telèfon:

Fax:

Correu electrònic:

Taula a la qual voleu assistir:

 Taula de mobilitat sostenible 

 Taula d’eficiència energètica 

 Taula de consum responsable i gestió de residus 

Envieu la inscripció a:

CILMA
Santa Eugènia, 10 4t
17001 Girona
Tel. 972 426 105
Fax 972 426 106
cilma@ddgi.cat
www.cilma.cat

Inscripció
9 del matí

Recepció

1/4 de 10 del matí

Benvinguda
Sr. Frederic Ximeno, director general de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya
Sr. Lluís Lloret, president del CILMA

2/4 de 10 del matí 

Actualitat dels acords i planificació per a la mitigació del canvi climàtic
Sr. Iñaki Gili, secretari tècnic de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic

10 del matí 

El pacte d’alcaldes i alcaldesses a les comarques de Barcelona
Sr. Joan Antoni Baron Espinar, diputat president delegat de l’Àrea de Medi 
Ambient de la Diputació de Barcelona.

2/4 d’11 del matí. Pausa

11 del matí

L’experiència dels municipis gironins
Sr. Enric Pardo, regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Girona
Sr. Richard Elelman, regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Figueres
Sr. Ignasi Riera, regidor de Mobilitat i Medi Ambient de l’Ajuntament de Lloret de Mar

12 del matí. Taules de treball: Intercanvi de casos pràctics 
per a mitigar el canvi climàtic
Sra. Marta Vayreda, consultora ambiental DEPLAN

Taula de mobilitat sostenible 
Sr. Pere Casas, tècnic de Mobilitat de l’Ajuntament de Girona

Taula d’eficiència energètica 
Sr. Xavier Turró, tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Figueres

Taula de consum responsable i gestió de residus 
Sr. José Luis Díaz, enginyer de Medi Ambient de l’Ajuntament de Lloret de Mar

1 del migdia. Posada en comú

2/4 de 2 del migdia. Clausura

ProgramaAntecedents

El canvi climàtic és una veritat incòmoda? 
Tot i que els experts han confirmat que el canvi climàtic és 
una realitat, encara hi ha moltes incerteses sobre l’abast 
de les conseqüències. Cal tenir en compte que els resultats 
de les actuacions que engeguem avui són a molt llarg 
termini, que el problema ens afecta a escala global, que les 
actuacions que cal realitzar incideixen en un canvi d’hàbits 
de la societat moderna... I, en canvi, és urgent actuar! 

Amb aquestes paraules, el Sr. Josep Enric Llebot, coordinador del 
Grup d’Experts en el Canvi Climàtic a Catalunya, va inaugurar la  I 
Jornada Municipis Gironins Contra el Canvi Climàtic, realitzada 
el 26 de setembre de 2008. 

En aquesta primera jornada es varen establir les accions 
prioritàries de lluita contra el canvi climàtic i va néixer el Manifest 
dels Municipis Gironins Contra el Canvi Climàtic, el qual ha estat 
signat per més de 60 ens locals de la nostra demarcació.

Marc global

Actualment, les Nacions Unides estan treballant per establir els 
nous objectius mundials de reduccions d’emissions de gasos 
d’efecte hivernacle que s’hauran d’aprovar a Copenhaguen 
(Dinamarca) del 7 al 18 de desembre, per tal de substituir el 
protocol de Kyoto al 2012. A Barcelona, del 2 al 6 de novembre hi 
haurà la novena sessió de negociacions.

El paper dels ens locals en la lluita contra el canvi climàtic és 
fonamental i cal conscienciar i sensibilitzar la ciutadania tot 
practicant amb l’exemple. 

Objectius

L’objecte de la II Jornada Municipis Gironins Contra el Canvi 
Climàtic és donar a conèixer l’estratègia de lluita contra el canvi 
climàtic de Catalunya, a comarques de Barcelona i en alguns 
municipis gironins, per tal d’afrontar la mitigació del canvi climàtic 
des del món local gironí. 

Aquesta jornada es dirigeix a alcaldes, personal tècnic dels ens 
locals, professionals relacionats amb l’àmbit del medi ambient i a 
tota persona interessada en el tema. 


