
          

 

 

 

 

 

 

Del Pacte a l’Acció 
Un nou pacte dels municipis pel canvi climàtic  

Cicle de jornades 2016 
 

El Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l'Energia és la fusió de la mitigació del 

canvi climàtic (Pacte dels Alcaldes - Covenant of Mayors) i l'adaptació (Alcaldes per 

l’Adaptació - Mayors Adapts) sota un mateix paraigua. Aquesta iniciativa renovada 

defineix els compromisos renovats i la visió compartida per abordar reptes 

interconnectats: la mitigació del canvi climàtic, l’adaptació i l’energia sostenible.    

Les ciutats i pobles signatàries es comprometen a reduir les emissions de carboni o de 

gasos d’efecte hivernacle i en el seu territori com a mínim en un 40% al 2030  i a 

augmentar la resiliència als impactes del canvi climàtic.   

Al nostre país ja són més de 600 els municipis adherits al Pacte d’Alcaldes inicial, i per 

tant, ens els darrers anys s’ha fet molta feina de planificació però també de concreció i 

execució d’accions que han generat estalvis d’energia, d’emissions de gasos d’efectes 

hivernacle i de recursos econòmics als ens locals. 

Per tant, el nou Pacte és continuïtat de la feina feta – molta ja en desenvolupament – i 

la necessitat d’actuar amb fermesa i promptitud planteja la necessitat no només de 

confirmar de nou els compromisos municipals ara a l’horitzó 2030, sinó de compartir i 

conèixer les accions que ens permetran assolir els reptes previstos. 

Presentem el cicle de jornades Del Pacte a l'Acció, per donar resposta a aquests 

reptes.  

La tercera jornada del cicle es centrarà en compartir experiències i projectes 

concrets de rehabilitació energètica d’edificis públics i privats i l’aplicació del 

concepte de rehabilitació energètica a una escala superior (barri o ciutat) en 

termes del procés de transició energètica. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del Pacte a l’Acció 
Un nou pacte dels municipis pel canvi climàtic  

Jornada III: Ciutats i canvi climàtic:  
un diàleg necessari per la  

transició i rehabilitació energètica 
22 de Novembre de 2016. Edifici Atrium, Viladecans 

 

Programa 
 

9:00 h  Recepció dels assistents 

9:30 h  Benvinguda 

Representants de l’Ajuntament de Viladecans, l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona i la Diputació de Barcelona 

Bloc 1: Cap a una rehabilitació energètica dels edificis 

9:45 h  L’estratègia catalana per a la rehabilitació energètica d’edificis 

Xavier Martí, Generalitat de Catalunya.  

10:15 h  Criteris sostenibles en edificis. Lluís Ferrero, Diputació de Barcelona  

10:45 h  Pausa cafè 

11:15 h  Bloc 2: Experiències en rehabilitació energètica d’edificis 

Moderació: Gil Lladó, Àrea Metropolitana de Barcelona  

1a part. Experiències locals 

Renovació del Casal de Can Portabella (Barcelona) realitzada per 

BIMSA. Dr. Josep Bunyesc, arquitecte. 

Rehabilitació de la biblioteca Montserrat Roig de Sant Feliu de 

Llobregat. Pere Santamaria, arquitecte. 

Rehabilitació del Centre Cultural de Navarcles. Pere Santamaria, 

arquitecte 

 

 



          

 

 

 

 

 
2a part. Edificis nZEB 

Estudis per a projectes nZEB. Gil Lladó, Àrea Metropolitana de 

Barcelona 

Estudi en profunditat: El cas de l'Escola El Garrofer a Viladecans 

Berta Pujol i Micheell Wassouf, Energihaus  

 

12:45 h  Bloc 3: Transició energètica a escala de barris i ciutats 

Moderació: Lluís Ferrero, Diputació de Barcelona 

Experiència de Badia del Vallès. Marta Vicens. Ajuntament de Badia 

del Vallès  

Experiència de Viladecans. José Luis Atienza Ferrero, Tinent d'Alcalde 

de l'Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat, Ajuntament de Viladecans 

 

14:00 h  Cloenda de la Jornada 

 

Inscripcions:  

Preguem ens confirmeu la vostra assistència a través del Formulari d’inscripcions, 
per correu electrònic a xarxasost@diba.cat o trucant al telf. 93 402 22 22 ext.37212. 

 

Com arribar-hi: 

Atrium Viladecans, Av. de Josep Tarradellas, 17, 08840 Viladecans 

Google Maps 

  

Organitza:   

   

 

 

 

 

 

En el marc de: 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejqhmhy9J4xgD9Mzab7UaObT9NKOSVCJgmeWGEyCIlncPyiA/viewform
mailto:xarxasost@diba.cat
https://www.google.es/maps/dir/''/atrium+viladecans/@41.3142296,1.943404,12z/data=!3m1!4b1!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x12a49ce96daf82f5:0x4f6955d8e29c7ee5!2m2!1d2.0134439!2d41.3142508
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