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ACCIONS PARTICIPACIÓ CIUTADANA

13.1. Col·laborar amb les oficines d'energia comarcals i els punts d'assessorament 
energètic (PAE) per sensibilitzar i formar a la ciutadania

13.2. Campanyes de sensibilització específiques per sectors

13.3. Mesures d'adaptació al canvi climàtic a l'escola 

13.4. Pla de formació adreçat als càrrecs electes i creació de la “Comissió municipal 
per a l’adaptació al canvi climàtic” 

13.5. Pla de formació adreçat als treballadors municipals 

13.6. Línia d'ajudes i subvencions per poder executar mesures d'adaptació al canvi 
climàtic



13.1 Col·laboració amb les oficines d’energia comar cals i punts 
d'assessorament energètic

• Informar, orientar i apoderar a la ciutadania
• Defensar drets accés als subministraments bàsics
• Acompanyar gestió dels tràmits
• Acompanyar sol·licitud de subvencions
• Detectar  situacions de pobresa energètica
• Augmentar EE en habitatges de pobresa energètica
• Oferir tallers, xerrades a professionals i població

Objectius

Protecció població

Qualitat de vida



13.2 Campanyes de sensibilització específiques per sectors

• Escoles > famílies
• Activitats econòmiques
• Ciutadania en general 

Sectors

Focalitzar les campanyes als impactes i vulnerabilit ats al municipi

• Aigua
• Salut
• Boscos
• Biodiversitat
• Riscos naturals

• Jornades i xerrades
• Educació escoles
• Vídeos curts
• Visites a activitats econòmiques
• Marató energètica i/o estalvi 

d’aigua en els edificis.
• Fulletons
• Missatges a grups de difusió

Format

Eines i recursos de sensibilització

Temes de les campanyes



Recursos en préstec sobre adaptació al canvi climàt ic (I)
JOC D’ESCAPADA CLIMATIC-TAC JOC DE CARTES DE LES 7 FAMÍLIES 



RECURSOS MULTIMÈDIA

Vídeo “10 anys del Pacte dels Alcaldes a comarques gironines”

Vídeo per sensibilitzar la població de l’Espai Català 
Transfronterer sobre el risc de no adaptar-se al canvi climàtic

Vídeos per difondre accions i bones pràctiques per l’adaptació 
al canvi climàtic

Recursos en préstec sobre adaptació al canvi climàt ic (II)



EXPOSICIONS ACTUALS

Exposició itinerant pels municipis
del PN-RB del Montseny

Exposició sobre l’adaptació al canvi
climàtic a l’espai català transfronterer

Recursos en préstec sobre adaptació al canvi climàt ic (III)



Propers recursos:

Exposició itinerant Pacte de les Alcaldies a 
comarques gironines

“Tu tens l’energia” Recurs pedagògic sobre la 
instal·lació de solar fotovoltaica i caldera de 
biomassa del centre educatiu.

Recursos en préstec sobre adaptació al canvi climàt ic (IV)



13.3 Mesures d’adaptació al canvi climàtic a l’esco la

• Camins segurs escolars

• Tendals, persianes, aïllaments

• Revegetació patis, paviments permeables, 
colors clars, més ombres i fonts d’aigua.

• Instal·lació sistema d’ombra (pèrgola 
fotovoltaica)

• Sistema d’estalvi d’aigua

• Sistema de recollida d’aigües pluvials

• Ús de refugi climàtic del municipi Font: campanya Ajuntament de Girona



13.4 Pla de formació a càrrecs electes i creació co missió municipal

13.5 Pla de formació treballadors municipals

• Formacions als càrrecs electes i una altra dirigida  a 
tot el personal de l’ajuntament. També formacions 
específiques (brigada i policia).

• Pla de formació



13.6 Línia d’ajudes i subvencions per poder executa r mesures 
d’adaptació al canvi climàtic segons criteris de pr ioritat

• Cal caracteritzar primer el municipi per 
poder establir prioritats

• Identificades les necessitats, es podran 
proposar i seleccionar les accions amb 
major incidència en el municipi

Font: Radio Olot



Ajuts participació ciutadana de la 
Diputació de Girona
Subvencionable:

• Els processos participatius destinats a involucrar la 

ciutadania en la presa de decisions municipals. 

• La creació o redefinició d’espais i òrgans de participació, 

estables o puntuals, que facilitin la participació de la 

ciutadania en les polítiques municipals (consells, fòrums, 

taules...).

• El disseny i la implementació de polítiques públiques que 

comptin amb la participació ciutadana.

Obertura de convocatòria

08/02/2021

Tancament de convocatòria

12/03/2021

Termini de justificació

31/10/2021 

L’import màxim de la subvenció 

concedida és de 5.000 €. 

CONVOCATÒRIA 
OBERTA!



ACCIONS COMUNICACIÓ

• Creació d’un apartat web municipal

• Xarxes socials i grups de difusió

• Butlletí periòdic

• Mitjans de comunicació (premsa escrita, TV local i ràdio)

• Retolació a l’entrada de l’edifici municipal amb in formació 
sobre consum energètic i aigua

• Indicar l’alçada d’inundacions històriques i future s

• Ban municipal

• Bustiada quan sigui imprescindible.
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Moltes gràcies


