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La Generalitat, invitada a  presentar a París i 
Trieste l’Estratègia catalana per a la 
renovació energètica d’edificis en el marc 
del projecte Marie 
 
 

 El Govern dóna a conèixer a França i Itàlia el document signat per 
61 entitats per impulsar el Pla d’acció per a la renovació energètica 
d’edificis a Catalunya 

 L’objectiu del Pla és augmentar l’eficiència energètica i poder 
complir els criteris que estableix la Unió Europea 

 
 
El secretari d'Habitatge i Millora Urbana, Carles Sala, i el coordinador del 
projecte europeu Marie a Catalunya, Xavier Martí, han intervingut avui a Trieste 
(Itàlia) en la Jornada Tècnica "Eficiència energètica dels edificis: una oportunitat 
per als agents públics i privats" per presentar el projecte Marie (Repensar els 
edificis mediterranis per millorar-ne l’eficiència energètica) i la seva concreció 
en l’Estratègia catalana per a la renovació energètica d’edificis. La delegació 
catalana es reunirà aquesta tarda amb la consellera de Medi Ambient i Energia 
de la Regió Autònoma FVG (Friuli Venezia Giulia), Sara Vito, en una iniciativa 
que forma part de l’acció exterior del Govern per trobar consens en l’aplicació 
dels criteris i estratègies d’eficiència energètica en els edificis residencials. 
 
 
Elogis al treball del Govern català 
 
Ahir, a París, el secretari d’Habitatge va presentar els principals eixos de 
l’Estratègia catalana per a la renovació energètica d’edificis, signada el passat 
19 de novembre per 61 entitats i institucions catalanes de l’àmbit públic i privat, 
que representen 100 institucions públiques i més de 4.000 empreses privades. 
 
L'acte va tenir lloc en el marc dels Rencontres Effinergie, una associació que 
encapçala el president de la Regió Rhône-Alpes, Jean-Jak Queyranne, el qual 
va dirigir la jornada, que va cloure la ministra francesa de l’Habitatge, Cécile 
Duflot. La ministra va valorar especialment i va felicitar el treball fet a Catalunya 
entre el sector públic i el privat per l’elaboració de l’Estratègia catalana, una 
col·laboració que va néixer en el marc de l’acord signat primer per vint-i-cinc 
entitats i institucions el maig de 2013 al Saló Construmat i que, amb el pas del 
temps, ha sumat fins a més de 60 entitats en la signatura de l’acord. 
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                            En primer terme, Carles Sala conversa amb la ministra Cécile Duflot. 

 
 
L’objectiu de les converses de la Generalitat a París i Trieste és que les nou 
regions europees implicades en el projecte Marie (França i Itàlia, principalment) 
arribin a un consens per aplicar la directiva europea d’octubre de 2012 sobre 
l’eficiència energètica en els edificis públics i privats. El projecte Marie forma 
part del programa MED (Europa al Mediterrani), en el qual s’agrupen diferents 
mesures per renovar i millorar les condicions energètiques, d’habitabilitat i de 
confort dels edificis públics i privats. 
 
13 de febrer de 2014 


