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Pacte de les Alcaldies
pel Clima i l’Energia

La iniciativa urbana més gran del món 
en matèria de clima i energia

Jornada sobre el Pacte de les Alcaldies 
pel Clima i l’Energia 

Noves oportunitats per als municipis 
i estratègia de suport des de 

la Diputació de València

Dijous, 10 de març de 2016
Sala d’Actes del MUVIM 

(Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat)
Guillem de Castro 8 - Ciutat de València.



Programa:

9:45 - Recepció i entrega de material

10:00 - Inauguració de la jornada. 

Sr. Josep Bort, Diputat de l’Àrea de Medi Ambient.

10:15 -  El Nou Pacte dels Alcaldes: Pel Clima 
i la Energia. 

Thomas Brose, representant de l’Oficina del 
Pacte dels Alcaldes, Director Aliança del Clima.   

10:45 -   El Pacte de les Alcaldies: Noves 
oportunitats de futur. 

Carme García Lores, ex-Alcaldessa de Rubí i 
responsable de EcoooLocal en Catalunya. 

11:15 -  El Pacte de les Alcaldies: 
Experiències a València i nous 
escenaris. 

Plàcid Madramany, Agència Energètica de la 
Ribera.

11:40 -  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 -  El Pacte de les Alcaldies: Què ofereix 
el Servei de Medi Ambient als 
municipis?

Ramón Bellido, Cap de Servei de Medi Ambient. 
Diputació de València.

12:15 - Precs i preguntes.

12:25 - Cloenda.

Maria Josep Amigó, Vicepresidenta - Diputació de 
Valencia

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, util-
itzar fonts d’energia renovable en els seus 
territoris i desenvolupar mesures per adap-
tar-se a les conseqüències del canvi climàtic.

A més, tant la mitigació com l’adaptació al 
canvi climàtic, s’entenen des de la Unió Eu-
ropea com a dues fonts de possibilitats i 
d’oportunitats que contenen importants ja-
ciments d’ocupació. 

La Jornada, adreçada a càrrecs electes i 
tècnics dels ajuntaments de les comarques 
valencianes, presentarà les oportunitats que 
obre el Pacte de les Alcaldies per als munic-
ipis, així com l’estratègia de la Diputació de 
València per promoure-lo i coordinar la seua 
implantació al nostre territori.
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