
Sessions de formació en línia 
sobre la redacció de plans 
d’acció per a l’energia 
sostenible i el clima (PAESC) 
a les comarques gironines

Sessió 1. Nou pacte i metodologia 
Dimecres, 3 de febrer

Objectius 

Ÿ En el marc de la iniciativa del moviment europeu 
Covenant of Mayors de reduir el 40 % de les emissions 
de gasos amb efecte d'hivernacle per al 2030, posar en 
context l'adaptació al canvi climàtic i incloure-la en els 
nous PAES.

Ÿ Traslladar la metodologia de redacció i el contingut dels 
projectes.

Ÿ Informar de les eines que la Diputació de Girona té a 
disposició dels equips redactors i els ajuntaments.

Sessió 2. Accions de mitigació
Dimecres, 10 de febrer

Objectiu  

Ÿ Traslladar als tècnics redactors i responsables dels 
projectes la guia d'accions de mitigació tot aprofundint 
en diverses temàtiques: les comunitats locals d'energia, 
l'energia fotovoltaica, les calderes de biomassa, el 
vehicle elèctric, la geotèrmia i la pobresa energètica.

Remei Aldrich, enginyera en eciència energètica de la Diputació de 
Girona

11.50-12.10   «Accions en vehicle elèctric»
Llorenç Albanell, director tècnic d'Audit Energia

Ponències

11.00-11.10   Introducció a les ponències de la jornada
Xènia Illas, consultora ambiental

11.10-11.30  «Accions en les comunitats locals d'energia i 
l'energia fotovoltaica»
Anna Camp, coordinadora del Pacte d'alcaldes i alcaldesses per a 
l'energia i el clima de la Diputació de Girona.

11.30-11.50  «Accions en calderes de biomassa»

 

Albert Pujadas, coordinador del Grup de Treball de Geotèrmia del 
CEEC (Clúster de l'Energia Ecient de Catalunya)

Silvia Castañé, project manager d'Anthesis Lavola 

11.30-11.50  «Accions en participació i comunicació ciutadana»

12.10-12.30   «Accions en salut»
Xènia Illas, consultora ambiental

12.30-12.50   «Accions en protecció civil i emergències»
Xènia Illas, consultora ambiental

12.50-13.0     Torn de preguntes

Ecoserveis
12.30-12.50   «Accions en pobresa energètica»

Anna Sanitjas, enginyera forestal de la Diputació de Girona

12.10-12.30   «Accions en geotèrmia» 

Ponències

11.00-11.10   Introducció a les ponències de la jornada
Xènia Illas, consultora ambiental

12.50-13.00   Torn de preguntes

11.10-11.30  «Accions en gestió forestal»

Judit Vilà, tècnica de medi ambient del CILMA de la Diputació          
de  Girona

11.50-12.10   «Accions en aigua»

11.15-11.35   «El nou Pacte d'alcaldes»

12.35-13.00   Torn de preguntes

11.35-11.55   «Orientació i abast dels projectes»

11.55-12.35   «Metodologia i eines disponibles»

Anna Camp, coordinadora del Pacte d'alcaldes i alcaldesses per a 
l'energia i el clima de la Diputació de Girona

Xènia Illas, consultora ambiental 

Miguel Morcillo, representant de l'Ocina Europea del Pacte de les 
Alcaldies per al Clima i l'Energia

Anna Barnadas, diputada de Medi Ambient de la Diputació de Girona

11.00-11.05   Introducció a les sessions
Judit Vilà, tècnica de medi ambient del CILMA de la Diputació de 
Girona

Ponències

11.05-11.15   Benvinguda  

Sessió 3. Accions d’adaptació 
Dimecres, 17 de febrer

Objectiu  

Traslladar als tècnics redactors i responsables dels projectes 
la guia d'accions d'adaptació redactada en el marc del 
projecte ECTAdapt, tot aprofundint en diverses temàtiques: 
la gestió forestal, la participació ciutadana, l'aigua, la 
protecció civil i les emergències i la salut. 

Dies: dimecres 3,10 i 17 de febrer de 2021
Horari: d’11.00 a 13.00 h.

Destinataris: empreses redactores de PAESC, tècnics 
municipals i polítics responsables del Pacte dels alcaldes 

Plataforma: Zoom
Cost: sessions gratuïtes prèvia inscripció abans del 2 de febrer 
a https://bit.ly/35Vyix7

ddgi              
formació

https://bit.ly/35Vyix7
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