
13 i 20 d'abril de 2021 

Programa



Reflexions sobre el futur dels ens locals

En el marc de la celebració dels 40 anys del Servei del Medi Ambient de la 
Diputació de Barcelona, s'organitza un cicle de converses amb veus 
representatives del món local . L’objectiu és conèixer de primera mà noves 
perspectives i mirades i compartir la visió de futur de la Diputació de Barcelona i 
el paper que hi han de jugar els ens locals . 

13 d’abril. Ciutats i pobles neutres i eficients

Presenta: Cori Calero, periodista ambiental .

De 10 a 11h. Escenaris de futur, avui

Per reduir la petjada ecològica dels nuclis urbans és necessari un 
descens dràstic de les emissions que s’hi generen . El disseny de ciutats i 
pobles neutres i eficients és imprescindible per mitigar els efectes del canvi 
climàtic i per oferir a les persones entorns resilients. En aquesta conversa 
coneixerem experiències innovadores per planificar els municipis del futur. 

• 

• 

• 

• 

Sinergies locals per a una solució climàtica 

Andreas Wolter, alcalde de Colònia 

Un nou model energètic 

José María González, alcalde de Cadis 

Smart City València 

Sergi Campillo, regidor de l’Ajuntament de València City-Zen 

Grenoble, capital verda europea 

Eric Recoura, director de "Grenoble Ville Ouvert". Ajuntament de Grenoble

D’11 a 12h. Territoris i models de transició energètica

• Centelles, autonomia energètica

Josep Paré, alcalde de Centelles

• La vinya, font d’energia

•

Pere Regull, alcalde de Vilafranca del Penedès

Transició energètica #OsonaECOTransició40%

Margarida Feliu, vicepresidenta 3a del Consell Comarcal d'Osona

L’aposta de molts pobles i ciutats per un model energètic sostenible es vincula 
a l’assoliment de l’autonomia energètica, incloent-hi el desenvolupament de 
comercialitzadores municipals. En aquesta conversa, varis ens locals de la 
provincia ens explicaran com dissenyen aquesta transició.



20 d’abril. Ciutats i pobles verds i saludables

Presenta: Cori Calero, periodista ambiental . 

De 10 a 11h. Donar espai al verd i enfortir la salut

La biodiversitat com a eina per gaudir d’entorns urbans més resilients i 
saludables. La importància de les polítiques agroecològiques per assolir la 
sobirania alimentaria i un equilibri sostenible entre la producció i el consum 
d’aliments.

•

•

•

La biodiversitat al centre de l’estratègia municipal 

Carles Ruiz, alcalde de Viladecans

Agroecologia i economia circular

Javier de los Nietos, alcalde d’El Boalo

La recuperació de l'ecosistema litoral

Maria Miranda, alcaldessa de Castelldefels

D’11 a 12h. Planificar el model urbà de la mà del verd 

L’aposta de localitats denses i impactades que han optat per una planificació 
de l’espai públic amb infraestructures verdes i lliure de vehicles per afavorir el 
medi ambient i la salut.

• Transformació des de la planificació integral

Miguel Anxo, alcalde de Pontevedra

• Parcs i jardins, espais de biodiversitat

Gema Igual, alcaldessa de Santander

• L’espai natural integrat a la ciutat

Enrique Maya, alcalde de Pamplona

• Planificació urbana des del verd

Ana Oregi, regidora de Vitòria-Gasteiz

Més informació: https://www.diba.cat/web/mediambient/els-
seminaris-dels-40-anys

Inscripcions: https://formularis.diba.cat/diba/otepa/40-anys-accio-pel-
medi-ambient-seminaris-web

https://www.diba.cat/web/mediambient/els-seminaris-dels-40-anys
https://formularis.diba.cat/diba/otepa/40-anys-accio-pel-medi-ambient-seminaris-web



