Jornada: Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia
Noves oportunitats per als municipis i estratègia de suport des de la
Diputació de València
El pròxim mes de març tindrà lloc la jornada «Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia. Noves
oportunitats per als municipis i estratègia de suport des de la Diputació de València», dirigida als municipis
valencians interessats en l’eficiència energètica i l’acció contra el canvi climàtic.
La jornada està dirigida a alcaldes, regidors i tècnics, tant dels municipis firmants de l'actual Pacte dels
Alcaldes com d'aquells que vulguen sumar-se a la nova iniciativa.
Data: dijous 10 de març de 2016
Lloc: Sala d’Actes del MuVIM (Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat), al carrer Guillem de
Castro, 8 – València.
Tant la mitigació com l’adaptació al canvi climàtic s’entenen des de la Unió Europea com dues fonts
d’oportunitat amb importants jaciments d’ocupació.
La mitigació del canvi climàtic per a la reducció d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle (GEI) comporta
la implementació de mesures d'estalvi i eficiència energètica i l'impuls de les energies renovables amb dos
efectes econòmics directes sobre els municipis: la reducció de costos i la creació d'ocupació local.
L'adaptació del canvi climàtic pot ser generadora d'ocupació i beneficiosa per al desenvolupament de
projectes i tècniques que protegeixen, tant les persones com les activitats productives, dels impactes del
canvi climàtic: les activitats primàries com l'agricultura, la ramaderia, el medi natural sobre el qual se
sustenta el turisme i la salut de la població, com a més rellevants però no les úniques.
El Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia és el principal moviment europeu en què participen les
autoritats locals i regionals que han assumit el compromís voluntari de reduir les emissions de CO2 en un
40 % abans del 2030, millorar l'eficiència energètica, utilitzar fonts d'energia renovable als seus territoris
i desenvolupar mesures per a adaptar-se a les conseqüències del canvi climàtic.
Des del començament, el Pacte de les Alcaldies ha sigut firmat per més de 6.500 ajuntaments a tot
Europa. Amb el nou pacte, els objectius de la UE són més ambiciosos en el lideratge enfront del canvi
climàtic, i l'àmbit d'actuació s'ha obert a la resta de continents perquè aquest és un problema global i els
èxits obtinguts demostren que aquests instruments funcionen.
A Espanya ja són més de 1.500 els ajuntaments firmants i l'èxit del Pacte, en la major part dels casos, ha
estat lligat estretament a l'adhesió de les Administracions supramunicipals com a coordinadors territorials
del Pacte.
A través de la coordinació dels municipis, la Diputació de València té la capacitat d'implementar polítiques,
d'establir canals de finançament i disposar de recursos tècnics de gran valor per als municipis en la seua
tasca enfront del canvi climàtic.

Davant d'aquesta realitat, és una prioritat per a la Diputació posar en marxa instruments i mesures per a
mitigar els seus efectes al nostre territori i adaptar-s’hi, aprofitant les oportunitats econòmiques i
d'ocupació local que aquestes tasques poden comportar.
Atés que el Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia és un instrument perfecte per a treballar contra el
canvi climàtic des dels municipis, des de la Diputació de València volem promoure i coordinar-ne la
implantació al nostre territori.
La jornada programada és d'interés tant per als antics firmants com per als municipis que es vulguen
adherir a la iniciativa o estiguen en tràmits de fer-ho.

Programa de la jornada:
9:45 h. Recepció i entrega de material.
10:00 h Inauguració de la jornada.
Sr. Josep Bort, diputat de l'Àrea de Medi Ambient.
10:15 h El Nou Pacte dels Alcaldes pel Clima i l'Energia.
Thomas Brose, representant de l'Oficina del Pacte dels Alcaldes.
10:45 h El Pacte de les Alcaldies: Noves oportunitats de futur.
Carme García Lores, exalcaldessa de Rubí i responsable d'EcoooLocal a Catalunya.
11:15 h El Pacte de les Alcaldies: Experiències a València i nous escenaris.
Plàcid Madramany, Agència Energètica de la Ribera.
11:40 h El Pacte de les Alcaldies: Procediment d'adhesió i qüestions d'interés.
Isabel Moya, cap de Secció de Medi Natural i Sostenibilitat. Servei de Medi
Ambient. Diputació de València.
12:00 h El Pacte de les Alcaldies: Què oferix el Servei de Medi Ambient als municipis adherits o que
desitgen adherir-se?
Ramon Bellido, cap del Servei de Medi Ambient. Diputació de València.
12:15 h Precs i preguntes.
12:30 h Degustació de vins valencians.

