
ddgi              
formació

Destinataris
Representants dels ens locals i personal tècnic

Preu
La jornada és gratuïta.

Format
En línia

Inscripcions
Fins a l’11 d’octubre, a través de l’enllaç

Les persones que s’hi hagin inscrit rebran, el dia 
abans de la jornada, l’enllaç per connectar-s'hi.

Programa de la jornada

9.15 h
Recepció dels assistents

9.45 h
Benvinguda
Lluís Amat, diputat de Medi Ambient de la Diputació de Girona
Sergi Mir, regidor de l’ajuntament de Caldes de Malavella

10.00 h
«Salut i natura»
Sandra Carrera, directora de la Xarxa per a la Conservació de la 
Natura i co-coordinadora de la taula «Salut i natura»

10.20 h
«Els espais agraris i el patrimoni natural»
Narcís Vicens, tècnic de patrimoni natural de la Diputació 
de Girona

10.40 h
«La gestió de la ora exòtica invasora»
Maria Guirado, tècnica de patrimoni natural de la Diputació 
de Girona

11.00 h
Pausa

11.20 h
«Gestió dels espais naturals d’ús públic sobrefreqüentats»
Ivette Casadevall, responsable de comunicació de la 
Fundació Emys

11.40 h
«La prevenció dels incendis forestals en la interfase 
urbanoforestal»
Maria Pipió, enginyera forestal de la Diputació de Girona

12.00 h
«Programa d’activitat física en espais naturals»
Gemma Brunet, tècnica de Dipsalut

12.20 h
Visita al bosc de can Fornaca

13.00 h
«El projecte “Bany de bosc” a can Fornaca, a Caldes de 
Malavella» (grup amb guiatge)
Montserrat Moya, de la cooperativa Selvans 

14.00 h
Cloenda

10.05 h  

10.00 h   

Lluís Amat, diputat delegat de Medi Ambient 

Benvinguda

de la Diputació de Girona

de la Tallada d’Empordà
Víctor Alegri, arquitecte-urbanista de l’Ajuntament 
de la Tallada d’Empordà

11.00 h  

Marta Morera, directora de l’Institut Català d’Energia 

Maria Dolors Guàrdia, alcaldessa de l’Ajuntament 

Pla territorial sectorial per a la implantació de les 
energies renovables a Catalunya (PLATER)

(ICAEN)

Torn obert de paraules
11.30 h  

implantar energies renovables

Pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable 

Elies Nova, alcalde de l’Ajuntament de Llívia

10.35 h  
Modicació del planejament urbanístic per 

per a un camp solar fotovoltaic

Jornada

Planejament 
i energies 
renovables
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